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Bevezető

Amikor a rendszerváltást követően (1989) a magyarországi kritikatörténet-írás 
keretein belül -  intézményesen az MTA Irodalomtudományi Intézetében -  külön 
„műfajként” beindultak az irodalmi kultusszal kapcsolatos, tiszavirág-életűnek 
jósolt (!) kutatások, akkortájt még nem lehetett pontosan előrevetíteni, hogy a 
rákövetkező másfél-két évtizedben mekkora méreteket ölt, hány követőre talál 
majd az új kutatási diszciplína, s azt sem, milyen új eredményekkel gazdagítja 
az elkövetkezőkben a magyar irodalomtudományt. Mint utóbb kiderült, ez az 
új kutatási ág igencsak termékenynek bizonyult, mondhatnánk sikerágazatnak, 
és több kutató érdeklődését kötötte le huzamosabb időre, minek eredményeként 
több komoly írói kultuszmonográfia és megannyi tanulmány született. Azok 
kitapinthatóan hatottak az irodalomtudományos diskurzus egészére, hiszen a 
kultuszkutatás komplexitásából adódóan olyan témákat vizsgálhattak eredmé
nyesen, amelyeket a hagyományos irodalomtörténeti vizsgálódás egyáltalán 
nem, vagy csak részlegesen tehetett. Műfajteremtőként, a kultuszkutatásokat 
megalapozó műként egyértelműen Dávidházi Péter Shakespeare-monográfiá- 
ját kell tekintenünk. Dávidházi abban többek között kijelölte a kultuszkutatók 
feladatkörét is: „Derítsük fel egy irodalmi kultusz genezisét, kövessük nyomon 
fejlődéstörténetét, vegyük szemügyre sajátos szertartásrendjét, elemezzük nyel
vi jellegzetességeit, igyekezzünk bepillantást nyerni lélektanába, intézményese
désébe és társadalmi hatásaiba, hogy végül következtethessünk kultusz és kul
túra néhány általános összefüggésére.”1 Lakner Lajos szerint a kultuszkutatás 
„tudománytörténeti jelentőségét nem lehet túlbecsülni, hisz e perspektívából 
az irodalom olyan jelenségei is értelmezhetővé váltak, amik eddig a kutatások 
perifériájára szorultak vagy fel sem tűntek annak vizsgálati horizontján”.2 Gyáni 
Gábor másrészt úgy fogalmaz, hogy „a kultuszkutatás letért az irodalomtörté- 
net-írás konvencionális terepéről, miután az irodalmi jelenség nem irodalmi 
oldalát kezdte el behatóan vizsgálni, s ez által nyomban tudományközivé is lett”.3

A kultusz és kultúra szónak közös az eredete: mindkettő a latin colere szó
ból származik, melynek jelentése: művel, gondoz valamit, tisztelettel van valami

1 Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje” A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat 
Könyvkiadó, Budapest, 1989, 3.
2 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció. = Kalla Zsuzsa szerk.: Az irodalom ünnepei. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2000,148.
3 Gyáni Gábor: Az irodalmi kultuszkutatás dilemmái. = Gyáni Gábor: Relatív történelem. Tipotex 
Kiadó, Budapest, 2007, 21-36.
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iránt. Népszerű megfogalmazásban a kultuszkutatás az irodalom társadalom- 
története, hisz felfedi az irodalom mindenkori társadalmi beágyazottságát és 
annak mechanizmusait, törvényszerűségeit.

Mint Rákai Orsolya írja, „a kultusz szövegei, dokumentumai irodalomtudo- 
mányosan értelmezhetetlennek tűntek, épp ez keltette fel az újfajta megközelí
tésmód igényét. A jelenséget nem lehetett beilleszteni az irodalomtörténet-írás 
pragmatikus (azaz a praxis által meghatározódó -  és így leggyakrabban defi- 
niálatlanul maradó) irodalomfogalmába, így a kultuszkutatás hozzájárult az 
irodalmiság fogalmának újragondolásához is”.4 Ugrón Zsuzsa a kultuszkutatás 
hozadékát abban látja, hogy „több olyan jelenségre derített fényt, amely már 
túlnő a textuális típusú irodalomtörténet-írás keretein, s tág társadalmi-politi
kai, kulturális kontextusban válnak igazán értelmezhetőkké és értékelhetőkké”.5 
A kultusz úgy is felfogható, mint „egy rendszer funkcionális része, mégpedig 
a vallás rendszeréé, s szorosan kapcsolódik a teológiához éppúgy, mint a val
lás gazdasággal vagy politikával érintkező eljárásaihoz”.6 Gyáni Gábor is azon 
a véleményen van, hogy az irodalmi kultuszjelenségek kutatói „a vallási szféra 
kínálta értelmezési kör felé tágították ki tudományuk szemhatárát”.7 Nem vélet
lenül, hiszen a kultusz megnyilvánulásai sok hasonlóságot mutatnak a vallási 
jelenségekkel, emellett gyakran vegyülnek benne az irodalmi (túl)értékelés jelzői 
a vallás szókincsével, sőt a természettudomány nyelvével is.

Tverdota György a kultuszkutatás egy másik jellemzőjére is rámutat, mond
ván, hogy az „empíriával rendkívüli mértékben átitatott kutatási anyagot kínál, 
vagy inkább kényszerít rá a vizsgálódóra”.8 Takáts József meg arra figyelmeztet, 
hogy „a kultuszkutatás (...) korábban nem ismert, szelíden ironikus irodalom- 
történeti beszédhez is vezethet”, továbbá, hogy „a kultuszkutatás azon ritka iro
dalomtörténészi gyakorlatok közé tartozik, amely kapcsolatba kívánna kerülni 
az élő irodalommal”.9

Ebben az értekezésben azért esett a választás a három legjelentősebb 19. 
századi magyar író/költő (Arany János [1817-1882], Jókai Mór [1825-1904], 
Petőfi Sándor [1823-1849]) kultuszának feltérképezésére, mert éppen a 19. szá
zad kínálta a legtöbb kultuszkutatási anyagot, tekintettel a „nemzet” és a „népi- 
ség” fogalmának hangsúlyosságára, kiemelt voltára. Másrészt ebben a korszak

4 Rákai Orsolya: S. O. S. -  irodalom! Kultusz, kritika és irodalomtudomány „közös forrásvidékén”. 
=  Klasszikus magyar irodalomtörténet. Tanulmányok. (Szerk.: Dajkó Pál, Lábadi Gergely.) Tiszatáj, 
Szeged, 2003,233-268.
5 Ugrón Zsuzsa: Kegyelet és kultusz. = Kegyesség, kultusz, távolítás. Irodalomtudományi tanulmányok. 
(Szerk.: Gábor Csilla, Selyem Zsuzsa.) Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 71.
6 Rákai Orsolya i. m.
7 Gyáni 2007,23.
8 Tverdota György: A kultuszkutatás divatja? = Korunk, 2002/11. sz., 5-9.
9 Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek. = Holmi, 2002. 12. sz., 1534-1544.
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bán lehet folyamatosan nyomon követni és tetten érni az irodalom társadalmi 
integrációját, feltárni a kultuszok által kiváltott társadalmi viselkedésformákat.

A kutatás irodalomelméleti kiindulópontja Dávidházi Péter hármas meg
határozása volt, azaz a kultusz mint beállítódás, mint szokásrend s mint nyelv- 
használat.10

A kutatás tárgya Arany, Jókai és Petőfi kultusza regionális és lokális változa
tainak vizsgálata volt a Vajdaságban, tehát egy adott térség, illetve társadalmi 
közeg keretein belül. A kutatás során került sor az öt kultusztörténeti korszak, 
illetve kultuszlélektani stádium: a beavatás; a mitizálódás; az intézményesülés; a 
bálványromboláSy valamint a szekularizáció11 azonosítására és dokumentálására.

E tanulmány feltárja a három vizsgált irodalmi kultusz vajdasági variánsait, 
itteni specifikumait, s a releváns kultuszjelenségek feltérképezésével, a vonat
kozó tényanyag prezentálásával vázolja fel e kultuszok itteni fejlődésvonulatát 
a kezdetektől napjainkig, azaz a 19. század derekától a 21. század elejéig.

A kutatás alapforrása, adatbázisa a hírlapokból, folyóiratokból, kötetekből 
kigyűjtött nagy, terjedelmes tényanyag volt. Mintegy másfél évszázad releváns 
irodalomtörténeti tényanyaga, amelyekből előbukkantak a kultusz ismérvei: a 
kultikus nyelvezetű szövegek, kultuszversek, jubileumi kultusztiszteletek, szobo
ravatások, a szerzői image-ok alakulása, a kultikus tárgyak és helyek tisztelete, 
a kultikus idők ismétlődése stb.

A kutatás területi, földrajzi behatárolása a mai Vajdaság területe volt. A Vaj
daság alatt e dolgozatban mindig a mai Vajdaság térbeli behatároltságát, mai 
határainak keretét értjük, attól eltekintve, hogy 19. századi kultuszok tanulmá
nyozásáról van szó. Ez azért van így, mert a Délvidék fogalmának használata 
jelen esetben túldimenzionáltnak és alkalmatlannak bizonyult, lévén, hogy 
földrajzilag sokkal tágabb térséget fed.

A Vajdaság mai területe 1918-ig egy egységes szellemi térség része volt az 
Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül, s mindhárom kultusz első szaka
szában ebben az egységes szellemi térségben kezdett kibontakozni, majd Tria
non után, a határkiigazítások nyomán új földrajzi-társadalmi-politikai keretek 
között fejlődött, alakult tovább.

A térség többnyelvűsége miatt mutatkozott célszerűnek felrajzolnunk minden 
egyes esetben a szerb recepció és kultusz kibontakozását, azzal, hogy esetenként 
röviden a horvát, illetve német vonatkozásaira is kitértünk.

E tanulmány legfőbb hozadéka mindenképpen a három kultusz vajdasági 
sajátosságainak a bemutatása, feltérképezése, illetve e három kultusz sajátos,

10 Dávidházi 1989, 5.
11 Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz megközelítése. = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Takáts József. Kijárat Kiadó, Budapest, 2003,122.
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mintegy másfél századot felölelő regionális fejlődésvonulatának a megrajzolá
sa. Ennek nyomán derül fény a regionális és lokális társadalmi mechanizmusok 
működésére, annak szereplőire, végső soron az önkultuszok ismérveire. Annak 
nyomán pedig felrajzolódik egy regionális kulturális topográfia, sőt ami igen
csak fontos: egy szociokulturális dinamika.
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I. Az iskola mint kultusztér: Arany János kultikus 
megközelítései a Vajdaságban

A 19. század második felében kialakult és a 20. században is élő magyaror
szági Arany-kultusznak legalább két nagyobb variánsa volt: az egyik a románi
ai, a másik a szerbiai (vajdasági). 1920-ig egységes szellemi térségben, egységes 
államhatárok keretében bontakozott ki e kultusz, vidéki variánsokkal, később 
pedig új politikai közegben és új államhatárok között élte saját életét: fejlődött, 
stagnált vagy hanyatlott.

Arany vajdasági kultuszának alakulása 1920-ig szervesen illeszkedik a 
magyarországi Arany-kultuszvonulathoz, amelynek fő „irányítója” az 1882-ben 
Budapesten alakult Arany Emlékbizottság12 volt, amely országszerte, tehát a déli 
végeken is „széles társadalmi erőket mozgósított”13 a szalontai költő emlékének 
megőrzése érdekében. Ez már az állami kisajátítás gesztusa volt, mondhatnánk, 
a hatalom által gerjesztett irodalmi kultuszteremtésé, amely a 19. század végén és 
a 20. század elején többször is megismétlődött a magyar irodalomban nemcsak 
Arany, hanem Jókai Mór és Mikszáth Kálmán esetében is.14 Mint Margócsy Ist
ván írja, „a nagyszabású életműveket elképesztő nagyságrendű állami jubileumi 
ünnepségekkel ülték meg országosan (...), az iskolai tananyagban elsőrendűen 
kiemelkedő szerepet tulajdonítottak a nemzeti irodalom (...) oktatásának” , 
hiszen az irodalom „nemcsak kifejezte, hanem fenntartotta a nemzeti lelket”.15

A két háború közötti időszakban meg azt követően is a vajdasági Arany-kul
tusz nagy hasonlóságot mutat a romániaival (azzal a különbséggel, hogy itt nem 
lokális, hanem regionális kultuszról beszélhetünk), tekintettel arra, hogy itt is 
alapjában véve négy vonatkozásában mutatkozott ki: a költő műveinek újraki
adásában, a vajdasági Arany-kutatásban, az Arany-évfordulókról (1932, 1957 
stb.) való megemlékezésben, illetve a nevét őrző társulatokban, intézményekben. 
Az alábbiakban erről szólunk részletesebben.

12 A Vasárnapi Újság 1882. október 29-én tudósított az Arany Emlékbizottság megalakításáról: „A 
Kisfaludy-társaság ( ...)  elhatározta, hogy (...)  bizottságot alakít, mely javaslatot tegyen, miképen 
volna kifejezhető a nagy költő emléke iránti kegyelet legméltóbban. (...) Az indítványok értelmében 
megalakított bizottság tagjai lettek: Gyulai Pál elnök, Beöthy Zsolt titkár, Zichy Antal, Szász Károly, 
Tóth Lőrincz és Degré Alajos.
13 Uo. 92.
14 Margócsy István: Égi és földi virágzás tükre. Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról. Holnap 
Kiadó, Budapest, 2007,27.
15 Uo.
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A kortárs kultuszteremtő: Lauka Gusztáv

Ha Dávidházi Péter immár klasszikus definícióját vesszük alapul, akkor a 
kultusz jelenségeinek három színtere létezik: „A kultusz mint beállítódás, mint 
szokásrend és mint nyelvhasználat”16 „A kultusz mint beállítódás, bizonyos 
szellemi vagy anyagi értékek rajongó, mértéket nem ismerő, midenekfölötti 
tisztelete, tehát teljes és feltétlen odaadás, mely imádata tárgyát minden szóba 
jöhető vád alól eleve felmenti; mint szokásrend, szentnek tekintett helyek föl
kereséséből, ereklyék gyűjtéséből, szövegek áhítatos gondozásából, szent idők 
megünnepléséből, szertartásokon való részvételből és életszabályozó előírások 
betartásának igyekezetéből áll; mint nyelvhasználat pedig túlnyomórészt olyan 
(magasztaló) kijelentésekben ölt testet, melyeket sem bizonyítani, sem cáfolni 
nem lehet, mert részletes tapasztalati ellenőrzésükre nincs mód.”17

Esetünkben a három színtér közül a harmadik, a kultusz mint nyelvhasz
nálati mód a legdominánsabb. Nos, a kultikus beszéd elemei Arany Jánossal 
kapcsolatosan még életében megjelennek a Vajdaságban, s tetten érhetők min
denekelőtt irodalmi zsenialitásának túlzott hangsúlyozásában, elragadtatott 
jelzős szerkezetekben, életművének kultikus képzettársításokat tartalmazó érté
kelésében, de más kultuszteremtő gesztusokban is. Az itteni sajátos, többnyelvű 
kultúrközegben nemcsak magyar, hanem szerb irodalmi megnyilatkozásokban 
is, regionális kultusz-variánsként.

Fontos megállapítás, hogy „a 19. századi nagy magyar irodalom a kultusz 
jegyében született újjá és modernné, s a kultusz jegyében nőtt nagyra, s vált 
hatalmas energiájú nemzetépítő erővé”18, mert ily módon válik érthetővé Arany 
János irodalmi kultuszának kilombosodása is. „A kultikus szemlélet a leggyak
rabban és leglátványosabban (...) a vallásos-szakrális szférából meríti képzeteit 
és azonosításait, s az irodalmi szereplőt és jelenséget közvetlenül a szentség szfé
rájába utalja, minek következtében a nagy alkotó és alkotás mintegy a szentség 
auráját sugározza.”19

Dávidházi Péter az alábbi kultusztörténeti korszakokat, azaz kultuszlélektani 
stádiumokat különbözteti meg: „(1) a beavatás, (2) a mitizálódás, (3) az intéz
ményesülés, (4) a bálványrombolás, valamint (5) a szekularizáció egymásutánját 
és egymás mellett élését”.20

16 Dávidházi 1989, 5.
17 Uo.
18 Margócsy 2007,25.
19 Uo. 50.
20 Dávidházi 2003,122.
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Praznovszky Mihály hívja fel a figyelmet arra, hogy „a kor társ írók tisztelete 
is éppúgy a kultusz egyik megnyilvánulási formája volt, mint a holtaké”21, jól
lehet az élők tisztelete mindenképpen szerényebb körülmények között zajlott. 
Ezzel voltaképpen a kortársak kultuszteremtési gesztusaira céloz, mindenekelőtt 
a kultikus beszédelemeket tartalmazó méltatásokra, köszöntőkre, emlékezések
re. Arany esetében ezzel kezdődött a beavatás. Kultikus értelmezésben beavatás 
alatt értjük azt a szertartásrendszert, illetve megnyilatkozás-sorozatot, mely a 
kultuszépítés kezdeteit jelenti, s melynek során a költőt kortársai és későbbi mél- 
tatói isteni, illetve emberfeletti tulajdonságokkal ruházzák fel a kultikus retorika 
révén. A beavatási modellnek három fokozata van: „ l.A  beavatandót eltávo
lítják a társadalmi valóságban elfoglalt kiinduló helyzetből (az elkülönítés rítu
sa) -  2. A beavatandó egy köztes állapotban tartózkodik, amelyben különböző 
tabukat érint meg és dolgoz fel (marginális állapot) -  3. A beavatandó visszatér 
a társadalomba, s elfoglalja új helyét, mint beavatott (az aggregáció állapota).”22

A szalontai költő kapcsolatai a déli végeken élő kortársaival a szabadságharc 
idején kezdődhettek, hiszen első hiteles adatunk arról szól, hogy Arany János 
1848 szeptemberében a bihari önkéntesekkel nagyszalontai nemzetőrként részt 
vett a perlaszi csatában, a magyar szabadságharc első győztes ütközetében.23 
Másik negyvennyolcas vajdasági vonatkozás, hogy újságcikkeiben Temerin és 
Járek elestéről írt, amit a helytörténészek fontos forrásként tartanak számon.24 
Az irodalomtörténészek azt is jegyzik, hogy a Belgrádtól keletre, a Duna jobb 
partján fekvő Galambóc (Golubac) vára, amely a török elleni harcban játszott 
jelentős szerepet, a magyar irodalomban elsősorban Arany János Rozgonyiné 
című balladájából vált ismertté.25

Személyes ismerősei és levelezőtársai közül fontos kiemelni néhányat, akik 
a későbbiekben kihatottak itteni kultuszának kialakulására, kilombosodására. 
Ilyen volt a Lauka Gusztávval (1818-1902)26, Ács Zsigmonddal (1824-1898)27,

21 Praznovszky Mihály: „A szellemdiadal ünnepei”. A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. 
század közepén. Mikszáth Kiadó, Budapest, 1998,43.
22 Wolfgang Kemp: A festők terei. A képi elbeszélés Giotto óta. Kijárat Kiadó, Budapest, 2003, 71.
23 Hegedűs János: Kiss Ernő az aradi vértanú hős emléke. Pleitz, Nagybecskerek, 1906, 72.
24 Lócz János: Temerin és Járek eleste Arany János cikkeiben. Adalékok az 1848/49-es szabadságharc 
temerini vonatkozású leírásához. In: Temerini Újsága 1995. júl. 27. 20.
25 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1985,173.
26 Lauka Gusztáv: A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek. Kiadta a Petőfi Társaság. Budapest, Aigner 
Lajos könyvkiadó-hivatala, é. n. [1879]
27 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za udzbenike i 
nastavna sredstva, Újvidék, 1998,44. -  Ács Zsigmond műfordító volt, a görög nyelv és irodalom taná
ra, aki kortársainak tanúsága szerint tizennégy élő és holt nyelvet beszélt, s akinek Nagykőrösön Arany 
János volt a tanártársa. Shakespeare A velencei kalmár c. drámáját a magyar színpadon a 19. század 
második felében az ő fordításában játszották. Arany volt az egyik nagy tekintélyű kritikusa, aki a for
dító nehézkes stílusmegoldásait bírálta. Versfordításait Arany a Koszorú bán közölte.
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Anton Hadzictyal (1831-1916)28 és Jovan Jovanovic Zmajjal (1833-1904)29 kiala
kított kapcsolata, amely elindította itteni kultuszának kibontakozását.

A biografikus elemek egybekapcsolódásának vizsgálata magyar vonatkozás
ban mindenekelőtt a kortárs kultuszteremtő Lauka Gusztávra30 utal, Arany leve
lezőtársára31 és barátjára32, aki nem volt ugyan vajdasági születésű, ám életének 
utolsó húsz esztendeje (1882-1902) Nagybecskerekhez33, Torontál megye szék
helyéhez kötötte, így a vajdasági magyar irodalom- és sajtótörténet is magáénak 
vallja.34 Lauka még Pestről ismerte Aranyt, 1848 májusában találkoztak először, 
s ettől fogva baráti kapcsolatban álltak: Lauka a helytartótanács sajtóosztályának 
vezetőjeként segített Arany Koszorújának beindításában, Arany pedig verset és 
prózát kért és közölt Lauka Gusztávtól a Szépirodalmi Figyelő ben.35

Lauka 1879-ben megjelentetett emlékjegyzeteiben36 így áradozott róla: 
„Arany János, mint ember és mint író arany egyaránt -  a gondviselés külön 

kegye, mikor ugyanazon egyénben, az emberi és írói tökélyek ily összhangzás
ban egyesülnek.

Ha az egyházi törvények megengednék, hogy valaki, mint református is 
szentté lehessen, Arany Jánost egész lelki nyugodtsággal canonizálhatnánk.

Sok van Aranyban, ami az embert tiszteletre, sőt bámulatra ragadja. Ártat
lan, mint egy gyermek, szerény, mint a legascetikusabban nevelt papjelölt, sze

28 Anton Hadzic: Jovan Aranj. =  Zastava, 1882. okt. 17., XVII. évf., 162. sz. -  Hadzic személyesen 
ismerte Aranyt, Budapesten látogatta őt, fordította verseit, és halálakor terjedelmes cikkben méltatta 
a szerb olvasóközönségnek. Erről még utóbb szólunk, Arany szerb recepciója kapcsán.
29 Uo. -  Zmaj levelezett Arannyal, lefordította szerbre a Toldit (1858), a Toldi estéjét (1870), Murány 
ostromát (1878) és Toldi szerelmét (1896), s ezzel jelentősen hozzájárult Arany népszerűségéhez a 
szerb olvasók körében.
30 Lauka, i. m.
31 Lauka özvegye 1907-ben két Arany-levelet ajándékozott az író hagyatékából az akkortájt alakulófélben 
lévő Torontálvármegyei Múzeumnak (Torontál, 1907. jún. 13.). Ezekre a (ma már magántulajdonban 
lévő!) levelekre bukkanhatott kilenc évtizeddel később Űj Imre, aki közzé is tette őket. Az első levél 
1862. november 4-i keltezésű, a másodikat pedig 1863. december 9-én adták fel. (Űj Imre: Arany János 
két kiadatlan levele Lauka Gusztávhoz. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1998/3-4. sz., 559-561.)
32 Arany János 1848 májusában ismerkedett meg Laukával Pesten. (Arany János összes művei. Szerk. 
Keresztury Dezső. XV. k. Levelezés I. Arany János levelezése [1828-1851]. Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1975,855.)
33 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története (1849-1918). Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2004, 
33-36.
34 Tíz éven át (1882-1892) szerkesztette a nagybecskereki Torontál c. lapot, több kötete látott napvi
lágot, s ott is hunyt el 1902-ben.
35 Űj Imre: Arany János két kiadatlan levele Lauka Gusztávhoz. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1998/3-4. sz., 559-561. -  A Szépirodalmi Figyelőben Laukától megjelent: Románcz (1861. márc. 13.), 
Régen és mostan (1861. júl. 11.), Egy újkori amazon (1861. máj. 30.), Egy nyár Pesten, (1861. okt. 24., 
31.), Művészer-ragály (1862. szept. 18., 25., okt. 2.).
36 Lauka, i. m. 104-110.
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mérmes, mint egy szűzleány, jószívű, leereszkedően előzékeny, benső és külső 
életében erkölcsös minden követelés nélküli, annyira, hogy inkább odaadónak 
és félénknek nevezhető.

(...) Ha a nap felragyog, látszanak-e a csillagok!?
(...) Körökben igen ritkán, vendéglőkben, vagy kávéházakban még ifjabb 

éveiben sem volt található. Családkörében találta magát otthon és legjobban 
és e kör bizalma, szeretete és az érzelmek összhangzása teremté meg kiválóan 
ritka tulajdonságait.

Ha valaki, úgy bizonyosan ő mutatta meg, minő állást, tekintélyt és tisztele
tet képesek egy szegény embernek biztosítani: a tanulmány, munka, szorgalom 
és becsületesség. Ő keveset keresett fel kegyért és pártfogásért; érdemei törtek 
utat előhaladásához. Bárminő viszonyok és körülmények közt megtudta őrizni, 
de meg is őrizte azt, ami egy férfiú becsét és értékét emeli. Őt nem emelték, ő 
saját erejével emelkedett magasra. Mindig tisztán ragyogott, még akkor is, ha 
a felhőktől nem volt szemlélhető. Politikával soha sem foglalkozott, talán ezért 
nem férkőzhetett legkisebb folt sem jelleméhez.

(...) Oly hangzatosán, szépen és tisztán, mint ő, előtte senki sem írt magya
rul. A conceptió, a forma, a kidolgozás, a nyelv Petőfit is elragadták. Ő iskolát 
nem alapított, hanem az iskolák tökélyeit egyesíté. Van valami munkáiban, mi a 
nép hagyományaival összevág, azért miként azok, ép úgy munkái is századokról 
századokra fognak átmenni. Ha a honszerzési időszak regetörténetéből hagyo
mányos alakokat akarunk ismerni, akkor csak époszait olvasgassuk. Ami most 
még talán valónak mutatkozik, ossiani lesz néhány század múlva. Elbűvölőbb 
és elandalítóbb olvasmány nincs az Arany époszainál. Az olvasó e körből szel- 
lemittasan tud csak kibontakozni. Mintha emberei nem is a földön, hanem egy 
más világban mozognának. De azért test és vér valamennyi, s küzdelmeikben 
azok sem egy ismeretlen, hanem a nagyon is ismert föld elérhetőit kergetik.

Amit halhatatlanaink a szépirodalom terén nagyszerűt és magasztost felmu
tattak, azt ő munkáiban egyesíté. Vörösmarty, Petőfi és Tompa ereje és szépsége 
egyiránt feltalálhatok lyrájában, époszaiban és elbeszélő költeményeiben. (...) 
Mint verselő az aesthetikában is páratlan. Munkáiban a szépség a műgonddal 
és műízléssel párosul.

Örök bűne marad a nemzetnek, hogy Aranyt a hivatalos munkálkodás 
békóiba szorítva, szépirodalmi foglalkozását korlátozta és időnként meg-meg- 
zsibbasztá. E kiváló szellemnek anyagi és hivatali gondoktól menten, oly szaba
don kellett volna mozognia, mint az erdők dalosainak és a völgyek kristályvizű 
forrásainak. (...) Ily irodalmi nagyságnak és jellemnek csak az ország adhat 
elfogadható nyugalmat.”37

37 Uo.
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Lauka e szövegével még életében (három évvel Arany halála előtt) kanonizálta 
a költőt, s ebben az individuális kultuszteremtési gesztusban felismerhetők azok a 
jellegzetes kultikus szövegformák, szakrális beszédelemek és szokatlan hasonlatok, 
az a zseniális emberfelettiség, kritizálhatatlanság és tökéletes egyediség, amelyek e 
beszédmód alapjellemzői. Lauka fel is fedte kanonizálási szándékát, melynek cél
jaként jelölte meg, hogy Arany „szentté lehessen”. Azt követően sorjáznak megfo
galmazásában az állandóság és örökkévalóság képzetei, az égitest-metaforák („Ha 
a nap felragyog, látszanak-e a csillagok!?”; „Mindig tisztán ragyogott, még akkor 
is, ha a felhőktől nem volt szemlélhető”). Majd következik Arany kiváló emberi 
értékeinek, tökéletesnek mondott, hibátlan emberi tulajdonságainak lajstromozása 
nagyzoló felülminősítéssel (ő a „munka, szorgalom és becsületesség”, „jószívű”, 
„kiváló szellem”, „leereszkedően előzékeny”, „benső és külső életében erkölcsös”, 
„odaadó”, „félénk”). Nem hiányoznak a kultikus beszédmódra jellemző szokat
lan metaforák sem („Ártatlan mint egy gyermek”, „szerény mint a (...) papjelölt”, 
„szemérmes mint egy szűzleány”). Ezt a szöveget illetően igazat adhatunk Paul 
de Mannak, aki úgy értékelte, hogy a kultikus „retorika radikálisan felfüggeszti a 
logikát, és a referenciális eltévelyedés szédítő lehetőségeit nyitja meg”.38

Anyanyelve tisztaságának túlzott hangsúlyozása („Oly hangzatosán, szé
pen és tisztán mint ő, előtte senki sem írt magyarul”), művei cselekvésterének 
„menyei” színtérré nyilvánítása és hőseinek az irodalmi olvasás tartományából 
az isteni birodalomba való beemelése („Mintha emberei nem is a földön, hanem 
egy más világban mozognának”) meg kultuszának előrevetített határtalansága 
(„munkái is századokról századokra fognak átmenni”; „Ami most még talán 
valónak mutatkozik, ossiani lesz néhány század múlva”) klasszikus kultuszszö
veggé emelik Lauka írását: nekrológnak is beillő szöveggé! Lauka itt (1879-ben) 
panteonizációjában Vörösmarty, Petőfi és Tompa mellé helyezi Aranyt, valamivel 
később, annak halálát követően (1882-ben) pedig már csak Petőfivel társítja, és 
ez a társítás évtizedeken át fennmaradt.

Lauka azonban más vonatkozásban is említésre méltó Arannyal kapcsolato
san. Ugyanis megírta Arany János Poétái recept című költeményének a parafrá
zisát, a Regényírói receptet, s mindkettő egy helyen jelent meg, Csajági Bernát 
Farsangéi mű gyűjteményes munkájában 1906-ban, Kúlán.39 

Arany 1852-ben írt Poétái receptje így hangzik:

Gyöngy, harmat, liliom, szellő, sugár, villám,
Hajnal, korom, szélvész, hattyú, rózsa, hullám,
Délibáb, menny, pokol... ha mind egybevészed:
Recipe -  és megvan a magyar költészet.

38 Margócsy 2007,22.
39 Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyv
kiadása szempontjából. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011,187., 256., 413.
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Adj hozzá, ha tetszik, mintegy fölöslegül,
Holdsugárt, a melynek illatja hegedül,
A remény húrjából ezüst szakállakat,
És fond lángostorrá, mint esőszálakat.

A kétségbeesést álomhabnak véljed,
Takarja be a nap a sötétlő éjety 
Rózsád szeme légyen roppant ég boltja,
Melyből egy meteor a tengert kioltja.

S ha ez mind nem elég: bundára hasalván 
Pislants a leányra egy laposat, csalfán;
Fújjad a tilinkót szedtevettés szájjal,
S kenje meg Apolló fürteidet.. .40

Ugyanakkor Lauka Gusztáv Regényírói receptje az alábbi: 
Rostélyzat között kisasszony,
Gyászba öltözött vén asszony,
Dal, czitera és holdvilág,
Vihar, villám, hervadt virág,
Sötét erdő, bagoly, varjú,
Nyakig érő, száraz sarjú,
Síró szemek, sápadt arczok,
Kegyetlen, gyilkoló harczok,
Fáklya, bárót, pásztornóta,
Jávorfából hosszú flóta,
Kripta, bolt, susogó alak,
Feketére festett falak,
Kolostorban jajgatások,
Künn meg farkasordítások,
Vigyorgás, sírás, röfögés,
Haldoklásszerű böfögés,
Czitrom, rozmarin, tulipán,
Kilencz napos megholt leány,
Ha ezeknek szószt csinálhatsz,
Gyönyörű regényt csinálhatsz.41

40 Arany János munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Riedl Frigyes. I. kötet. Kisebb költe
mények 1. Franklin-Társulat, Budapest, 1902, 233.
41 Ispánovics Csapó 2011,187-188.
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Arany János halála után (1882. október 22.) szinte azonnal beindult kanoni- 
zációja a korabeli vajdasági magyar sajtóban is. Ezt bizonyítják a halála kapcsán 
megjelent gyászhírek42 is, valamint a halálát követő rendezvények.43 Ekkor vette 
kezdetét a mitizálódás időszaka, amely teret adott az Arany-kultusz kialakulá
sának, kiterebélyesedésének, s amely retorikájával emberfelettivé emelte, isteni 
tulajdonságokkal ruházta fel a költőt.

A halál pillanata rendkívül fontos és jelentős, hiszen egy életpálya végleges 
lezárását jelenti, s kezdetét veheti az elhunyt (lezárt) életművének társadalmi 
mérlegelése, értékelése és méltó helyének kijelölése, ez esetben a magyar iroda
lomban. Mint Márai Sándor írta (Kosztolányi Dezső halála kapcsán), „vannak 
emberek, (...) akik a halál pillanatában csakugyan meghalnak. S van néhány, 
nagyon ritka és becses ember, aki csakugyan él és hat tovább. Ez az ő titkuk, élet
ben és halálban. (...) A halál légkörében a művek is átalakulnak, kissé sápadtak 
lesznek, mint a régi képeken az örökre megőrzött emberi arc”.44

A gyászjelentések, gyászhírek és nekrológok köre egyébként fontos eleme a 
kultusz kialakulásának, „s nem mindegy, hogy milyen terjedelemben, s ki írja”, 
mint ahogyan az sem, hogy ezek a gyászhírek milyen tipográfiai megoldással 
készültek.45 A korabeli vajdasági sajtó is különféleképpen „tálalta” a gyászhírt. 

A Zentai Híradó a hírrovatban közölte (sok más hírrel egyetemben), hogy
1882. október 24-én, Budapesten „a magyar nemzet legnagyobb költőjét” helyez
ték örök nyugalomra.46

Nagybecskereken 1882-ben Lauka Gusztáv volt az, aki a nagybecskereki 
Torontói hetilap felelős szerkesztőjeként a fejléc alatt gyászkeretes, többhasábos 
gyászhírben búcsúztatta el régi barátját, s helyezte őt el végképp a halhatatlanok 
közé a „magyar parnass”-on:

„A magyar parnass dicsőség kapui -  ki tudná megmondani mennyire idő
re -  bezárattak. (...) Arany Jánossal a múzsa egy olyan felkentje cserélte fel a 
mulandót az örökkévalóval, a kit megközelíteni is nehezebb lesz, mint a most 
élő költők legjobbjai elől, a dicsőség, a hír s név koszorúját elragadni.

Arany és Petőfi!
Két ragyogó csillag a költészet egén! Próbálják csak őket utolérni, vagy oly 

világosságot terjeszteni, melybe az ő fényökbelé olvadhasson! (...) A lant húr
jai, melyen a két mester játszott, örökre elnémultak, de a dallamok, melyeknek

42 Lauka Gusztáv: Arany János meghalt. = Torontál, 1882. okt. 26.; Bäuerle Ferenc: Arany János mint 
epikus I—II. =  Torontál 1882. nov. 30., dec. 7.
43 Anonim: Arany ünnepély. = Torontál, 1883. máj. 17.; Anonim: Arany János szobrára. = Torontál
1883. jún. 7. A Budapesten felállítandó szobra javára számos Arany-ünnepélyt szerveztek, így Nagy
becskereken, Pancsován, Lázárfóldön, Ürményházán és másutt.
44 Márai Sándor: Kosztolányi. = Bácsmegyei Napló, 1936. dec. 6.
45 Praznovszky 1998, 37.
46 Zentai Híradó, 1882. okt. 29.
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dicső harmóniája gyönyörködteté és ébreszté lelkeinket, örökké élnek hagyo
mányaikban. Ők megszerezték, az utódok megőrzik halhatatlanságukat.

Nehéz lesz Arany Jánost eltemetni, de lehetetlen lesz elfeledni! Dalai, költe
ményei minduntalan közibénk fogják őt varázsolni, s ha nem láthatjuk is többé 
porhüvelyét, szóllani fog hozzánk azon gondolatokban és eszmékben, melyeket 
időnkint a papírra vetett, s melyek már életében összegyűjtve a nemzet legdrá
gább kincsét képezendik. (...) Arany János egyaránt megérett a halálnak és hal
hatatlanságnak. Élete delének nem voltak meg azok a verőfényes napjai, melyek 
akként képesek organismusunk épségét megőrizni, hogy az az élet télre forduló 
őszének viharaival is megbirkózhasson. Küzdött és munkált sokat. A betöltött lapok 
szellemkincseit őrzik meg az utókor számára. (...) Mi ketten, hárman, a kik az 
üres térségen szétszórtan még fennmaradtak, csak a határt jelöljük már, de a régi 
dicsőket nem pótolhatjuk. (...) Te pedig nagy erős és nemes lélek, a ki a nélkül, 
hogy jelezted volna, a keserűségek és örömök napjaiban, egyformán megőrizted 
elveid és meggyőződésed tisztaságát, elköltözve is tartsd kezeidben a dicsőség 
zászlaját mindaddig, míg nem akad arra érdemes, a ki azt kezeidből átvehesse.”47 

E Lauka-szövegben Arany már végérvényesen kultikus személy: „mester”, 
„a múzsa felkentje”, Petőfivel együtt „ragyogó csillag a költészet egén”, akinek 
halhatatlanságát „az utódok megőrzik”, akinek dalai, költeményei „szellemkin
csek”, ő maga pedig „nagy, erős és nemes lélek”, elveinek és meggyőződésének 
tisztaságával együtt, aki ott, a magyar „parnass”-on, a halhatatlanok között 
immár jelképesen is kezében tartja a „dicsőség zászlaját”. Felbukkannak itt az 
egyéni önigazolás formájaként a kultuszteremtő önkultuszának elemei is, aki 
magát azon kevés, értékes kortárs között tartja számon, akik közül a kultikus 
személy került ki. („Mi ketten, hárman a kik [...] még fennmaradtak, csak a 
határt jelöljük már, de a régi dicsőket nem pótolhatjuk”)

Erődi Dániel (1844-1893) nagykikindai gimnáziumi tanár, költő emlékverset 
írt Arany János halálára:

„»Nincsen Arany!« hangzott röviden hazaszerte a gyászhír,
S mily hosszú az a bú, mely kebelünkre borult!
Nincs az aranydalok és aranymondák aranyajka,
Szívemelő gyönyörűi zengeni nincsen Arany!
Nincs az aranyjellem, ki csak egy volt minden időben,
Egyszerű, tiszta, igaz szennytelenül ragyogó!
Nincs többé! -  de nevét a hír keze nagy könyvébe,
Fényes aranybetűvel jegyzi örökre: Arany!”48

47 Lauka Gusztáv: Arany János meghalt. = Torontál, 1882. okt. 26. A szövegben felismerhetjük a kulti
kus gyászhír általános jellemzőit, elemeit: a megindítást, a laudációt, a lamentációt és a konszolációt is.
48 Erődi Dániel: Arany János. =  Erődi Dániel: Költemények. Nova et Vetera. Grill Károly cs- és kir. udv. 
Könyvkereskedés bizománya, Budapest, 1887,118.
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Erődi, a költő vezetéknevének felhasználásával jelzős szószerkezetekben 
minősíti annak munkásságát („aranydalok” „aranymondák” „aranyjellem”), és 
ezáltal emeli mindenek fölöttivé, kultikussá.

Bácskai vonatkozásban említést érdemel a zombori székhelyű, Bács-Bod- 
rog megye hivatalos reagálása is a költő halálára: 1882. „október 22-én Arany 
János halálát vette hírül gyászos érzéssel a vármegye közönsége. Sírjára koszorút 
küldtek, és szobrára gyűjtést indítottak meg”.49 Egymást követték tehát a kultusz 
intézményesülésének mozzanatait segítő gesztusok. A koszorú, illetve annak 
elhelyezése a síron nemcsak a temetés kegyeleti aktusa, hanem kultikus kapcso
latot is jelöl: „a neves halottal való viszonyt reprezentálja”.50 A koszorúzási rítus 
kettős szerepű. Egyrészt „a közösség elismerése és hálája jut kifejezésre hódo
lat és imádat formájában, másrészt a szertartásban való részvétel, a közösségi 
aktusban való feloldódás a résztvevőkben erősíti a közösségi szolidaritást, az 
érzelmi kohéziót, mégpedig annak révén, hogy a közösség lelki beállítódását a 
koszorúzás tárgya iránti hódolat vagy imádat jegyében egyneműsíti”.51 A szo
borállítás pedig a kultikus szokásrend leggyakoribb és leglátványosabb eleme, 
amelynek költségeit leggyakrabban közadakozásból biztosítják, s amely általá
ban nem kötődik az író életrajzi dátumaihoz, mert „kimondottan és elsősorban 
a kegyelet és a nemzeti érzelem vezeti a kezdeményezőket”.52

A bánátiak körében is gyűjtés indult, s ebben főképpen a tanintézetek, isko
lák voltak példamutatóak. A gyűjtés jól bevált módja volt a vidéki Arany-ün
nepélyek megrendezése.53 Praznovszky Mihály írja az irodalmi emlékünnepről, 
hogy „a szoborállítás mellett a kultusz szokásrendjének másik hangsúlyos -  s 
gyakoriságára nézve legfőbb -  eleme”54, amelyet leggyakrabban az adott szer
ző születés- vagy halálozási napjához, illetve jelesebb évfordulókhoz kötik, de 
alkalmi, egyszeri jelleggel is tartják.

A verseci megemlékezést az ottani Magyar Királyi Állami Főreáliskola szer
vezte 1883. március 11-én.55 „Az ünnepi beszédet az igazgató56 tartotta, bemu
tatván Arany Jánost, a legnagyobb magyar költőt [sic!] a verseczi közönségnek,

49 Dr. Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog vármegye II. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 
1909 [Magyarország vármegyéi és városai] (elektronikus változat).
50 Kalla Zsuzsa: Búcsúsorok -  sírszalagok. =  Kalla Zsuzsa szerk.: Kegyelet és irodalom. Kultusztörté
neti tanulmányok. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1997,113.
51 Takáts Ferenc: „Csokonai koszorú jaegy  emlékvers-gyűjtemény tanulságai = Kalla Zsuzsa szerk.: 
Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1997, 25.
52 Praznovszky 1998, 23.
53 Anonim: Arany ünnepély. = Torontál, 1883. máj. 17.
54 Praznovszky 1998, 32.
55 A verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola története. Összeállította Buday József, kir. Igazgató. Nyoma
tott özv. Kirchner J. E.-féle műintézetben, Versecz, 1896, 81.
56 Buday József volt akkortájt az iskola igazgatója.
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természetesen német nyelven, és saját német fordításában Aranynak »A wale
si bárdok« czímű költeményét. Több tanuló és a községi felső leánynépisko
la néhány növendéke költeményeket szavalt Aranytól; Thier Lucretia szavalt, 
Argény Emília zongorán kísérte Burghardt Imre községi néptanítót, ki Arany 
népdalait énekelte. Az intézet ifjúsága is előadott pár zenedarabot, s énekelte a 
»Hymnust« és a »Szózatot«.”57

A nagybecskereki községi népiskola 1883. május 23-án rendezte meg majá
lissal egybekötött Arany-ünnepélyét a kincstári erdőben, amelyen Szabó Sándor 
községi tanító magyar nyelven méltatta a költőt, Baaden Károly pedig német 
nyelven.58 A rendezvényt beharangozó újsághírben a többi között ezt olvas
suk: „T. ez. közönség! Tekintve, hogy a tiszta jövedelem Arany János koszorús 
költőnk ércszobrára fordíttatik, tömeges látogatását elvárjuk.”59 Az ünnepség 
műsora azért érdemel figyelmet, mert a költő ismertebb versei mellett felhang
zottak megzenésített versei is.60 Hölzl Lőrinc (1824-1893) községi tanító, a jeles 
nagybecskereki zongorista és zenepedagógus megzenésítette Arany Néma bú és 
A hegedű című költeményét, amelyet a tanulóifjúság adott elő.61

A verseci és nagybecskereki ünnepségen hangzottak el, tudomásunk szerint, 
a költő első megzenésített versei a Vajdaságban.

1883 tavaszán Bánátban Nagybecskerek és Versec mellett Pancsován, Lázár
földön és Ürményházán rendeztek Arany-ünnepélyt, s azoknak, valamint a 
bánáti tanítók gyűjtésének köszönhetően Arany János szobrára 320 Ft 52 kr.-t 
sikerült összegyűjteni.62

E vidéki Arany-ünnepélyek kapcsán érdemes egy pillanatra arra is kitérni és 
magyarázatot adni, milyen viszonyban is volt a költő tisztelettel övezett emléke 
e közösségekkel. Lakner Lajos hívja fel ugyanis a figyelmet arra, hogy a kultusz 
esetében a hangsúly azon van, „milyen társadalmi jelentése van a kultusznak, 
mire használják azok a csoportok, akik életben tartják és terjesztik”, illetve 
„hogyan járul hozzá a kultusz és a benne való részvétel a közösségi hovatartozás 
felismeréséhez/választásához és az egyéni identitás megerősítéséhez”.63 Hang
súlyozottan többnemzetiségű helységekről van szó, amelyekben (Ürményháza 
kivételével) a magyar lakosság egyrészt kisebbségben élt, másrészt földrajzi 
fekvése szempontjából is a periférián volt, s távol esett a nagyobb szellemi köz
pontoktól, azaz a magyar többségű közösségektől. Ilyen hátrányos helyzetben

57 Uo.
58 Uo.
59 Uo.
60 Uo.
61 Uo.
62 Anonim: Arany János szobrára. = Torontál, 1883. jún. 7.
63 Lakner 2000,148.
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az Arany-kultuszhoz való rajongó ragaszkodás s a kultusz éltetése e közösségek 
viszonylag kis létszámú magyarsága számára biztos szellemi fogódzót jelentett, 
afféle „köldökzsinór-kapcsolatot” a „nemzettesttel” amely nemcsak az ott élők 
értelmi világának legitimációjára szolgált, hanem identitásuk biztosítására is.

E gyűjtéssel a bánátiak csatlakoztak ahhoz az országos szoborállítási akcióhoz, 
amely egy évtizeddel később, 1893. május 14-én ért véget, amikor Budapesten, a 
Magyar Nemzeti Múzeum előtt, fényes ünnepség keretében leplezték le Arany 
János szobrát.64 A kultikus kegyelet e fontos tárgyi emlékét abból a meggondo
lásból emelték, hogy „a nemzet gyásza nem süllyedhetett önmagába néma fáj
dalmába”, hiszen „kifejezést kellett adni a veszteség nagyságának”.65 S minthogy 
az országos jellegű volt, ezért a felállított szobor „nemcsak a költő dicsőségét 
hirdeti, hanem a magyar nép áldozatkészségét is” -  fogalmazta meg az ünnep
ség kapcsán a Vasárnapi Újság tudósítója, s ebben benne volt már a kollektív 
önigazolás gondolata is.66 Kultuszszempontból fontos, hogy a szobor megfor
málásakor Stróbl Alajos „azt a pillanatot ragadta ki a költő életéből, amikor a 
múzsának áldoz. Arany János ott ül a Margit-szigeten egy kőpadon, kedvencz 
tölgyfái alatt, egyszerű magyar ruhában, kissé hajlott testtartással. Térdén van 
a híres kapcsos könyv, amelyben első költői gondolatait szokta volt jegyezni”.67 
A szobor két mellékalakja Toldi és Piroska a Toldi szereimébői.68

A budapesti szoboravatón a vidéki küldöttségek „koszorúikat beszédek 
nélkül, megbízóik egyszerű megnevezésével, a szobor talapzatára helyezték”69, 
a nagybecskereki Torontál kiküldött tudósítója szerint pedig a szoborleleple
zés után következett „a beérkezett koszorúk küldőinek névszerinti felsorolása”, 
melyekből „ötszáznál több” jött.70 A bácskai és bánáti kiküldöttek nevei nem 
ismeretesek számunkra, noha szinte bizonyos, hogy jelen voltak. Sőt, részt is 
vettek a koszorúzás rítusában, amely, a korabeli sajtó tanúsága szerint is, több 
jelentést hordozott. Az egyik, hogy a koszorúszalag (amelynek hagyományos 
nyelvi fordulattal megfogalmazott felirata két fontos elemből, a búcsúmondat
ból és az adományozó megnevezéséből áll),71 valamint a hivatalos kiküldöttek 
jelenléte, az adott vidéki testület közösségi szolidaritásban való szerepvállalást

64 Anonim: Arany János szobrának leleplezési ünnepélyére = Vasárnapi Újság, 1893. máj. 14. -  Közel 
százezer forint gyűlt össze a szoborra, amelyet Stróbl Alajos szobrász készített a Schikedanz Albert 
által tervezett talapzatra.
65 Uo.
66 Uo.
67 Uo.
68 Uo.
69 Uo.
70 Anonim: Az Arany-szobor leleplezései Torontál, 1893. máj. 15.
71 Kalla 1997,112-122. -  A társadalmi, reprezentatív temetéseken, a koszorúszalagon három elem volt 
található: minősítés (a halottról), megnevezés és aláírás.
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volt hivatott igazolni, a másik ugyancsak fontos elem pedig, hogy a koszorú 
elhelyezésekor a megbízó fennhangon történő megnevezése e közösségi szoli
daritásban való részvételének hivatalos visszaigazolását jelentette.

A zentaiak, akik kissé megkéstek a szoborra való gyűjtéssel, úgy döntöttek -  
a zentai gimnázium tanári karának kezdeményezésére -, hogy az 1883. október 
27-én megtartott nagyszabású Arany-estély jövedelmét egy Arany János gimná
ziumi alapítvány létesítésére fordítják.72 Az estélyt, amely csaknem egybeesett 
Arany halálának évfordulójával, a zsúfolásig megtelt zentai nagyvendéglő dísz
termében tartották, amelyen a költőről Szűcs Lajos gimnáziumi tanár mondott 
emlékbeszédet.73 Az est 155 forintos tiszta jövedelmét a gimnázium igazgatója a 
helyi takarékpénztárba helyezte el „gyümölcsözés végett”, pontosabban, „míg az 
összeg ösztöndíj alappá növi ki magát”.74 A zentai főgimnázium tanári karának 
kultuszteremtő gesztusa, az Arany János Irodalmi Alapítvány létrehozása a maga 
nemében egyedülálló volt a Vajdaságban75, és viszonylag hosszú életű vállalko
zás volt, amely az első világháború végéig létezett. Évente hirdetett pályázatot 
meghatározott témára, pénzjutalom ellenében.76 1914/15-ben a feladott téma 
„Arany János epikai költészetének méltatása” volt, a díjnyertes pályamunka 
szerzője pedig Oroszi István hatodikos zentai gimnazista.77

Az író tiszteletére létrehozott irodalmi alapítványok, illetve az általuk meg
hirdetett irodalmi pályázatok fontos elemei a kultusznak, mert periodikusan 
(évente) ismétlődő, vissza-visszatérő kultikus cselekményről van szó, amelynek 
fontos a kultuszszervező jellege. Egyrészt azért, mert általa a diákok közelebb 
kerülnek az író életművéhez, alkotásaihoz, sőt kreatív (értelmezési) szerepre is 
ösztönzi őket, másrészt pedig állandóan bővíti a kultikus rítusban résztvevők 
körét, ami fontos igénye a kultusznak.

A kultusznak mint szokásrendnek számottevő eleme az évfordulók megün
neplése, illetve a róluk való megemlékezés, amelyet Arany János esetében 1883 
őszétől követhetünk nyomon, halálának első évfordulója kapcsán, később szü
letésének vagy halálának kerek évfordulóin. Ez arra az igényre vezethető vissza, 
hogy a kultuszt folyamatosan ápolni kell, popularizálni, hiszen a kultusz állandó 
igazolásra szorul, ellenkező esetben az idő múlásával elhalványul és eltűnik. Mint 
Lakner Lajos írja, szükség van a „rögzített értelemtartalmak állandó ismételge

72 Zentai Híradó, 1883. okt. 21.
73 Anonim. Arany-estély. = Zentai Híradó, 1883. nov. 4.
74 Anonim: Számadás. = Zentai Híradó, 1883. nov. 4.
75 A zentai kezdeményezést, tudomásunk szerint, csak a nagykőrösiek előzték meg, akik 1883. június 
3-án létesítettek egy Arany János ösztöndíjalapot. (Tőrös László: Arany János és Nagykőrös = Iroda
lomtörténeti Közlemények, 1967/5. sz. 621-623.
76 A zentai áll. s községi Főgimnázium XXXIX. Értesítője. Összeállította: dr. Halmos Béla igazgató-he
lyettes. Molnár Sz. Vincze könyvsajtója. Zenta, 1915, 24-25.
77 Uo.
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tésére, felmutatására, újabb és újabb hitvalló, hitet megerősítő cselekedetekre: 
ünnepségekre, kiadványokra, megemlékezésekre. E védelmi technikák alape
lemei: az alkotó karizmájának folytonos felmutatása, a kultikus hős rendkívüli 
nagyságának, reprezentáló erejének újabb és újabb igazolása”.78

A zentai helyi lap, a Zentai Híradó Arany halálának évfordulóján, 1883-ban, 
terjedelmes vezércikket közölt, amelyben a többi között megállapította, hogy 
immár egy éve, „hogy a magyar nemzet költészetének fényes csillaga letűnt”.79 
A cikkíró szakrális elemekkel teli, imának is beillő kultikus retorikájában így 
szólt Arany szelleméhez:

„Te pedig dicsőült szellem, kinek neve régen a csillagok között tündököl, (...) 
tekints reánk s őrködjél fölöttünk, hogy nagy nevedet és dicsőült alakodat sze
münk előtt tartva az eszménynek minél gyakrabban áldozhassunk s városunk 
érző szívű fiaival az örök szépség hazájába juthassunk.”80

A kultikus retorika Arannyal kapcsolatosan később is fel-felbukkant a vajda
sági sajtóban. Így 1893 májusában a zombori Bácska közölt terjedelmes vezér
cikket Aranyról ismeretlen szerző tollából, amelyből előbukkannak Arany kul
tuszának nemzeti és politikai dimenziói.81

„A magyar nemzetnek egyik legszerényebb embere, a ki egész életében fél
revonulva, csendes magánosságban áldozott a Szép és az Igaz istenségének (...) 
ünnepelve és bámulva a a nemzet kegyeletétől, mint soha el nem múló megtes
tesítője a tőről metszett és daliás magyar szellemnek, magyar erkölcsöknek és 
magyar dicsőségnek. (...) Az Arany János emlékének szentelt ünnep nemcsak 
a magyar nemzeti költészetnek, hanem a politikai Magyarországnak is ünnepe; 
mert Arany János, bár a politikai élet hullámveréseitől bölcs óvatossággal tartotta 
magát távol, Magyarországnak éppen legszomorúbb napjaiban a magyar harci 
dicsőségnek, a magyar élet-erőnek és a magyar erkölcsöknek magával ragadó 
fáradhatatlan dalnoka volt. Dalnok a kinek költészete táplálta, lelkesítette és fel
frissítette ezt a magyar népet hosszas vándorlása alatt az elnyomatás pusztáin 
keresztül a szabadság földje felé. (...) Petőfi Sándor lantját a magyarok Istene 
adta jókedvében, hogy felverje, háborúra tüzelje vele a szabadságától megfosztott 
nemzetet. Az Arany János csendesebb poézisát pedig adta azért, hogy a nyu
galom, az elkedvetlenedés elernyesztő, hosszú évei alatt a múltak dicsőségével 
táplálja, biztassa már-már csüggedő honfitársait. És ha valaki eleget tett a rája 
bízott isteni rendelésnek, úgy Arany János bizonyára adós nem maradt. (...) 
Arany János költészete ide, ehhez a dicsőséges, ékes múlthoz vezet el s felkelti

78 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, történetiség, aktualitás. A kultuszkutatás útjain. = Kalla Zsuzsa- 
Takáts József-Tverdota György szerk.: Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok. 4. Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Budapest, 2005,18.
79 Anonim: Arany-ünnepély. = Zentai Híradó, 1883. okt. 21.
80 Uo.
81 Anonim: Arany János. = Bácska, 1893. máj. 19.
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legmélyebb álmából is a bármi régen szunnyadó nemzeti önérzetet. (...) Az az 
édes magyar nemzet, az a becsületes, munkától nem irtózó magyar vér, a melynek 
folyton folyvást szeretetteljes daliásából áll Arany János költészete: még hosszú 
életre s teljes diadalra hivatott, s Istennek hála a sikernek legjobb útján halad.

Áldott legyen a költő emléke. Áldott az ő gyönyörűséges, biztató éneke!”82
A szövegből előtűnnek a kultikus retorika nélkülözhetetlen elemei, mindene

kelőtt kivételes emberi tulajdonsága, valamint a magyar szellemmel és a magyar 
nemzettel való azonosítása („A nemzetnek egyik legszerényebb embere”, „soha 
el nem múló megtestesítője a daliás magyar szellemnek”, „költészete felkelti 
legmélyebb álmából is a bármi régen szunnyadó nemzeti önérzetet”, „a magyar 
harci dicsőségnek, a magyar életerőnek fáradhatatlan dalnoka”, kinek „költésze
te táplálta, lelkesítette és felfrissítette a magyar népet”). Ugyancsak fellelhetők 
a szakrális beszédelemek („eleget tett a rája bízott isteni rendelésnek”, legyen 
„áldott az ő gyönyörűséges, biztató éneke!”) és a bibliai fordulatok is („költé
szete táplálta, lelkesítette és felfrissítette ezt a magyar népet hosszas vándorlása 
alatt az elnyomatás pusztáin keresztül a szabadság földje felé”). Mindez Margó- 
csy István megállapítását igazolja, hogy „a kultusz beszédmódja (...) tömegével 
mozgósítja a vallásos frázisokat és asszociációkat, mind egészében, mind ele
meiben rendre megidézi és felidézi a vallásos beállítódás reflexeit és rítusait”.83

A kultikus beszédmód tekintetében említésre méltó még a Bácskai Közér
dek írása is 1917 tavaszán, Arany születésének 100. évfordulója alkalmából.84 Itt 
szükséges elmondani, hogy a kultusz szempontjából az író születésnapja mindig 
fontos szakrális esemény, amelyre rendszerint az egyszerű megemlékezésen túl 
más tartalmak is épülnek (kiállítás, emléknap, irodalmi est stb.). Nos, Arany szü
letésének centenáriuma, mivel az első világháború idejére esett, specifikus jelen
téstartalommal is bővült, tekintettel arra, hogy Arany János életművét „nemzeti 
reprezentációs jelenségként”85 kezelte, mint több más korabeli megemlékezés. 
A vidéki sajtómegemlékezések eszmei irányadója nyilván Berzeviczy Albert 
1917. évi budapesti Arany-emlékbeszéde volt, aki a többi között így fogalma
zott: „A harcz áldozatai fölött való fájdalmat s a jövő megpróbáltatásai miatti 
aggodalmat ebben a körben is, mint a nemzet széles rétegeiben, csak nemzeti 
erőnk érzete s nagy múltunk példáinak biztató emlékezete képes enyhíteni és 
eloszlatni; s vajon mi hirdethetné hathatósabb ékesszólással ezt a nemzeti erőt s 
ezt a nemzeti múltat, mint a magyar földet, a magyar lelket sohasem halványu

l ó .
83 Margócsy 2007,22.
84 Anonim: Arany János. =  Bácskai Közérdek, 1917. márc. 10.
85 Nyilasy Balázs: „Kisajátítás”, „kultikus nyelvhasználat”, „ideologikusság”. A kortársi, századfordu
lós és XX. század eleji Arany-recepció vizsgálatához. =  Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hun
garológiai Kongresszus (Jyváskylá, 2001. augusztus 6-10.) előadásai I. Szerkesztette: Jankovics József, 
Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004 (elektronikus változat).
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ló fénnyel besugárzó nagy szellemek fölidézése, (...) Arany János emlékezete a 
világháború zajában, a nemzeti önvédelem áldozatteljes tusájában!”86

A kúlai Bácskai Közérdek ismeretlen cikkírója Aranyt „a magyar nemzet 
legnagyobb poétájának” nevezi, s különösen a költő magyarságát hangsúlyoz
za az első világháború véres eseményei közepette: „Arany Jánoshoz menekül
ni a mai idők végzetes, ködös napjaiból nagy gyönyörűség mindenkinek. (...) 
Gondolatban mindenki elmenekült a mai élet rettenetes valóságaiból ahhoz az 
emberhez, aki minden szavával, minden sorával képes volt nemzedékek gon
dolkodását besugárzani, egy egész nemzet évtizedes szenvedését megenyhíteni, 
akinek minden szava, minden sora ragyogott a magyar nép és magyar nyelv sze- 
retetétől és mégsem volt lármás, mégsem volt hangos, csak éppen magyar volt.

A legmagyarabb költőnek rendszerint Petőfi Sándort szokták tartani, aki 
vérét és életét is áldozta a hazájáért. Mi ezzel a nézettel szembe merünk szállni 
és azt merjük mondani, hogy a legnagyobb magyar költő, helyesebben a leg
magyarabb költő Arany János volt. (...) Arany (...) mindig és mindenkoron, 
minden sorában magyar. (...) Minden érzését, a külvilág minden eseményét 
áttransponálta magyar szavakra és magyar gondolatokra amelyek csak az Alföld 
humusából nőhettek ki.

Arany János még akkor is tiszta magyar volt, amikor Shakespearet és Aris- 
tophanest fordította. Eltekintve attól, hogy ahol lehetett, e darabokba, e fordí
tásokba is belevihette a magyar gondolkozást, de magasabb és ekkor is tisztán 
magyar célok lebegtek a szemei előtt.

Arany János Shakespearet azért fordította, mert úgy érezte, hogy a mai iro
dalmi világ, a magyar közönség szegényebb volna nagy műremekkel, ha e vilá
girodalmi termékeket nem közvetítené neki valaki. Arany János magyarságát 
mivel sem lehet jobban illusztrálni, mint éppen az elbeszélő költeményeivel, 
eposzaival. (...) Minden elbeszélése és minden balladája a magyar földnek és a 
magyar népnek leikéből fakadt gyermeke. (...) Jól esik nekünk visszatérnünk 
egy igaz magyar emberhez, egy igaz magyar költőhöz, mert az az érzésünk ad 
erőt és reményt, a további küzdelemhez, hogy egy nemzetnek, amelynek ilyen 
nagy emberei voltak, amilyen Arany János, nem lehet, nem szabad elpusztul
n ak a föld színéről.

Arany János születésének százéves évfordulóján, lássa mindenki Arany 
Jánosban a legfényesebb, a legbiztosabb garanciát arra, hogy ez a nemzet, amely 
viharokon, vészeken átküzdötte magát a legújabb viharból is dicsőséggel telje
sen fog kikerülni.”87

Az első világháború idején, „a világháború zajában” fontos nemzeti szellemi 
fogódzó volt „nagy múltunk példáinak biztató emlékezete” -  ez esetben Aranyé

86 Uo.
87 Anonim: Arany János. = Bácskai Közérdek, 1917. márc. 10.
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amely képes volt enyhíteni „a harcz áldozatai fölött való fájdalmat s a jövő 
megpróbáltatásai miatti aggodalmat”.88 A „nemzeti erőt”, a „dicső nemzeti múl
tat” kellett reprezentálni, s erre volt igen alkalmas Arany János emlékezete.89

Arany-emlékmúzeum sohasem létesült a Vajdaságban, ám a kultuszteremtő 
Lauka Gusztáv hagyatékából özvegyének, Babinszky Katalinnak ajándékozása 
nyomán két Arany-levél fontos relikviaként, irodalmi kegytárgyként 1907-ben 
az akkor alakulófélben lévő nagybecskereki Torontálvármegyei Múzeum gyűj
teményébe került.90 Nyilván nem mellékes tény, hogy ez az ajándékozás Arany 
János születésének 90. évfordulója körül történt.91 Lakner Lajos írja, hogy ezen 
irodalmi ereklyéknek „megjelenítő erejüket az adja, hogy egy »nagy emberhez« 
kötődnek. E kötődés nem jelent egyebet, minthogy e tárgyak képesek arra, 
hogy beszéljenek gazdájukról: megidézzék életét, megidézzenek egy elmúlt, de 
mégiscsak jelen lévő életutat, s felidézzék azt az életformát, amely keretet adott 
mindezeknek”.92

Arany János iskolai kultuszának kialakulása

Az Arany-kultusz egy másik, igencsak erős vonulata az első világháború előtt 
a középiskolákban alakult ki néhány megszállott, ügybuzgó irodalomkedvelő 
tanár révén. Ily módon beszélhetünk a vajdasági iskolákról mint kultuszterekről 
(amelyek eredetileg a szakrális frazeológiában azt a beszentelt helyet jelölték, 
amely az oltár előtt helyezkedett el, s amely alkalmas volt bizonyos egyházi szer
tartásokra), hiszen az évente visszatérő ünnepségek és megemlékezések folytán 
intézményesült helyei lettek az Arany-kultusznak (is). Eközben a kultuszteremtő 
szerepet, érthetően, rendszerint a tanárok töltötték be, a kultikus szövegeknek 
pedig leggyakrabban az iskolai értesítők adtak teret.

Ezek sorát Hantz Gyula93 nagybecskereki gimnáziumi tanár nyitotta meg, 
aki 1876-ban (még Arany életében) tanulmányt írt a magyar költészetről, azon

88 Nyilasy 2004
89 Uo.
90 Torontál, 1907. jún. 13.
91 Uo.
92 Lakner Lajos: A hagyományról Irodalmi kultusz és hagyomány. = Híd, 2005/11. sz., 18.
93 (Haraszti) Hantz Gyula (1858-1921) tanár, nyelvész és műfordító 1875/76-ban a nagybecskereki 
piarista gimnáziumban kezdte tanári pályafutását, s pályája kezdetén tudományos érdeklődése előbb 
a magyar irodalom felé, később a német és francia nyelv és irodalom felé fordult. Az említett becs- 
kereki tanulmánya mellett még költészetünk új népies irányáról (1878) és Csokonai Vitéz Mihályról 
(1880) is értekezett.
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belül pedig Arany János életművét is értékelte -  kultusztörténeti szempontból 
is figyelemre méltó módon.94

Hantz voltaképpen megismétli a kultusz korábbi összes elemét. Aranyt a 
„népies nemzeti triumvirátus”-ba helyezi, Petőfi és Tompa mellé, mondván, hogy 
benne „az epos is megtalálta a maga mesterét”, aki „a forradalom utáni szomorú 
idők hatása alatt” dolgozott, amiért is „lyrai költeményeinek alapvonása a mélázó 
búsongás, mi azonban nem válik oly erős színezetűvé mint Tompánál”, tekintet
tel arra, hogy „rendesen humorban olvad fel”.95 Hantz nézete szerint Arany „a 
daltól kezdve valamennyi fajban, ódában, elégiában stb., példányszerűt alkotott”, 
„megteremté a balladát”, „tulajdonképeni magyar (másképen: népies) epost”, s 
e téren „páratlanul áll, osztatlan dicsőségben”.96 Szerinte a Toldit, amely nyo
mán már a Szépirodalmi Szemle is halhatatlanságot jósolt neki, Arany „Ilosvai 
lelketlen tákolmányából egy művészi composítiójú költői beszéllyé” alakította.97 
Mégis, furcsamód, Arany „eposi műveinek koronáját” Csaba című „trilogicus 
epopoeájában” látta, „legszebb költői beszélyének” pedig a „humoros hangu
latú s kifogyhatlan költőiségű” Bolond Istókot.98 Hantz Aranyt „Magyarország 
legnagyobb költőjének” nevezi.99

Grets József00 nagybecskereki gimnáziumi tanár 1880 tavaszán, a Toldi 
szerelme díszkiadásának megjelenése kapcsán kétrészes tanulmányt közölt 
a Torontálbán, amelyből nem hiányoznak a kultikus beszédelemek.101 Grets 
Aranyt (Kossuthtal együtt) „hazánk és korunk két legnagyobb fiának” nevez
te, Aranyt pedig külön „nagy költőnek”.102 Meglátása szerint a Toldi szerelme 
„tisztán nemzeti kincsünk”, amely „az egész országot meglepte”, s amely „egy 
hasonlíthatatlan erejű compositióval bíró mű”.103 „Humorra, természetességre, a 
nyelv bájára, a compositióra nézve ez a költemény Arany legremekebb munkája, 
melynek művelt ember házában hiányozni nem szabad.”104 Grets tanulmányában 
leszögezi, hogy „Arannyal emelkedett költészetünk eddigelé legmagasabbra. Ő 
a democratiai elemnek, a népiessé támaszkodó nemzeti iránynak, legnemesebb

94 Hantz Gyula: Költészetünk története. = A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-becskere- 
ki algymnasium tudósítványa az 1875/6-ik tanévben. Nagy-Becskereken, Nyomatott Pleitz Fér. Pál 
könyvnyomdájában, 1876,1-15.
95 Uo.
96 Uo.
97 Uo.
98 Uo.
99 Uo.
100 Grets József (1855-1896) bölcsészdoktor, nagybecskereki gimnáziumi tanár, a magyar és német nyelv 
professzora. 1880 és 1884 között egy ideig a Torontál újságírója és segédszerkesztője volt.
101 Grets József: „Toldi szerelme”. = Torontál, 1880. ápr. 29., máj. 5.
102 Uo.
103 Uo.
104 Uo.
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és legművészibb kifejezője irodalmunkban; ő a magyar nemzet múltját és jele
nét, érzésében, eszejárásában és nyelvében legmélyebben fogta fel”.105 Emberi 
erényeiről írja, hogy Arany szerény és félrevonult, legnagyobb sikereként pedig 
azt könyveli el, hogy „a nagy nemzeti hőskölteménytől kezdve az epicai költé
szet minden fajában mesteri műveket alkotva a magyar elbeszélő költészetnek a 
világirodalomban nagy becsületet szerzett”.106 A szakrális beszédmódot követve 
Grets Jókainak Aranyhoz intézett szavaival fejezi be tanulmányát: „Az aposto
lok öröme nem lehetett nagyobb mesterök feltámadásánál, mint a mi örömünk 
a te feltámadásodnál.”107

Érdekes részlete Arany János vajdasági kultuszának, hogy még a költő életében 
a nagybecskereki Torontál Arany új fényképeinek vásárlását népszerűsítette.108 
1880-ban ugyanis Ellinger Ede budapesti udvari fényképész elkészítette Arany 
élethű, nagyméretű színezett mellképét, amellett több méretben fotóportréját is 
a nagyközönség számára.109 Az Arany fényképeinek eladásából befolyt jövedel
met -  a nagy költő szívességéből -  a magyar írók segélyegyletének szánták.110 
Mint a Torontáfodin olvassuk, „a ki a Toldi szerelme költőjéről jó arczképet kíván 
szerezni (s azt hisszük, hogy sokan kívánnak), az szerezhet most oly módon, 
hogy egyszersmind előmozdítja az írók segélyegyletének ügyét is”.111 Egyéb
ként Arany fotói (mint kultikus tárgyak) nemcsak Ellingernél voltak kaphatóak 
Budapesten, hanem több díszmű- és könyvkereskedésben is.112 Feltételezésünk 
szerint példányai az irodalomkedvelő közönség révén vidékünkre is eljutottak.113

105 Uo.
106 Uo.
107 Uo.; Jókai Mór is Arany János barátja volt, noha ez a barátság nem volt oly elmélyült, mint Arany és 
Petőfi között. Jókai kétszer látogatta meg Aranyt: először nagykőrösi tanár korában, másodszor a Petőfi 
Társaság tisztelgő küldöttségének élén, miután Arany megírta a Toldi szerelmét (Anonim: Érdekes 
apróságok Jókairól =  Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.)
108 Torontál 1880. ápr. 29.
109 Uo.
110 Uo.
111 Uo.
112 Uo.
113 Itt szükséges megjegyezni, hogy Arany nemigen szeretett fényképezkedni. 1877. november 21-i leve
lében írja a tőle fotót kérő Zmajnak az alábbiakat: „Ami a fényképet illeti, ide mellékelem az egyet
lenegy fajtát, melyből példányom van. Ez a 60-as évekből való s az Akadémiai Album számára készült 
volt. Ezen kívül nincs is fényképem más, mint az, amely 1866-ban »Összes költeményeim« elé készült 
és ott megtalálható. Azóta nem volt alkalom ülni photographusnak; magam, beteges lévén, semmi 
vágyat nem éreztem, roskadozó alakomat fényképek által többszörözni”. (Bori Imre: Délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1970,79.) Halálát követően, a 19. 
század végén portréját (nagyszalontai szülőházával együtt vagy enélkül) számos magyar képeslevele- 
zőlap-kiadó megjelentette, akárcsak a Toldi-illusztrációkat is. Ezekből az egységes postaforgalom révén, 
több vidékünkre is eljutott. Egyébként a képeslapon közzétett Arany-ábrázolásokból 2002. augusztus 
24-én Szombathelyen nyílt kiállítás Raksányi Olga gyűjteményéből (Balázs Károly: Képes levelezőlap 
lexikon. Méry Ratio, Somorja, 2005,16.).
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Arany halálhíre 1882-ben arra ösztönzött néhány irodalomkedvelő peda
gógust -  így a bánsági Báuerle Ferencet is hogy megkísérelje értékelni Arany 
Jánosnak mint epikusnak a munkásságát.114

„Sokáig tartott, míg végre a lyra terén Petőfi -  a dráma terén Szigligeti -  az 
epikus költészet terén pedig Arany János a nemzeti elem mellett a népiest is 
megteremtették költészetünkben. (...) Arany a mi Homérunk, kinek műveiből 
szabályokat alkothatunk, de bírálnunk azokat nem lehet. Csodálhatjuk őt, de 
nem kritizálhatjuk. Vájjon támad-e még valaha költészetünk egén oly világító, 
melegítő, éltető nap, mint Arany János? (...) Előadása tárgyilagos, nyugodt; 
nélkülözi azt a komoly fenséget, mely Vörösmarty előadását jellemzi. Arany 
naív, szívhez szóló s gyakran népiesen humoros. Nyelve, szólásmódjai oly híven 
tükrözik vissza a nép gondolkodásmódját, hogy szinte azt hihetnők, miszerint 
nem műköltő, hanem maga a nép alkotta meg az ő műveit.

(...) Aranyt idegen nyelvre lefordítani még kevésbé lehet, mint Petőfit -  szin
te. Aki Aranyt teljesen megérti, elmondhatja, hogy ért magyarul. (...) Arany 
nyelve egy illatos, szép virágbokréta, melyben a legművésziebben összeállítva 
díszelegnek a természet vad, egyszerű virágai mellett a kertész szorgos ápolása 
mellett kinyílt virágok is.

Nyelvének teljesen megfelel előadási modora -  stylusa is. Arany előadása 
olyan, hogy míg egyrészt gyakran egy régi magyar krónikást vélünk hallani; 
másrészt pedig mintha valóságos magyar népmesét hallanánk. (...) Nemcsak 
a szoros értelemben vett eposnak nagymestere ő: felölelte Arany a kisebb elbe
szélő -  költemény -  fajok egész csoportját. A komoly beszély, a népmese, his- 
tóriás ének, legenda, idyll, víg beszély, adoma mind mesterére talált benne. S 
aki a magyar balladát felemelte oda, hogy az méltán megérdemli a műballada 
nevét: Arany János volt. A drámai erő, a balladai rohamosság, a valódi költői 
érzés és hév mind megvannak, s úgy vannak meg balladáiban, hogy akár ezek 
egyedül is halhatatlanná tennék őt.

(...) Azt az űrt, amely a műköltészet és népies költészet között létezett, ele- 
nyésztette Arany. Népköltőnek tekintette magát. Úgy írt, hogy a nép is élvezhesse, 
így tanítója, mestere lett a népnek. A Toldi-trilógia megalkotásánál mutatkozik 
különösen Arany művészi tehetsége, lángelméje.

(...) Játszva bánik el bármely styllel. Ecseteléseinél a színek olyan bősége áll 
rendelkezésére, hogy bámulat fogja el az olvasót. S mint tud Arany a színekkel 
bánni! (...) Míg Vörösmarty nagyszerű, hatalmas festéseinél a képet mintegy 
távolról látjuk, addig Arany egész közelről mutatja azokat; nem is képet mutat 
tulajdonképpen, hanem elvezet bennünket azok közé, akikről s amikről énekel. 
Petőfivel szemben pedig egyszerű és mégis mély érzés, higgadtság, természetes 
humor az, ami Aranyt jellemzi. (...) Eposaiban az egység sehol sincs megzavarva. 
(...) Egy másik fő kelléke az eposznak a teljesség. E tekintetben Aranyról csak

114 Báuerle Ferenc: Arany János mint epikus / - / / .  =  Torontál, 1882. nov. 30., dec. 7.
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annyit mondhatunk, hogy az ő művei a legideálisabb kívánalmaknak is megfe
lelnek. (...) A férfialakok Aranynál általában nem valami ideálok, hanem reális, 
közönséges halandók; úgy nőalakjait sem emeli fel az eszményi világba. (...)

Kiválóan jellemzi Aranyt a szerénység. (...) Akkor lépett fel, midőn Petőfi 
már ünnepelt költő volt. De rögtön felismerhető volt benne a nagy költő.

»Mit én nem egészen dicstelenül kezdék,
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!«
így írt Petőfi Aranyhoz, felismerve benne a lángelmét, a tehetséget, ki hivatva 

van a magyar költészetet felemelni oda, hogy az nem dísztelen fényként világít
son s ragyogjon a világirodalomban.

Mi tulajdonképpen képesek sem vagyunk kellőleg méltatni Aranyt; mi láttuk 
felkelni a fényes napot, s végigkísérhettük pályáját. -  Majd a későbbi nemzedék, 
az lesz képes igazán felfogni Arany nagyságát s irigyléssel fog reánk visszagon
dolni, kik nagy költőnknek kortársai voltunk, akik láttuk őt a városligetben s a 
Margitsziget tölgyei alatt.”115

A szövegből kitetszik egyrészt Báuerle érthető sietsége, hogy közvetlenül 
a halála után (mint azt akkor országszerte annyi lap tette)116 megfelelő módon 
elhelyezze Aranyt a magyar irodalomban, másrészt pedig, hogy kifejezze a 
költő iránti kegyeletét. Noha saját bevallása szerint nem tartotta magát eléggé 
rátermettnek és hivatottnak Arany János méltatására, annak ellenére értékelte 
a költő pályafutását, és számba vette írói/költői értékeit.

Arany az ő számára költészetünk egének kivételes egyedisége, kultikus nyel
vi fordulattal élve „világító, melegítő, éltető napja”. Az égitesttel való azonosítás 
kultuszának állandóságát, elmúlhatatlanságát és időtállóságát jelzi. Követi azt 
egy nyomatékos, kultikus frázissorozat arról, hogy Arany „a mi Homérunk”. 
Ez Báuerlének nem eredeti megállapítása, hiszen első ízben Lévay József említi 
„Homér Arany János”-t Gyulai Pálhoz intézett levelében, 1852. július 18-án.117 
Milbacher Róbert szerint „a Homérosz-párhuzam is arra szolgál, hogy az epikus 
Aranyt olyan közösségi hagyományok közvetítőjeként rajzolja meg, amelyek a

115 Uo.
116 Számos lap közölt méltatást Arany János halála kapcsán. így, az Eger 1882. október 26-án a Hírfü
zérben újságolta, hogy elhunyt „a nemzet egyik legnagyobb költője”, s ugyanott hozza a királyi párnak 
Tisza Kálmán miniszterelnökhöz intézett táviratát. Ebben a többi között azt olvassuk, hogy „Ő Felsége 
őszinte sajnálattal értesülvén hazánk koszorús költője, Arany János elhunytáról, osztja az országnak 
ezen nagy veszteség feletti fájdalmát”, s egyszersmind felkéri Tiszát, hogy Arany családjával tudassa 
„a királyné és Ő Felségének őszinte benső részvétét”
A Vasárnapi Újság 1882. október 29-én több mint kilenc oldalt szentelt az elhunyt emlékének. Többek 
között közölte Szász Károly méltatását Arany Jánosról, az elhunyt költő önéletrajzát, arcképét, vala
mint nagykőrösi házának képét, Petőfi rajzát Aranyról meg a nagyszalontai csonka-toronyról, Arany 
néhány levelét, a Toldi kéziratának egy autográf részletét, részletes tudósítást a nagy költő temetéséről 
stb. 1882. november 5-én hozza a Vasárnapi Újság Sántha Károly Arany halálakor című versét, vala
mint Arany János ravatalának képét az Akadémia csarnokában.
117 Milbacher Róbert: Arany János és az emlékezet balzsama. Az Arany hagyomány a magyar kultu
rális emlékezetben. Ráció Kiadó, Budapest, 2009,143.
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nemzeti egységet hivatottak biztosítani”.118 A kor Homérosz-értelmezése szerint, 
az antik szerző „írásban rögzítve összefoglalja a »népi-nemzeti« hagyományo
kat, és mint szerkesztő elme egységes történetté alakítja azokat”.119 Homérosz 
munkáját „valamiféle kollektív alkotási folyamat betetőzéseként” értelmezik, és 
ennek megfelelően az a nézet alakul ki, hogy „az epikus költőnek egynek kell 
lennie nemzetével, ismernie kell annak minden szívdobbanását”, azaz, szüksé
ges, hogy „a népe szellemétől legyen át meg áthatva”.120 Homérosz ezek szerint 
„az alkotó művész archetípusának értelmeződik”.121

Báuerle szerint Arany János Petőfi barátja, „lángelme” ő, „tanítója, mestere 
a népnek”. Feltűnik a kultikusság egyik alapgesztusa is, a kritizálhatatlanság: 
„csodálhatjuk őt, de nem kritizálhatjuk”. Azt követi ideális mivoltának, hibát - 
lanságának, tökéletességének túlzó minősítése („az ő művei a legideálisabb 
kívánalmaknak is megfelelnek”) és a néppel való azonosítása („nyelve, szó
lásmódjai oly híven tükrözik vissza a nép gondolkodásmódját, hogy szinte azt 
hihetnők, miszerint nem műköltő, hanem maga a nép alkotta meg az ő műveit”; 
„előadása olyan, (...) mintha valóságos magyar népmesét hallanánk”), mint a 
kultikus nyelvhasználat gyakori, ismétlődő fordulata. A zseniális emberfeletti
ségére, tökéletes, sokoldalú írói vénájára utal a megállapítás, hogy az „eposnak 
nagymestere” volt, s hogy „a komoly beszély, a népmese, históriás ének, legenda, 
idyll, víg beszély, adoma mind mesterére talált benne”.

Fontos tény, hogy Báuerle különbséget tesz a kortársi szemlélet („mi láttuk 
felkelni a fényes napot s végigkísérhettük pályáját”) és a rákövetkező nemzedék 
szemlélete, nézőpontja között, sejtetve Arany kultuszának eljövendő alakulását, 
változását („Majd a későbbi nemzedék, az lesz képes igazán felfogni Arany nagy
ságát”), de azt a tényt is, hogy az idő múlása, a megfelelő időbeli távlat fontos 
eleme a lezárt írói pálya értékelésének, értelmezésének, ezek szerint a kultusz 
kialakulásának is. Báuerle utal a kortársi elfogultságra is, azaz az írói életmű 
időbeli közelségére, amely lehetetlenné teszi a tárgyilagos értékelést („Mi tulaj
donképpen képesek sem vagyunk kellőleg méltatni Aranyt”).

Ugyancsak oda kell figyelni arra az észrevételére is, hogy Aranyt gazdag, 
zamatos nyelvezete miatt szinte lehetetlen fordítani. Ez azért fontos megálla
pítás, mert a későbbiekben, amikor Arany szerb recepciójáról lesz szó, Jovan 
Jovanovic Zmaj Toldi-fordításainak sikerét éppen azzal magyarázták, hogy ő 
voltaképpen nem fordította Aranyt a szó hagyományos értelmében, hanem a 
szerb nyelv szellemében ültette át műveit, méghozzá oly sikeresen, hogy e for
dítások akár eredeti szerb nyelvű munkáknak is tekinthetők!

118 Uo.
119 Uo.
120 Uo.
121 Uo.
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Arany János kultuszának hullámzásgörbéje a Vajdaságban a halálát követően 
(1882-ben meg a rákövetkező néhány évben) csúcsosodott ki először, másodszor 
pedig az 1910-es évektől az első világháború végéig. Mindkét ívelés csaknem 
kivétel nélkül a tanárokhoz, pedagógusokhoz kapcsolódik, akiknek megnyilat
kozásaiban, szövegeiben, Margócsy István szavaival élve, az analitikus diskur
zus csaknem átmenet nélkül „átcsap a vallásos áhitat retorikájába”, „az isteni 
jelenlét revelatív epifániájába”.122 Ennek fontos, magyarázó ténye lehet, hogy míg 
„Petőfi mint figura jóval előbb lett kanonizálva, kultusza előbb lett megalapítva, 
mintsem hogy teljes (...) életműve részletesen ismert lett volna”123, addig Arany 
János esetében a kiteljesedett és csaknem teljesen publikált124 (a tankönyvekben 
is szereplő) írói opus miatt az epikus író lett a kultikus beszéd tárgya.

Arany kultuszának első felvirágzásához járult hozzá 1884-ben dr. Badics 
Ferenc (1854-1939), az Újvidéki Kir. Kath. Magyar Főgymnasium tanára125, 
aki a dr. Zólyomi Lajos szerkesztette Magyar Helikon című pozsonyi életrajzi 
sorozatban Arany Jánosról értekezett.126

Őt követte Toncs Gusztáv (1859-1938), a 19. és a 20. század fordulóján Sza
badkán működő jeles magyartanár, irodalomtörténész, az ottani művelődési élet 
egyik szervezője (aki annak idején Kosztolányi Dezsőnek is útravalót adott írói 
pályájához)127, 1887-ben Arany János Török Bálint című költeményének forrá
sairól értekezett a szabadkai gimnázium Értesítőjében.128

122 Margócsy István: A Petőfi-kultusz határtalanságáról = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Takáts József. Kijárat Kiadó, Budapest, 2003,135-152.
123 U. o. 148.
124 Csupán egy évvel a halála után megjelent a teljes, lezárt életműsorozata: Arany János összes mun
kái. Végleges teljes kiadás. 8 kötet. 8° (XV, 448; 654; 464; VI. 453; 548, XXXII, 475; XXIX, 591; XLVII, 
520, XVIII1.) Budapest, 1883. Ráth. Fűzve 25; Kötve 33; Díszkötésben 36; Félbőrkötésben 41; Emlék
kiadás fűzve 35; Félbőrkötésben 60.
125 Dr. Badics Ferenc bölcsészdoktor, tudós gimnáziumi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tag
ja 1883-ban került az újvidéki főgimnáziumba magyartanárnak, s nyolc éven át, 1891-ig tanított ott. 
Ez idő alatt több irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg, többek között Csokonai Vitéz Mihályról 
(1883), Kisfaludy Sándorról (1883), Fáy Andrásról (1886) és Petőfi Sándorról (1888). Tanulmányait 
Újvidéken írta, de jobbára Pesten jelentette meg, ugyanakkor közölt Az Újvidéki Kir. Kath. Magyar 
Főgymnasium Értesítőjében is.
126 Az Újvidéki Kir. Kath. Magyar Főgymnasium XXII-ik évi Értesítője az 1894-5-iki tanévről. Köz
zéteszi Városy Tivadar igazgató. Újvidék, Fuchs Emil és társa könyvnyomdája, 1895, 131. p. Magyar 
Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozocsa Sándor, 
valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár- 
Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum]. Badics Ferenc: Arany János. = Magyar 
Helikon. Jeles magyar írók életrajzgyűjteménye. I. osztály, 3. kötet, (szerk. dr. Zólyomi Lajos), Stamfel 
Károly, Pozsony-Budapest, 1884, 33-80.
127 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz III. (P-ZS). Fórum, Újvidék, 2003,967.
128 Szentgyörgyi István-Eva Bazant: A szabadkai kiadványok bibliográfiája. II. füzet. Fórum Könyv
kiadó, Szabadkai Városi Könyvtár, Monográfia Társadalmi Szervezet, Szabadka, 1993, 998. sz. tétel 
(Szabadka szab. kir. város községi főgymnasiumának Értesítője az 1886-87. tanévről. Közli: Haver- 
da Mátyás igazgató. Szabadkán, nyomatott Székely Simonnál. 1887, 3-27.).
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Jónás Károly (1853-1937), az egykori szabadkai gimnazista, jogász, utóbb 
a Magyar Tudományos Akadémia gondnoka 1899-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadásában jelentette meg Arany János levelezésének címjegyzékét, 
amely jelentősen megkönnyítette a költő hagyatékában maradt levelek kutatását.129

Zlinszky Aladár (1864-1941) irodalomtörténész, esztéta, zombori gimnázi
umi tanár az 1890-es években több vonatkozásban is foglalkozott Arannyal.130 
Zomborban jelent meg 1889-ben, a zombori főgimnázium Értesítőjének különy- 
nyomataként Szondi két apródja az iskolában című tanulmánya.131 1900-ban 
Budapesten tette közzé Arany ballada-forrásai című művét, amely az Irodalom
történeti Közlemények különnyomataként látott napvilágot.132 Végül az 1908. évi, 
Czipott Géza szerkesztette Egyetemes naptárban jelent meg Toldi, a természetes 
ember című közleménye.133

Valamikor a 19. század vége felé egyedülálló volt a térségben Gaál Ferenc 
(1860-1906) szabadkai zeneszerző és zenetanár134 vállalkozása, aki Letészem a 
lantot címmel melodrámát135 írt Arany János versére.136 Az említett zenei szer
zemény egy többfüzetes melodráma-sorozatának volt sorrendben a 8. darabja, 
amely alcímében hirdette, hogy az voltaképpen „szavalatok gyűjteménye zon- 
gorakísérettel”.137 A mű Budapesten jelent meg, s a szerző nagyságos dr. György 
Gáborné úrnőnek ajánlotta.138

Fölöttébb érdekes tény, hogy Arany egyik munkája, Poétái recept című köl
teménye 1906-ban felbukkant a kúlai Csajági Bernát (1861- ?) humoros, szó
rakoztató farsangi kötetében.139

129 Borovszky 1909
130 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., [2000] [elektro
nikus dokumentum].
131 Uo.
132 Uo.
133 Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozo- 
csa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár- Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum].
134 1882 őszétől a szabadkai zeneiskola igazgatója volt, zeneszerzőként magyar dalokat, zongoraműveket és 
kórusműveket írt. Több szabadkai szerző (Sziebenburger Károly, Deréki Antal, Velja Markovié) színművé
hez is írt kísérőzenét. Szerzeményeinek száma megközelíti a 150-et. Liszt és Chopin szellemében alkotott.
135 Melodrámák alatt az említett Gaál Ferenc-féle nyomtatvány az alábbiakat érti: „Szavalatok gyűjte
ménye zongorakísérettel.”
136 Szentgyörgyi -  Bazant 1993, 878. sz. tétel. A kiadvány évmegjelölés nélkül jelent meg, de minden 
valószínűség szerint a 19. század utolsó éveiben látott napvilágot.
137 Uo.
138 Uo.
139 Farsang: Tréfás jelenetek, bohóságok, vígjátékok, humorisztikus felolvasások, szavalatok és tré
fás meghívók gyűjteménye. Szerkeszti és kiadja Csajági Bernát, Kula -  Kulán: Csajági Bernát, 1906 
(Berkovits villamos üzemű könyvnyomdája), 88. (Lásd: Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar 
könyv a kezdetektől a monarchia felbomlásáig (1794-1918) -  (Lásd a doktori értekezés bibliográfiáját, 
133.) Lauka Gusztáv megírta Arany János Poétái recept című költeményének a parafrázisát, a Regé
nyírói receptet, s mindkettő egy helyen, Két recept feleimmel, e Csajági-féle munkában jelent meg.
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A 19. század utolsó két évtizedétől az első világháború végéig a Vajdaságban 
az iskolák alkották azt a kultuszteret, amelyben évente visszatérő megemlékezé
seken lehetett áldozni az Arany-kultusznak, s ily módon az említett időszakban 
az iskolákban intézményesült az Arany-kultusz. Itt önkéntelenül is kínáltatja 
magát a vallási párhuzam: a tanterem volt a templom, a méltató tanár a pap, „a 
vallásos áhitat retorikájával”, a diákok a hívek, az írónak a katedrára kihelyezett 
arcképe pedig az oltárkép. Eközben -  s ez a korabeli iskolai értesítők tudósí
tásaiból derül ki -  az emlékünnepnek, akárcsak a szentmisének is, megvolt a 
saját rítusa, kötelező cselekvéssora (az író méltatása; néhány versének szavalata; 
megzenésített költeményének előadása; Himnusz; Szózat; önképzőkörök eseté
ben az Arany-témára írt legjobb dolgozat felolvasása, ismertetése; díjkiosztás).

A szabadkai városi főgimnázium önképzőköre Arany halálát követően évente 
tartott Arany-ünnepélyt.140 1894 májusában az önképzőkör Arany-ünnepélyé
re két pályamű érkezett be: az egyik Arany János életét dolgozta fel141, a másik 
pedig Arany kisebb elbeszélő költeményeit ismertette.142

A verseci Magyar Királyi Állami Főreáliskola ifjúsági önképzőkörében a 
beérkezett irodalmi pályamunkák közül, 1895 őszén Csík Mihály nyolcadikos 
tanuló 10 korona jutalmat nyert Arany Lyrája című dolgozatával.143

Ugyancsak a költő kultuszát volt hivatott ápolni a 20. század elején a Zombo- 
ri Állami Főgimnázium Arany János önképzőköre is.144 Annak az 1900-as évek 
elején több mint száz tagja volt, akik nyilvános iskolaünnepségeken is szerepel
tek, de irodalmi téren is tevékenyek voltak.145 Ezen belül Arany János emlékét 
is ápolták. Az 1903/04. tanévben az önképzőkör egyik meghirdetett pályatétele 
volt „Az epika felvirágzásának okai a XIX. század elején”, amelyért tíz korona 
jutalmat osztottak ki.146 1904/05-ben „Murányvár esete Petőfi, Tompa és Arany 
költészetében” címmel fogalmazták meg a kör pályatételét.147 Az 1905/06. évi 
pályázat témája „Az 1848/49-iki szabadságharc leveretésének hatása a magyar 
irodalomra” volt, de ugyanakkor pályázatot hirdettek Arany János Toldija első 
énekének illusztrálására is. Kilenc képet nyújtottak be az önképzőkör tagjai, de

140 Anonim: Arany-ünnepély. = Bácskai Ellenőr, 1893. máj. 7.
141 Szerzője Horovitz Jenő volt. Lásd: Szabadkai Közlöny, 1894. máj. 27.
142 Szerzője Rubinstein Gyula volt. Lásd: Szabadkai Közlöny, 1894. máj. 27.
143 A verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1895-96. tanévről. Szerkesztette: Buday József 
kir. Igazgató. Nyomatott özv. Kirchner J. E.-féle Műintézetében, Versecz, 1896,10.
144 A Zombori Állami Főgimnázium XXXI-ik évi Értesítője az 1902-1903. tanévről. Közzéteszi 
Rittinger Antal igazgató. Zombor, Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, 1903,44-45.
145 Uo.
146 A Zombori Állami Főgimnázium XXXII-ik évi Értesítője az 1903-1904. tanévről. Közzéteszi 
Rittinger Antal igazgató. Zombor, Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, 1904, 59-60.
147 A Zombori Állami Főgimnázium XXXIII-ik évi Értesítője az 1904-1905. tanévről. Közzéteszi 
Rittinger Antal igazgató. Zombor, Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, 1905, 31-32.
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jutalomra egyik sem érdemesült.148 1908/09-ben az önképzőkör meghirdetett 
pályatétele „A Toldi monda feldolgozásai” volt, amelyre mindössze egy pályamű 
érkezett be, s a tíz koronás pénzjutalmat Szegheő Zoltán hetedikes gimnazista 
érdemelte ki.149

Az önképzőköröknek, mint a diákok irodalmi tömörülésének, fontos szerep 
jutott Arany kultuszának népszerűsítésében, hódolói táborának tömegesítésé
ben. Elvégre is „a kultusz és irányítóik legitimációja akkor biztos, ha képesek 
növelni a résztvevők táborát, egyre kijjebb és kijjebb tolni az általuk teremtett 
világ határait”.150 Az iskolák pedig erre igen alkalmasak voltak.

1918 előtt a helyhatóságok odafigyelésének köszönhetően, a költő kultuszát 
éltetve több vajdasági városban utcát neveztek el Arany Jánosról: többek között 
Újvidéken, Pancsován, Szabadkán és Nagybecskereken.151

A patetikus felstilizáltság tanári retorikája

Az 1910-es években, egészen az első világháború végéig, megsokasodtak az 
Arany Jánost méltató, az őt dicsőítő tanári szakdolgozatok és előadások. Ezek 
sorában jelentőségénél fogva az első helyen kell említenünk Boromisza Jenő 
verseci főreáliskolai magyar-latin szakos tanár Arany János mint esztétikus 
című terjedelmes tanulmányát, amely elsőként a verseci főreáliskola Értesítő
jében látott napvilágot152, majd külön füzetben is megjelent.153 Boromisza Jenő 
1907-től154 előbb helyettes, majd rendes tanárként működött a verseci főreális
kolában, az irodalom megszállottja volt, cikkeket és költeményeket írt a Ver- 
secz és Vidéke című lapban.155 Tanulmányában öt fejezetben156 tárgyalta Arany

148 A Zombori Állami Főgimnázium XXXIV-ik évi Értesítője az 1905-1906. tanévről. Közzéteszi 
Rittinger Antal igazgató. Zombor, Bittermann Nándor és fia könyv- és kő nyomdájából, 1906,122-123.
149 A Zombori Állami Főgimnázium XXXVII-ik évi Értesítője az 1908-1909. tanévről. Összeállította: 
Rittinger Antal igazgató. Zombor, Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, 1909,23-25.
150 Lakner 2005,18.
151 Dr. Borovszky Samu (szerk.): Torontál megye. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1912 
[Magyarország vármegyéi és városai]; Bács-Bodrog megye /- / / .  Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, 1909 [Magyarország vármegyéi és városai] (elektronikus változat).
152 A Verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1909-10. tanévről. Szerkesztette Várhelyi 
Ferenc kir. Igazgató. Versec, 1910, 3-30.
153 Boromisza Jenő: Arany János mint esztétikus. (8-r. 311.) Versec, 1910. (Ranschburg Gusztáv bizo- 
mánya Budapesten).
154 A Verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1907-8. tanévről. Szerkesztette Várhelyi Ferenc 
kir. Igazgató. Versec, 1908, 3.
155 A Verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1908-9. tanévről. Szerkesztette Várhelyi Ferenc 
kir. Igazgató. Versec, 1909,16.
156 A Verseczi M. Kir. Állami Főreáliskola Értesítője az 1909-10. tanévről. Szerkesztette Várhelyi 
Ferenc kir. Igazgató. Versec, 1910, 3-30. -  I. A leghivatottabb esztétikus a költő. II. „Zrinyi és Tasso” 
Aranynak a műéposz elméletére vonatkozó fejtegetései. III. „Naív Eposzunk”. IV. „Vojtina Ars Poétikája”, 
a valóság s költői eszményítés viszonyáról. V. „Irányok”. A genie hatása az irodalomban. Lyrai műfajok.
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esztétikáját alkotásainak tükrében, miközben már tanulmányának előszavában 
leszögezte, hogy Aranyt „legjelesebb műbírálónknak” tartja, s arra figyelmezte
tett, hogy „költészetével együtt lehetetlen eléggé megbecsülnünk (...) oly nagy 
becsű műbírálatait, esztétikai értekezéseit, nemkülönben mélységes nyelvészeti 
értekezéseit”.157 Voltaképpen arra figyelmeztet, hogy Arany János, a költő mellett 
ugyanolyan fontos odafigyelni Arany Jánosra, a kritikusra és esztétikusra. Boro- 
misza afféle mentegetőzésként magyarázta, hogy tanulmányának célja „nem 
előre elhatározott, elfogult dicséret, hanem tárgyilagos ismertetése s Aranynak, 
az esztétikusnak, kritikai méltatása” volt.158 Mégis, tanulmányában bőven meg
jelennek a kultikus beszéd elemei.

Munkáját annak a nézetnek a cáfolásával kezdi, miszerint „az igazi költői érrel 
megáldott halandó, jó műbíráló nem lehet”. S éppen Arany példáján bizonyítja, 
hogy „a leghivatottabb esztétikus” és műbíráló éppen a költő lehet. A költészet és 
kritika sikeres és ugyanakkor szoros kapcsolatának illusztrálására Arany János 
mellett említi még Szász Károlyt, Kemény Zsigmondot, de Kazinczyt, Berzse
nyit és Kölcseyt is. Hangsúlyozva, hogy „a művészetek terén is érvényes az a 
szabály, hogy igazi kritikusa csak az lehet valamely műnek, aki annak maga is 
mestere”, illetve, hogy „igazi irodalmi kritikus csak az lehet, aki maga is író”.159

A továbbiakban részletesen és hosszasan foglalkozik Arany egyes munká
ival („Zrinyi és Tasso”; „Naív eposzunk”; „Vojtina Ars Poétikája”; „Irányok”), 
pontosabban azok esztétikai, irodalomelméleti és kritikai ismérveivel. Eközben 
méltatja és minősíti is Aranyt, miközben szakrális, kultikus beszédelemeket 
vegyít értekezésébe: ő „legjelesebb műbírálónk”, „a magyar eposz nagymestere”, 
„másokkal összehasonlíthatatlan művésze”, „genie”, akinek „csodák születnek 
kezéből”, „istenáldotta lángész”, „isteniekhez tartozó”, „emberinél nagyobb” szel
lem, „a világ egyik legnagyobb eposzköltője”, akitől „teljesebb kincset műköltő 
tán sohasem gyűjtött a népszellem kiapadhatatlan kincsesbányájából”. Úgy véli, 
hogy Arany „minden mondata kész műalkotás”, s hogy „előkelőén egyszerű, sima, 
s mégis numerikus prózájánál szebbet nem mutat fel a világirodalom”. „Min
denkori compositiójának művészetével a magyar irodalomban a legmagasabb 
helyen áll.” „Mint nemzetének esztétikus tanítója tűnik fel: megróva kritikai éllel 
az utánzást és ferdeséget, s mutatva a magasra fejlődésre az eszményi irányt.” 
A halhatatlanok között „a népies eposz egyik legnagyobb mesterét” Petőfi és 
Tompa mellé helyezi el, a magyar irodalomtörténet „népnemzeti korszakába”.160

A kultikus beszédmódra oly jellemző túlzásaiban külön figyelmet érdemel, 
hogy Aranyt nemcsak a magyar irodalomban helyezi a „legmagasabb helyre”,

157 Uo.
158 Uo. 4.
159 Uo. 7.
160 Uo.
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hanem azon túlmenően kimondja, hogy világviszonylatban is egyedülálló és 
összehasonlíthatatlan, „a világ egyik legnagyobb eposzköltője”, s hogy „prózá
jánál szebbet nem mutat fel a világirodalom”.

Boromisza a többi között így ír Arany Jánosról:
„Petőfinek a Toldi megjelenésekor Aranyhoz intézett első verse, mintegy 

prófétai ihlettel azonnal eltalálja, hogy micsoda Aranynak, az írónak fő jellem
vonása, azokban a híres szavakban:

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni...

Ez a lángelméjű kritika a géniét, a teljes erejében levő alkotó szellemet látja 
meg átható szemével első pillantásra Aranyban, aki mint a mese Midása, bár
mihez nyúljon, arannyá válik.

Minden későbbi munkája ilyen nagy lesz, epochális jelentőségű, -  az eposz 
terén, ahol csodák születnek kezéből, románcaiban épp úgy, mint balladáiban 
s a költészet területein kívül, még eddig érdemlegesen nem is méltatott nyelv- 
tudományi remekeiben, s végül esztétikai értekezéseiben, melyek megint újat 
adnak a műeposz, a naiv eposz, a verselés lényegéről és törvényeiről.

Valóban az istenáldotta lángész bámulatra méltó termelékenysége ez; az 
isteniekhez tartozó, mint a latin mondotta: »emberinél nagyobb«. Önkéntelen 
Illés olajból soha ki nem fogyó korsaja jut eszünkbe. A magyar szépirodalmi és 
tudományos kozmoszban, a szellem alkotásainak birodalmában elmondhatjuk 
mi is róla, amit ő a legnagyobb magyarról mondott Széchenyi emlékezetében:

...Hová tekintesz földeden magyar;
Hol -  Aranynak -  nevét ne lásd megírva
Örök dicsőség fénysugárival?...

A mű és a naiv eposzról szóló tanulmánya is korszakot alkot a magyar esz
tétika történetében, s mint első remekművében, a Toldi-ban s utána mind a 
többiben, esztétikai értekezéseiben is nem az új, nálunk addig még nem ismert 
tárgy -  a genre, a sujet -  az, ami korszakalkotó, hanem műveinek csodálatra 
méltó, bevégzett tökéletessége, súlya.

(...) Vannak pedig Aranyban a nyelvi szépségeken kívül végtelen finom esz
tétikai szépségek bőséggel, amelyek klasszikusak, s több műértő mondotta már 
ki, hogy egyedül a belőlük meríthető műélvezet kedvéért érdemes -  magyarul 
megtanulni.
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(...) Arany prózai munkái, mikor olvassuk, valami rendkívüli erő hatását teszik 
ránk. E perfekt fölépítés túlzás nélkül Shakespeare-re emlékeztet -  prózában is, 
olvastam Taine híres értekezéseit, gyönyörködtem bennük, de ehhez a hatal
mas építkezéshez a híres, alapos francia essay-t is alig merném hasonlítani.”161 

Értekezésében Boromisza is utal a zseniális sokoldalúságra, amelyet Arany
nál a műfaji sokrétűségben lát, pontosabban abban, hogy a műeposzban, a 
naiv eposzban és egyebütt is újat adott. A vallásos áhítat is kitetszik szövegé
ből, a mennyei szférába emelés retorikája, amely Isten közelségét sugallja, azaz 
Arany emberfelettiségét. Ő „az istenáldotta lángész”, „az isteniekhez tartozó” 
s az „emberinél nagyobb”. Még műveinek olvasata is rendkívüli erővel hat. A 
Midász-hasonlat is találó, mert Arany nevének másik értelmére is utal: „bár
mihez nyúljon, arannyá válik”.162

Hogy Boromisza beható tanulmányozás tárgyává tette Arany műveit, bizo
nyítja az a tény is, hogy egy évvel e verseci tanulmányát követően, 1911-ben, 
Szentesen jelentetett meg egy füzetet, amelyben Arany János nyelvművészetét 
vizsgálta.163

A továbbiakban még ki kell emelni a zombori Trencsény Károly munkáját 
Petőfi János vitézének hatásáról Arany Toldijára164, a fehértemplomi Sziklay 
Ferenc tanító munkáját Arany János verseléséről165, valamint dr. Vajda Gyula 
(1868-1930) szabadkai „állami felsőbb leányiskolái igazgató” Arany Jánosról 
szóló alkalmi versét.166

A pedagógusok nemcsak írásban, hanem szóban is méltatták, ismertették, 
népszerűsítették Arany írói értékeit. 1909. január 23-án Nagykikindán Keresztes 
Miklós főgimnáziumi tanár a Szabad Líceum keretében Faji sajátságok Arany 
főbb műveiben címmel olvasta fel értekezését.1671910. február 6-án Törökbecsén 
Ribiczey Piroska állami polgári iskolai tanítónő tartott előadást Arany János

161 Uo.
162 Uo.
163 Boromisza Jenő: Arany János nyelvművészete. Vajda, Szentes, 1911
164 Trencsény Károly: Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára. A Magyar Tudományos Akadé
mia Lehr Albert pályázatán dicsérettel kitüntetett pályamű. Zombor, 1914 (Oblát Károly könyvnyom
dájából) -  (Lásd: Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar könyv a kezdetektől a monarchia fe l
bomlásáig (1794-1918). (Lásd a doktori értekezés bibliográfiáját, 172.)
165 Sziklay Ferenc: Arany János verselése. (Egy fejezet a magyar ritmus fejlődéstörténetéből.) Fehér- 
templom, Kuhn Péter nyomdája, 1912 (231.).
166 [Dr. Vajda Gyula:] Arany János. Az iskola évzáró ünnepére írta az igazgató. Elmondotta Vitális Irén 
VI. oszt. tanuló. =  A Szabadkai Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola tizedik évi értesítője az 
1916-17-iki iskolai tanévről. Közzéteszi Dr. Vajda Gyula igazgató. Szabadka, 1917, 6.
167 Negyedszázad 1885-1910. A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület emlékkönyve 
fönnállásának negyedszázados évfordulója alkalmából. Szerkesztette Somfai János. Torontálvárme
gyei Magyar Közművelődési Egyesület, Nagybecskerek, 1910,60.
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ról168, 1911. november 26-án a nagybecskereki Szabad Líceumban Vajda Lajos 
(1883-1963) magyar-latin szakos gimnáziumi tanár értekezett a jeles költő
ről169, Szabadkán pedig, szintén a líceumi munka keretében, Négyesy László 
irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja fejtette ki 
véleményét Arany Jánosról.1701914. október 17-én, a verseci Glückmann Szálló 
nagytermében, az ottani főreáliskola diákjai jótékony célú hangversenyt ren
deztek, amelyen többek között előadták A walesi bárdokaX}71 A „melodráma” 
zenéjét „szerezte dr. Révfy, előadták: Somló Margit és Weifert István”.172 1917. 
május 20-án, ugyancsak Versecen, a Magyar Királyi Állami Főreáliskola szer
vezett nagyszabású Arany János-emlékünnepélyt.173

1917 tavaszán az Újverbászi Főgimnázium Arany János önképzőköre is emlé
künnepélyt rendezett „halhatatlan költőnk” születésének 100. évfordulójára.174

Ugyancsak említést érdemel -  s ez már Arany kultuszának intézményesítését 
bizonyítja - , hogy a 20. század elején a közeli Temesváron (akkortájt a Bánság 
fővárosában) kezdte meg munkáját az Arany János Társaság, melynek számottevő 
volt szellemi-irodalmi kisugárzása a vidékre, s amelynek tagjai között ott találjuk 
dr. Brájjer Lajos (1865-1943) nagybecskereki írót, műfordítót és lapszerkesztőt, 
valamint Somfai János (1871-1941) írót és lapszerkesztőt.175 E társaság, amely 
Arany János kultuszát volt hivatott ápolni, 1904-től köteteket is jelentetett meg, 
melyeket Szentkláray Jenő és Szabolcska Mihály szerkesztettek.176

Az Arany-kultusz a két háború között

A Trianon után kisebbségi sorsra kényszerült, merőben új társadalmi-poli
tikai körülmények között élő vajdasági, azaz jugoszláviai magyarság az 1920-as 
évektől már építi saját, önálló irodalmi-szellemi életét, de jó tíz év kellett ahhoz,

168 A Törökbecsei M. Kir. Állami Polgári Fiú- és Leányiskola II. Értesítője az 1909/10. isk. évről. 
Szerkesztette: Dr. Könczöl József igazgató. Törökbecse, nyomatott Jovánovits Giga könyvnyomdájá
ban, 1910,31.
169 Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban 1899-1918. Űjvidék, 1979
170 Szinnyei 2000
171A verseczi M. Kir. Áll. Főreáliskola Értesítője az 1914-15. tanévről. Közli Pongrácz Alajos igazga
tó. Özv. Kirchner J. E.-féle Műintézet, Versecz, 1915, 21.
172 Uo.
173 A verseczi M. Kir. Áll. Főreáliskola Értesítője az 1916-17. tanévről. Közli Pongrácz Alajos igazga
tó. Özv. Kirchner J. E.-féle Műintézet, Versecz, 1917,17.
174 Anonim: Az újverbászi főgimnázium. = Bácskai Közérdek, 1917. márc. 3.
175 Uo.
176 Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozo- 
csa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár- Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum].
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hogy megérjen a helyzet a nagy magyar irodalmi kultuszok itteni újraértelmezé
sére, újragondolására, újraébresztésére. Akkor már megváltozott körülmények 
között -  a kisebbségi lét perspektívájából.

Arany János munkásságát mindenekelőtt a jugoszláviai magyar irodalom 
fáradhatatlan szervezője, Szenteleky Kornél próbálta értelmezni 1932-ben, egy 
programszerű cikkben a Kalangyában, méghozzá a költő halálának fél évszáza
dos jubileumán, s ez az írás úgy tűnik, kijelölte az irányt a többi irodalmi kultusz 
kisebbségi értelmezéséhez.177

Szenteleky írásának elején leszögezi, hogy „a maradandóságnak nincsenek 
meghatározott törvényei az irodalomtörténetben”, mintegy jelezve az írói opu
sok értelmezésének egyediségét, változtathatóságát.178

Ezzel szemben tényként könyveli el, hogy „Arany János irodalmi értéke 
csodálatosan szilárd és változatlan”, majd a továbbiakban a kultikus beszédmód 
jellegzetes stílusjegyeinek felhasználásával beszél a költőről.179 Szerinte Arany 
kultuszának titka szépirodalmi műveinek, stílusának tökéletessége: „Arany soha
sem pongyola, sohasem felületes, önkritikája csodálatosan fegyelmezi tollát, és 
hibátlanná formálja alkotásait. Sehol és soha semmi elrajzolás, ellendülés, lazaság, 
bizonytalanság, a hanyagság, vagy a fáradtság nyoma. Mindig tökéletes abban, 
amit ad, tökéletes a Toldiban, az Ágnes asszonyban éppúgy, mint a Szentivánéji 
álom fordításában, avagy az »akadémiai papírszeletekben«”.180

Sarkalatos megállapítása Arany nyelvi tökéletességére vonatkozik, amely 
szerinte egyedülálló a 19. századi magyar irodalomban: „És volt-e, aki tökéle
tesebb magyar nyelven írt volna a XIX. században, mint Arany János? Fűsze
resebb, keményebb, zengzetesebb, népies, finomabb nyelven -  talán, de töké
letesebben senki.”181

Az irodalmi forma és tartalom összhangjának tekintetében Szenteleky Aranyt 
jóval Petőfi fölé emeli, de ugyanakkor megállapítja, hogy „Arany képzelőereje 
nem volt olyan csapongó, mint Petőfié”.182 „Arany zárkózott volt, leikébe soha
sem engedett bepillantást.”183

A továbbiakban jeles magyar festők alkotásait állítja szembe Arany lírájával, 
vagyis a festői színeket az irodalmi színekkel: „Madarász Viktor, Zichy Mihály, 
Székely Bertalan kiváló vásznakat festenek, de hogy elhalványodik minden Arany 
János alkotásai mellett. Ki tudta volna jobban megeleveníteni Toldit és a magyar

177 Szenteleky Kornél: Arany János = Kalangya, 1932/7. sz., 481-484.
178 Uo.
179 Uo.
180 Uo.
181 Uo.
182 Uo.
183 Uo.
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lovagkort? Mennyi képzőművészeti erő és érték feszül Toldi Miklós alakjában, 
akárcsak Michelangelo Dávidjában. Mennyi élet, szín, testiesség a többi alakokban, 
milyen képzőművészeti hatások az alföldi tájak, a szikrázó levegő megérzékíté- 
sében! Munkácsy, Than Mór, Feszty húnjai mennyivel sápadtabbak a Keveháza 
és a Buda Halála vitézeinél. Kell-e mélyebb, megrázóbb, megkapóbb történelmi 
illusztráció az V. Lászlónál, Zách Kláránál, Szilágyi Erzsébetnél? Milyen szegény 
és színtelen lenne Arany János nélkül a magyar múlt, a ványadt mondavilág, a 
majdnem ismeretlen lovagkor és a mindig tragikus magyar történelem! Igaz, 
hogy alakjai az époszok követelményei szerint hősök, nemzeti eszmények, de 
azért emberek is, akik épen ezért életesebbek, mint a Piloty iskola kifényesí
tett, pózokba merevített történelmi alakjai. Balladáiban pedig csakis emberek 
vergődnek, véreznek, vezekelnek. Ő a ballada Shakespeareje -  állapította meg 
Aranyról Greguss Ágost. De nemcsak tragédiákat írt meg balladáiban, hanem 
annyi közvetlen, emberi fájdalmat, tiszta lirikumot vitt a balladába, amit addig 
és azóta senki.

(...) Volkert esztétikai elmélete szerint a tartalmi és formai szépség egysége 
teremti meg az eszményi szépet. Az eszményi szép pedig csak a tökéletesség 
legmagasabb csúcsán ragyog.

Arany János nem hagyott hátra mást, csak tökéleteset. Természetes, hogy a 
tökéletesség is, mint minden emberi, múlandó, változó valami. A nemzeti tár
gyú éposz tökélye például elhalványodhat a nemzeti gondolat lehanyatlásával, 
a ballada tökélye egy új etikai világrend születésével. Arany tökéletességének 
egyelőre az első ötven esztendő semmit sem ártott: a csúcs változatlan magas
ságában és fényességében csillog, mint ötven év előtt s mint -  remélhetőleg -  
ötven év után.”184

Boromisza után Szentelekynél is felbukkan a Shakespeare-rel történő azo
nosítás, továbbá a kultikus beszéd fontos eleme, az alkotó tökéletessége, amely 
minden mást kizáró abszolútumként jelentkezik.

Sajnos, Szenteleky jóslata az Arany-kultusz jövőjét illetően nem vált valóra: 
alig jó egy évtizeddel később, a második világháború végeztével kultuszának 
alakulásgörbéje néhány évtizedre visszahanyatlik, amellett egy másik fontos 
változás is bekövetkezik: Arany és Petőfi addig párhuzamos kultusza kettéválik, 
és mindkettőnek külön figyelhetjük további fejlődésvonulatát.

1932-ben A Mi Irodalmunk hasábjain Polácsi János is egy alkalmi cikkben 
emlékezett meg az Arany-évfordulóról.185

Három évvel Szenteleky írása után, 1935-ben, a Toldinak a megjelentetésé
vel kísérelte meg az újvidéki Reggeli Újság egyrészt növelni saját példányszámát,

184 Uo. Erre a Szenteleky-írásra reflektál évekkel később Gerold László a Szenteleky-centenárium kap
csán (Gerold László: Arany; Madách -  Szenteleky és a hagyomány. = Híd, 1993/7—8. sz., 505-508.)
185 Polácsi János: Arany János. = A Mi Irodalmunk, 1932. okt. 23.
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másrészt olvasói élményt nyújtani a szépirodalom kedvelőinek.186 Volt ebben 
a vállalkozásban népművelő szándék is, lévén, hogy több magyar klasszikus 
munkáját szerették volna publikálni, de a szép terv Arany művének megjelen
tetése után abbamaradt. Mint Csáky S. Piroska írja: „A Reggeli Újság népmű
velő akciójának terve csak részben valósult meg, hogy a magyar klasszikusok 
remekműveit hozzáférhetővé tegyék a széles néptömegek számára. Afféle tömeg
könyvnek szánták. így jelent meg Arany János Toldija a Reggeli Újság mellék
leteként, valójában ingyen.”187

1937-ben a Hídban Wohl Lola emlékezett Arany születésének 120. évfordu
lójára, méghozzá egy kissé rendhagyó, mondhatnánk ellentmondásoktól sem 
mentes módon.188 írását ugyanis azzal a megállapítással kezdi, hogy Arany János 
munkásságának értékelésében szeretné elkerülni a már járt utakat, „miket (...) 
beborított a hivatalos kultusz meghamisító avarja”, de ugyanakkor mellőzni 
szeretné azokat a tankönyveket is, amelyeknek értékelései, „szétburjánzó indái 
megfojtották a műveiben élő költőt”.189 Ilyen bevezető sorok után inkább egy 
kultuszromboló szöveg volt várható, ám végezetül mégis előbukkantak a kulti
kus, szakrális beszéd elemei:

„Arany János a magyarság egyik legnagyobb költője. A népből jött, maga volt 
a nép és megmaradt mindhalálig a népének. (...) Arany János gondoskodásá
nak, életnézetének és költői hitének alappillére a nép felemelése az őt megillető 
nemzet sorába.”190 Mint Wohl írja, a „kiskúnsági prófétát” még „életében elérte 
a legnagyobbak végzete: a hivatalos kultusz babérkoszorúja...”191 De reményei 
szerint majd jőni fog egy kor, amikor költő és népe újra találkoznak, és akkor 
„erős vitalitással fognak sugározni a költő művei”, szürke iskoláskönyvek és 
hivatalos ünnepségek nélkül is!192 Wohl nem fejti ki részletesen, hogy mit kifo
gásol Arany akkori kultuszában, s azt sem magyarázza, miért nem egyezik a 
tankönyvek Arany-képével, ám Petőfi mellett emlegeti őt, hangsúlyozva, hogy 
„mindkettőjüknek közös, szent ügye volt a parasztság sorsa”.193

Wohl utalását, hogy a tankönyvek értékeléseinek „szétburjánzó indái meg
fojtották a műveiben élő költőt”, nagy valószínűséggel a Nyugat megállapításaira 
vezethetjük vissza, amelyek Arany halálának fél évszázados jubileuma kapcsán

186 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988,33., 120.
187 Uo.
188 Wohl Lola: A nép barátja. Arany János 1817. március 2-án született. In: Híd, 1937/3. sz., 28-30.
189 Uo.
190 Uo.
191 Uo.
192 Uo.
193 Uo.
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láttak napvilágot.194 A költő halálának 50. évfordulója előbb Kárpáti Aurélt késztette 
írásra, aki cikkében azt kísérelte feltárni, miként halványult el, vagy mondjuk úgy: 
sikkadt el indokolatlanul, a tanárok közbenjárásával Arany „teremtő géniusza”.195 
Kárpáti abból a megállapításból kiindulva, hogy „valami baj van itt (...) Arany 
emléke körül”, néhány sarkalatos kérdést kísérel megválaszolni.196 Nevezetesen 
azt, hogy „mi történt Arany Jánossal a halála óta eltelt ötven év alatt? Mivé lett 
költészete a hivatalos őrizők, különösen a tanárok kezén? Élő közkinccsé vált-e? 
vagy irodalomtörténeti emlékké, grammatikai és stilisztikai példatárrá, pedagó
giai segédeszközzé értéktelenedett? Vajon nem esett végzetes áldozatul az örökké 
kérődző tanári szellemnek?”197 A feltett kérdésekre adott válaszok azután végképp 
lemeztelenítették az Arany-kultusz rombolóit. Mint Kárpáti írja, Arany kultusza a 
tanárok kezén elapadt: „Mert úgy van, hogy Arany költői zsenijének elhomályo- 
sítása, átszínezése és megmásítása az utókor szemében -  jórészt tanári tevékeny
ség eredménye. (...) Abban a hitben, hogy áldásos kultúrmissziót teljesítenek s 
önzetlenül szolgálják az Arany-kultusz terjedését, igazában egy meghamisított 
Arany-képet visznek át a köztudatba, észre sem véve, hogy közben ennek a kép
nek a vonásai egyre halványabbak, fakóbbak, unottabbak, jelentéktelenebbek és 
idegenebbek lesznek. Idegenek a közönségtől és idegenek Arany eredeti lényétől. 
(...) Attól az igazi Aranytól, aki egyáltalán nem az az arany-középszerért lelkese
dő, pedagógus-vérmérsékletű, kínosan illedelmes és jámbor filiszter-költő volt, 
akinek a tanár urak túlnyomó többsége látni szeretné, vagy látja és hirdeti. Ezen a 
ponton mutatkozik meg legszembeszökőbben ijesztő hatása és pusztító szerepe a 
»tanári szellemnek«”.198 Kárpáti megengedhetetlennek tartotta, hogy „generáció
ról generációra nő a tévedések és megtévesztések szétburjánzó szövevénye Arany 
személye és költészete körül”, hiszen ennek következménye, hogy Arany „végül a 
konzervatívok védszentje lett, holott valójában mindenkié kellene hogy legyen. 
(...) Hiszen ha valaki: ő igazán az egész nemzet költője.”199

Balogh László is azt nyomatékosítja egyik tanulmányában, hogy „a lírikus 
Arannyal mostohán bánt a kortársi kritika éppúgy mint az irodalomtörténet”, s 
hogy a tankönyvek is „a vigaszkereső, enyhülés után vágyó Arany líráját vitték 
be a köztudatba, de a teljes, személyisége önmegalkotási problémáival viaskodó, 
»örök kételytől« gyötört nagy lírikust csupán napjaink kutatói állították méltó 
helyre a magyar költészet fejlődésében”.200

194 Kárpáti Aurél: Arany -  a tanárok kezén. =  Nyugat, 1932/21. sz., 358-362.; Dr. Székely József: „Arany 
-  a tanárok kezén\= Nyugat, 1932/21. sz., 445-448.; Balassa József: „Arany -  a tanárok kezén . =  
Nyugat, 1932/21. sz., 448-449.
195 Kárpáti Aurél: Arany -  a tanárok kezén. = Nyugat, 1932/21. sz., 358-362.
196 Uo.
197 Uo.
198 Uo.
199 Uo.
200 Balogh László: Az ihlet perce. A lírikus Arany János. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980, 3.
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Kárpáti mindenekelőtt azt rója fel a pedagógusoknak, hogy egyrészt agyon
magyarázták, másrészt túlbecsülték Arany munkásságát.201 Az első lépést ebben 
az irányban Lehr Albert tette meg, aki lelkiismeretes gondossággal végigkom
mentálta a Toldi-trilógiát, s ez a „magyarázatos” kiadás egyszerűen megölte 
Arany Toldiját.202 Lehrnél Arany egyetlen éneke sem maradt megtárgyalatlanul, 
s e „magyarázatokat” a diákoknak együtt kellett „bevágni” a tizenkét énekkel, 
ami oda vezetett, hogy a gyerekekkel megutáltatta a Toldit.203 A „halálra-unt 
népies eposz elvesztette legfőbb varázsát”.204 Ugyanakkor Arany „lassankint 
egyedül Toldi költőjét kezdte jelenteni, ami csaknem degradálásszámba megy. 
(...) Aki elsősorban és csak a Toldin keresztül nézi Aranyt: valósággal lekicsi
nyíti, eljelentékteleníti”.205

A másik kultuszsorvasztó tény Arany vonatkozásában a Toldi költői jelen
tőségének túlbecsülése volt, azaz a Toldi művészi értékének szertelen kiemelése 
-  Arany egyéb művei rovására, „amelynek tündöklő fényessége mellett minden 
más munkája elsápadt”.206 A dolgok ilyen alakulása miatt Kárpáti csalódottan 
állapította meg, hogy Aranyt a tanárok „beleszürkítették a maguk szürkeségébe”, 
azaz -  másodszor is eltemették!207

Kárpáti írása nem maradt visszhang nélkül. Dr. Székely József állami reál
gimnáziumi tanár válaszolt rá, aki amortizálni, sőt leszerelni próbálta Kárpáti
nak „a tanárok ellen kiélezett támadását”.208 Többek között azzal érvelt, hogy „az 
iskolának (...) nem lehet célja, hogy maradéktalan irodalmi ismeretet adjon, 
hanem inkább az, hogy a tanulókban oly irányú irodalmi érdeklődést ébresz- 
szen, hogy érettebb korban oly művekhez is közelebb férhessen, melyeket gyer
meki lélekkel nem foghat föl, vagy nem méltányolhat kellőképpen”.209 A vitába 
Balassa József is bekapcsolódott, magyarázva, hogy nyilván „kellemetlen iskolai 
emlékeinek hatása alatt mondhatta csak Kárpáti, hogy a Toldi »csak másodla
gos értéket reprezentál s tagadhatatlanul mögötte marad első mintájának: Petőfi 
János vitézének.«”210

Az, aki a Vajdaságban a második világháború előtt valóban eszményi 
magasságba emelte Arany Jánost, és panteonizálta is a költőt, Kelemen János 
(1902-1970) nagybecskereki, utóbb újvidéki újságíró, lap- és könyvkiadó meg

201 Kárpáti Aurél: Arany -  a tanárok kezén. =  Nyugat, 1932/21. sz., 358-362.
202 Uo.
203 Uo.
204 Uo.
205 Uo.
206 Uo.
207 Uo.
208 Dr. Székely József: „Arany -  a tanárok kezén”.= Nyugat, 1932/21. sz., 445-448.
209 Uo.
210 Balassa József: „Arany -  a tanárok kezén”. = Nyugat, 1932/21. sz., 448-449.
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nyomdatulajdonos volt, akinek ebben a munkában egy fiatal becskereki köl
tő, Borsodi Ferenc (1911-1941)211 meg egy óbecsei prózaíró és költő, Gergely 
Boriska (1887-1943)212 volt a segítségére.

Kelemen János volt tudomásunk szerint az első, aki a Vajdaságban össze
állította és az általa szerkesztett Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár sorozatban, 
néhány évvel a második világháború kitörése előtt közzétette A mi nagyjainkdX, 
vagyis a halhatatlan magyar írók panteonját, a magyar irodalom rövid történe
tével213 és az írók arcképeivel egyetemben.214 Afféle irodalmi évfordulónaptár 
szerepét is betöltötte ez, a fiatalok számára közrebocsátott füzetecske, tekintet
tel arra, hogy hónapokra lebontva ismertette a jelesebb írók születésének vagy 
elhalálozásának dátumát.215 A kötetecske egy odaillő Arany-mottóval kezdődik 
a halhatatlanságról:

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi 
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön-nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik!'216
Kelemen e munkájában Aranyt „a magyar költészet örök értékének és nagy

ságának” tartja.217

211 Borsodi Ferenc jogász és író Borsodi (Klein) Lajos becskereki ügyvéd és író fia volt, dr. Klein Mór 
nagybecskereki főrabbi unokája. 1931-ben, mindössze húszévesen már helyet kapott A Mi Irodalmunk 
Almanachjában. 1932-től versekkel, tárcákkal többé-kevésbé rendszeresen jelentkezett a Híradó bán, 
az Ifjúságiban, a Kalangyában, a Hídban, a Bácsmegyei Naplóban meg a Tükörben, miközben a Hét
ről-Hétre című hetilapnak is munkatársa volt. Önálló kötete nem jelent meg. Rövid, biztató irodalmi 
pályafutása tragikusan ért véget. 1941 júliusában a becskereki zsidókkal együtt a Pancsova melletti 
Jabukára deportálták, ahol 1941 októberében kivégezték.
212 Gergely Boriska a Napló, a Képes Vajdaság, a Vajdasági Írás, A Mi Irodalmunk, a Hétről-Hétre, 
a Kalangya és a Híd munkatársa volt, de írásai több vajdasági magyar irodalmi antológiában is meg
jelentek. Tudomásunk szerint ő volt az első, aki mesét írt Arany Jánosról, ezzel népszerűsítve az írót 
a fiatalok körében.
213 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. Jugoszláviai 
Magyar Népkönyvtár. Szerkeszti Kelemen János. Glóbus nyomda, Petrovgrad, é. n. Az irodalomtörté
neti rész szerzője K. Pallos István volt.
214 Lásd példányát a szerző tulajdonában.
215 Ebben az irodalmi arcképcsarnokban közli az általa legjelentősebb magyar írók: Petőfi Sándor, Madách 
Imre, Kisfaludy Károly, Jókai Mór, Arany János, Szigligeti Ede, Berzsenyi Dániel, Katona József, Zrínyi 
Miklós, Balassi Bálint, Mikszáth Kálmán, báró Kemény Zsigmond, Virág Benedek, Tompa Mihály, Köl
csey Ferenc, Kazinczy Ferenc, báró Eötvös József, Kisfaludy Sándor, Mikes Kelemen, Pázmány Péter, 
Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály és Gvadányi József arcképét.
216 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. Jugoszláviai 
Magyar Népkönyvtár. Szerkeszti Kelemen János. Glóbus nyomda, Petrovgrad, é. n., 2.
217 Uo. 7.
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Az Arany Jánosról szóló füzetben218, amely 1939-ben jelent meg, Borsodi 
Ferenc írta meg a költő életét.219 Gyermekekhez szóló módon, meseszerűen, 
helyenként áhítatosan fogalmaz Borsodi, s itt-ott febukkan szövegében a kulti
kus beszédmód is. Az ifjú Arany zsenialitását például így ecseteli:

„A kis Jánosnak csodájára járt a környék. Úgy versel, rímel rögtönözve, hogy 
csak úgy ámul, aki hallgatja. A fiatal gyerek, alig, hogy apjától megtanult olvas
ni, máris lelkesen olvasgatja régi költők verseit, esténkint a bibliával a kezében 
alszik el.”220

Szövegében felbukkan a nehéz ifjúkor is:
„Hamarosan kiábrándult a színészetből: hazatért Szalontára. Odahaza tenger 

szomorúság várta. Apja teljesen megvakult, anyját rövidesen el kellett temetnie, 
az élet gondjai a vállára szakadtak” -  állapítja meg Borsodi, hogy nyomban utá
na felemelően ecsetelje a Toldival elért országos sikerét: „Ezzel aztán nemcsak 
első díjat kapott, de kapott olyan elismerést az egész országtól, íróktól, kritiku
soktól és közönségtől egyaránt, amilyennel alig dicsekedhetik valaki. Mindjárt 
meglátták művében a nyelvnek azt a csodálatos szépségét és könnyedségét, a 
történések ügyes csoportosítását, a színes leírásoknak azt a természetes élénk
ségét, ami Arany János Toldi-ját a magyar irodalom legelső remekművei közé 
sorolja. (...) Csodálatosan szép, erőteljes magyar nyelvezetére, a munka sok-sok 
költői erényére mindenfelé felfigyeltek és meleg üdvözlésekkel árasztották el a 
kis szalontai házat az egész országból.”221

Borsodi a kultuszképző lege zést sem kerülte el, mondván, hogy Arany a 
magyar balladaírás „legnagyobb művésze”, „egyik legnagyobb poétánk (...), 
akinek nevét máig is áhítattal emlegeti a magyarság”.222

A Kelemen János-féle Tulipánosládábán223, amely közli Arany Családi kör 
című versét is, Gergely Boriska mesét írt Arany Jánosról.224 Abba beleszőtte a 
kis Jánoska találkozását a sárkányölő Szent György lovaggal:

„Olyan sok izgalmas történetet mesélt a kis Jánoska a nagy lovagnak, hogy 
a nagy, hatalmas lovag mint egy gyermek leült Jánoska mellé, és szájtátva hall
gatta a fiút.

218 Arany. A nagy költő élete és költészete remekei. Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár. Szerkeszti Kele
men János. Glóbus nyomda, Petrovgrad (1939). Ebben olvashatjuk még Toldi első énekét, A hamis 
tanút, Ágnes asszonyt, Mátyás anyját s A gyermek és szivárványt.
219 Uo. 3-7.
220 Uo. 3.
221 Uo. 4-5.
222 Uo. 6-7. Borsodi szövege Aranyról változatlanul jelenik meg a Három üstökösben (1939) is.
223 Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mondavilágból. Kis Magyarok Könyvtára. Szerkeszti: 
Kelemen János. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939
224 Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mondavilág
ból. Kis Magyarok Könyvtára. Szerkeszti: Kelemen János. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939,43-49.
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Mesélt Jánoska a Rébék boszorkányról, aki átalment a keskeny pallón és elre
pült, meg a gonosz, csábító királyfiról, aki a királyasszony kertjében a legszebb 
rózsát leszakította. Meg mesélt a híres ünneprontókról, akiket a gonosz varázsló 
bele táncoltatott a mélységbe, mert pünkösd napján kocsmába mentek táncolni. 
Meg arról is mesélt, hogy álmában pótvizsgás diák volt és megbukott, ezért a 
hídra ment meghalni, és hogy ott milyen kósza szellemek csalogatták az örvény 
felé. Meg mesélt arról az álmáról is, hogy királyi udvarba díszebédre hívták, 
és mert a király gonosz volt, nem akart senki éneket zengeni róla. így tovább 
mesélt a híres Holló Mátyásról, és ki ne hallotta volna hírét már azóta annak 
a mesének, amikor a holló kikapta a levelet Mátyás anyja kezéből és elröpült 
vele a börtönbe, és bekopogott Mátyás ablakán és odaadta neki a levelet és még 
választ is hozott rája. Végül mesélt az erős és hős Toldi csodálatos élményeiről, 
az édes, kedves otthonról, a családi körről, ahol olyan jó élni, és ahol olyan szí
vesen fogadják az idegen vándort.

Ki tudja, meddig mesélt volna Jánoska, mert bizony György lovag cseppet 
sem unta hallgatni, de elfáradt János, és fejét a lovag ölébe hajtotta. Már félig 
aludt, amikor hallotta György lovag szavait:

-  Erősebb vagy énnálam kis fiam és hatalmasabb. Tied a szó, a képzelet, az 
egész világ mesekincse.

Ezzel betakarta köpenyével a kis fiút, aki álomba merült.
(...) Egyre erősebb, hatalmasabb lett a szelleme, ennélfogva egyre híresebb 

lett a mi Jánosunk. Az egész országban ismerték és nem ő csinált szobrokat, 
hanem a nemzet hálája és szeretete emelt neki szobrot ércből és bele vésték, 
hogy ez a szobor Arany Jánost, a halhatatlan költőt, a magyar nemzet örök 
büszkeségét ábrázolja.”225

A Kelemen-féle könyvecskék jelentették Arany kultuszának rövid, néhány 
évnyi felívelését a második világháború előtti években a Vajdaságban.

A multikulturális közeg: a recepciótól a kultuszig

A Bach-korszakot követő években alakulhattak ki azok a társadalmi-politikai 
feltételek, amelyek kedvezően hatottak a szerb-magyar irodalmi kapcsolatokra, 
ezen belül pedig nemcsak Arany, hanem más jeles magyar írók recepciójára is a 
déli végek szerb irodalmában. „Az 1848-49-es szabadságharc után a magyaror
szági szerbség körében általános volt a nézet, hogy a Bach-korszakkal a szerbek 
ugyanazt kapták jutalmul, mint a magyarok büntetésül. Miután Bécsből kiáb
rándultak, szükségszerűen keresniük kellett a közeledést a magyarság felé. E 
kedvező politikai légkörnek több kulturális megnyilvánulása is volt, elsősorban

225 Uo.
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a két nemzet irodalmi életében.”226 Ezért állapíthatja meg Tóth Kálmán, hogy 
„amit a két testvérnép közt a politika rontott, azt a költészet, az örökszép sze- 
retetében találkozó egyesülés hozza helyre”.227

Ezzel kapcsolatosan fontos gesztusként kell értelmeznünk a tényt, hogy 
1860-ban „A Matica srpska meghívja a Magyar Tudományos Akadémiát és a 
Kisfaludy Társaságot a Tököly-ünnepélyre.”228 Nemsokára pedig, 1862 január
jában, Arany János a Szépirodalmi Figyelőben a szerb szokások megismerésére 
buzdított Széli Farkas Szerb lakodalmi dalok és szokások című cikkéhez írott 
jegyzetében.229 Ugyancsak pozitív üzenet volt a szerbségnek az is, hogy Arany 
1866-ban a Koszorú bán „elismerően kommentálja a Zmaj c. lap megjelenését”.230 
Éppen Jovan Jovanovic Zmaj révén ismerhették meg, olvashatták anyanyelvü
kön a szerbek Arany legjelentősebb alkotásait.231 Lőkös István Zmajt „a szerb 
Arany Jánosaként tartja számon, hangsúlyozva azt a fontos körülményt, hogy 
Zmaj költészetében „az Arany-versek színei, motívumai, hangulatai is jelen 
vannak”.232 Már a Toldit 1858-ban nagy elismeréssel fogadta a szerb irodalmi 
közvélemény233, s a Srbske novine így méltatta: „Csupán szívünknek engedünk, 
arról tájékoztatva a tisztelt közönséget, hogy e művel a szerb irodalom előkelő, 
nagyon szép és nagyon fontos ajándékot234 kapott. A magyar irodalomban, amely 
ma a műveltség és tudomány minden ágában, de kiváltképp a költészetben igen

226 Póth István: Jovan Jovanovic Zmaj és a Magyar irodalom = Szomszédság és közösség. Délszláv- 
magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok (szerkesztette Vujicsics D. Sztoján). Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1972, 374.
227 Uo. 379.
228 Uo. 280.
229 Szépirodalmi Figyelő, 1862. jan. 23. Arany a többi között így fogalmazott: „Lám milyen érdekes népe
ink lakodalmi verseinek a találkozása, amikor például a vőfély köszöntőt mond, vagy amikor hasonló 
tréfákat mondanak az étel számlájára s ehhez hasonlók. Kívánatos volna, hogy megismerjük a szom
széd népek szokásait; ezért is becsüljük e cikk fiatal írójának fáradozását, s szíves örömest megnyitjuk 
folyóiratunkat a hasonló ismertetések előtt, amennyiben ezt térünk megengedi.”
230 Fried István: Székács József és a szerb népköltészet. = Szomszédság és közösség. Délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. (Szerkesztette Vujicsics D. Sztoján). Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1972, 280.
231 Zmaj fordításában jelent meg szerbül 1858-ban kötetben a Toldi, 1870-ben a Toldi estéje, 1896-ban 
a Toldi szerelme, 1878-ban pedig a Murány ostroma.
232 Lőkös István: A szerb irodalom magyarságképéről (II. rész). = Hitel 2004 június (internetes forrás: 
http://www.epa.hu/01300/01343/00030/dunataj.html).
233 Zmaj Toldi-fordításai előbb a Sedmicábán (1856), a Vilábán (1867), a Sfarraa/íban (1882) és aZas- 
tavábán jelentek meg. Arany-fordításait még a /űvorban, a Strazilovóbán és egyéb szerb folyóiratban 
és naptárakban közölte.
234 Ez az „ajándék” volt a népies eposz, amely a szerbeknél akkortájt nem létezett, s amellyel igyekeztek 
pótolni ezt a hiányt. Egyébként érdekes -  ezt Sava Babic nyomán tudjuk - ,  hogy Aranyt balladaírásban 
a szerb költők közül is utánozni próbálták néhányan (Zmaj, Mita Popovic), „ám titok maradt, hogy 
nekik miért nem volt sikerük”. (Sava Babic: Madarska civilizacija. Uvod u Hungarologiju. Drugo, 
dopunjeno izdanje. Nacionalni savét madarske nacionalne manjine-Zavod za kulturu vojvodanskih 
Madara, Senta, 2009, 102.)

http://www.epa.hu/01300/01343/00030/dunataj.html
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kiváló írásokkal dicsekedhet, Arany Toldija a legelőkelőbb helyek egyikét foglalja 
el. Ily művet bírni s szerb nyelven olvashatni valóban nagy irodalmi nyereség. -  
A fordítás nyelve tiszta, szép és olyan édes, hogy aki a könyvet kézbe veszi, alig 
tud megválni tőle, míg nem olvassa végig.”235

Lőkös István meglátása szerint „A Toldi-fordítás sikere mutatja: Arany János 
hőse a magyarság egyfajta szimbólumaként lépett be a szerb olvasó tudatába, 
kivált, hogy Zmaj »magyar eposzként« aposztrofálva tette közzé -  a szerb folk
lórból ismert magyar tárgyú hősi énekek magyar szereplőivel (Hunyadi János, 
Mátyás, Szilágyi Mihály, Dóczy Péter stb.) rokonítva -  Toldi Miklós alakját. A 
kritikai fogadtatás méltán használt megérdemelt szuperlatívuszokat a mű meg
jelenésekor: Zmaj költőisége mindent tartalmaz Arany népiességének ízeiből.”236

Bori Imre hangsúlyozza, hogy „Zmaj fordítói tevékenysége (...) a szerb iro
dalmi népiesség alakulásában döntő szerepet játszott”, hiszen amikor „Petőfi 
János vitézét és Arany János Toldiját szerb nyelvre fordította, valójában a szerb 
népies eposzt pótolta, azaz, azt hozta, ami a szerb irodalomból hiányzott”.237

Zmaj folyamatosan fordította a magyar költők műveit szerb nyelvre, amely 
nemcsak a szerb, hanem a magyar nyelvben való kivételes jártasságát is igazol
ta.238 Akadtak olyan lelkes dicsérői is, akik Toldi-fordítását jobbnak tartották 
az eredetinél!239 Ettől eltekintve, mindenképpen helytálló a megállapítás, hogy 
„Zmajnak sikerült Arany népiességének ízeit szinte maradéktalanul átmentenie”.240

Herceg János (1909-1995) a Toldi szerb kiadásának történetét vázolva magát 
Zmajt idézi annak dokumentálására, hogy mi késztette e munka átültetésére: „A 
Toldiban olyan elemeket találtam, amelyek a mi népdalainkban is fellelhetők, 
formai tekintetben is hasonló a mi népi költészetünkhöz, s a Toldi mégis egé
szen más valami mint a mi hőskölteményeink. Megértettem, hogy ez a különb
ség a magyar szellem sajátosságaiban és karakterében rejlik, ez a szellem hatja 
át az egész művet s én arra törekedtem, hogy annak ne kelljen a fordításban 
elvesznie. (...) Iparkodtam jól megszerbesíteni anélkül, hogy magyarosságát 
elvettem volna.”241

235 Póth István: Jovan Jovanovic Zmaj és a Magyar irodalom = Szomszédság és közösség. Délszláv- 
magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok (szerkesztette Vujicsics D. Sztoján). Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1972, 375.
236 Lőkös 2004
237 Bori Imre: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 
1970, 73.
238 Életrajzírói jegyzik, hogy „tizennégy esztendős korában édesapja Kiskunhalasra küldte, hogy magya
rul tanuljon”. (Vujicsics Sztoján: Magyarok és szerbek. Tanulmányok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 
1997,102.)
239 Bori Imre: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 
1970, 73.
240 Uo.
241 Herceg János: Arany Toldijának százéves szerb kiadása. = Híd, 1957/3-4. sz., 246-247.
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Ezek szerint Zmajnak vitathatatlan érdemei vannak Arany műveinek szerb 
recepciójában, s ha tudjuk, hogy „az irodalmi kultusz kialakulásának legkézen
fekvőbb terepe (...) a recepció”242, azaz, hogy „akultusz a recepciótörténet egyik 
aspektusa”243, akkor világos, hogy Zmaj fordítói munkássága egyben Arany szerb 
kultuszának kialakulását készítette elő, illetve alapozta meg.

Egyes vélemények szerint Arany szembeötlő közkedveltségéhez a szerb 
irodalomban mindenképpen hozzájárult az a körülmény, hogy ő munkáiban 
bizonyos módon vegyítette a romantikus-népi stílust a realista stílussal, mun
kái egyben műfaji pótlást is jelentettek, újszerűek voltak lélektani mozzanatai 
és költészeti formái is.244 Egyértelmű tehát, hogy a 19. század második felében 
„Arany ismert és megbecsült volt a szerb kultúrában”.245

Fordításai, a kritikusok szerint, eredeti művein is nyomot hagytak.246 így 
Laza Kostic mutatta ki, hogy a Guslareva smrt247 című versének alapmotívuma 
és mondanivalója A walesi bárdokra emlékeztet.248 Arany költészetében viszont 
szerb népköltészeti motívumokkal is találkozunk (Sibinjáni Jank).249 Sajnos, 
Arany nem ismerte a szerb nyelvet250, így eredetiben nem olvashatta a szerb 
népköltészetet.251

A magyar irodalmi körök Zmajt, sikeres fordítói munkásságának elismerése
ként, 1867-ben a Kisfaludy Társaság külső tagjává választották.252 Ennek megin- 
doklásában olvassuk, hogy Zmaj azok közül való, „kik nem közvetlenül a magyar

242 Toldi Éva: Kultikus szemlélet és nyelvhasználat a vajdasági magyar tankönyvekben. = Kultusz és 
kultúrateremtés. Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz., 117.
243 M. Bodrogi Enikő: Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos Füzetek 241. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003,12.
244 Dusán Ivanic: Zabavno-poucna periodika srpskog realizma. Jávor i Strazilovo. Matica srpska, Növi 
Sad, 1988,198.
245 Sava Babic: Madarska civilizacija. Uvod u Hungarologiju. Drugo dopunjeno izdanje. Nacionalni 
savét madarske nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvodanskih Madara, Senta, 2009,139.
246 Dusán Ivanic i. m. 389.
247 E verset Zmaj 1871-ben írta. Knjizevna topográfja Panceva (urednik: Miodrag Maticki). Gradska 
Bibliotéka Pancevo, Institut za knjizevnost i umetnost Beograd, Pancevo, 2001, 74.
248 Dusán Ivanic, i. m. 390.
249 Veselinovic Sulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar irodalom tükrében. 
Újvidék, 1982, 75.; Arany János összes költői művei. Franklin Társulat, Budapest, 244.
250 Arany írja 1877. november 21-i levelében Zmajnak: „Fordításait, sem saját költeményeit eredetiben 
-  a szerb nyelvben való teljes járatlanságom miatt, nem élvezhettem.” (Bori Imre: Délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1970, 79.)
251 Veselinovic Sulc 1982, 80.
252 Uo. 378-379.; Greguss Ágost, a Kisfaludy Társaság titkára, 1867. január 24-i levelében értesítette 
erről Zmajt: „Tekintetes Űr! A Kisfaludy Társaság f. é. jan. 23-án tartott ülésében, Kegyedet, azon kitűnő 
érdeménél fogva, hogy a magyar szépirodalmat jeles fordításai által a szerb irodalom terén ismertette, 
külső tagjának választván, örvendetes kötelességemnek ismerem ezt Kegyednek tudtára adni...” (Bori 
Imre: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1970,80.)
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széptudományok és szépirodalom művelői, hanem magyar művek ismertetése 
vagy fordítása által a magyar szépirodalom hírét más irodalmakban növelték”.253

Arany többször is levelet váltott szerb fordítójával, Zmajjal. így 1874-ben 
köszöntötte Zmajt írói munkásságának 25. évfordulója alkalmából.254 E levele 
kötetben is megjelent, a Zmaj-emlékalbumban.255 A Zmaj-jubileum megün
neplésére 1874-ben Újvidéken került sor, amelyen a költőt a Kisfaludy Társaság 
nevében Greguss Ágost, a Nemzeti Színház nevében Szigligeti Ede köszöntötte, 
ugyanakkor jókívánságait küldte Arany János, Gyulai Pál, Tóth Kálmán, Szász 
Károly és Toldy Ferenc.256

1877-ben, az orosz-török háború idején is sor került a két író levélváltásá
ra257, amikor is ezzel kapcsolatosan a magyarok és a szerbek ellentétes politikai 
nézeteket vallottak.258 Zmaj 1877. november 12-i levelében többek között nyíltan 
megkérdezte Aranyt, „miért nem angazsálja magát a magyar irodalom a sza
badságáért harcoló szerb nép ügyében”.259 Zmaj a többi között így fogalmazott: 
„Harmadik éve már annak, hogy az idevaló szerbek, egyvérű testvérei a Bal
kán félszigeten harcolnak az ötszázados kegyetlen zsarnokság ellen, harcolnak 
önlétükért, harcolnak a szerb szabadságért. (...) Képzelje, mit érezhet a szerb, 
amidőn látja, hogy a mindent felkaroló szabadságszeretetéről világszerte isme
retes magyar nemzetben e napokban nem találkozott egyetlen egy költő sem, 
aki, nem mint Byron, mások szabadsága mellett küzdtérre szállani, de legalább 
egy kis rokonszenves dallal beismerni jónak találta volna, ezen alkalommal is 
beismerni, hogy a zsarnokság mindenha és bárhol rút dolog, a szabadsági harc 
pedig mindenha és bárhol szép dolog, hogy a szabadság közös kincs, hogy a 
saját szabadságukért harcoló bajnokok és vértanúk, egyszersmind a közszabad
ság bajnokai és vértanúi.”260

Arany 1877. november 21-i válaszában a többi között így fogalmazott: „Ön, 
mint magyarországi ember, bizonyosan ismerni fogja nemcsak az itteni hangu
latot, de azt is, mi e hangulat alapja. A keleti keresztény népek szabadságküz
delmét a magyar nemzet épen oly rokonszenwel kísérné, mint a lengyelekét 
mindenkor, -  ha orosz terjeszkedést ne látna benne, mely elsősorban hazánkat

253 Vujicsics Sztoján, i. m. 103.
254 Srpska Bibliografija. Knjige. 1868-1944. Knjiga 1. A-Bok. (glavni i odgovorni urednik: Milomir 
Petrovic). Beograd, 1989,44.
255 Album svetkovine dvadesetpetogodisnjeg knjizevnog rada Zmaj-Jovana Jovanovica. Srpska narod- 
na zadruzna stamparija, Növi Sad, 1874, 53-56.
256 Vujicsics Sztoján, i. m. 103.
257 Zmaj 1877. november 12-én írt Aranynak, s levelére Arany 1877. november 21-én válaszolt. (Bori Imre: 
Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1970, 78-80.)
258 Póth 1972, 375., 376-377.
259 Bori 1970, 74.
260 Zmaj levele Aranyhoz, 1877. november 12. (Bori 1970, 78-79.)
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fenyegeti végromlással. Adja isten, hogy Ön fajrokonai, most kivívandott »füg- 
getlenségökért« idővel ne kényszerüljenek még hatalmasabb zsarnokság ellen 
küzdeni.”261

Zmaj 1877. november 12-i levelében még a Murány vár ostroma szerb for
dítására kérte Arany beleegyezését. „Én szerb nyelvre fordítottam a magyar 
kritika és a magyar olvasó közönség által teljes méltánylattal fogadott Murány 
vár ostroma költői művet. Ezen fordításomat az Újvidéken székelő szerb Mati- 
ca irodalmi társulat néhány hónappal ez előtt jutalomdíjban részesítette, ezen 
kitüntetés által -  kétségtelenül -  akarván elismerni magának a műnek becses 
voltát. (...) Én részemről meg leszek elégedve tökéletesen, hogy ha Murány vár 
ostroma is oly meleg fogadtatásban részesül a szerb közönségnél, a melyben 
részesültek az általam fordított Toldiy Toldi estéje és sok más kisebb-nagyobb 
dallai és örökszépségű balladái.”262

Arany 1877. november 21-i válaszában az alábbiakat írta: „Hogy szerény 
műveimet, legújabban Murány ostromát egy oly elismert költői tehetség mutatja 
be a szerb közönségnek, a minőnek Ön, tisztelt Uram, általánosan el van ismerve, 
részemről annak csak örvendenem lehet, s köszönettel tartozom érette inkább, 
hogysem meggátolni egyekezném. Csupán azon való sajnálatomat vagyok 
kénytelen kifejezni, hogy sem az Ön -  kétségkívül eredetimnek előnyére váló 
-  fordításait, sem saját költeményeit eredetiben -  a szerb nyelvben való teljes 
járatlanságom miatt, nem élvezhettem.”263

Nem mellékes tény, hogy 1889-ben Zmaj írói munkásságának 40. évforduló
járól Budapesten (a költő távollétében) a Kisfaludy Társaság felolvasó ülés kere
tében emlékezett meg, amelyen többek között Hadzsics Antal/Anton Hadzic 
szónokolt.264 A jubileum kapcsán Gyulai Pál Zmajhoz intézett levelében, műfor
dítói érdemeire reflektálva, gesztusként így fogalmazott: „Önben tiszteljük nagy 
költőinknek leghűbb, legavatottabb és leglelkesebb szerb tolmácsát: e költői 
érdemek egyszersmind magyar hazafias érdemek is, melyek magyarságunknak 
legfényesebb oldalával ismertették meg a szerb közönséget.”265 Szövegében, kulti
kus elemként, már megjelenik a legezés meg a hazafias érdemek hangsúlyozása, 
ami Zmaj magyar kultikus értelmezését szemlélteti.

1882-ben Arany haláláról a szerb lapok és folyóiratok is kegyelettel emlé
keztek. Az Ilija Ognjanovic szerkesztette újvidéki Jávor folyóirat Arany halálá
nak napját a magyar irodalom gyásznapjaként jelölte meg, mondván, hogy „a 
legjobb magyar költő” hunyt el.266 A továbbiakban hangsúlyozta, hogy Arany

261 Arany 1877. november 21-i levele Zmajhoz (Bori 1970, 79.)
262 Uo. 78.
263 Uo. 79.
264 Uo.
265 Uo.
266 Ozren: Citulja. + Jovan Aranj. =Javory 1882. okt. 24., 43. sz., 1372-1373.
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munkáit a fordítók (legfőképpen Zmaj, de Mita Popovic267, Blagoje Brancic268, 
Radovan Kosutic269, Sima Jovanovic270, Obrad Beleslin271) révén a szerbek is jól 
ismerték, s a jelesebb költeményeinek felsorolása mellett külön hangsúlyozta, 
hogy az egyik legszebb, a Sibinjáni Jank, amelynek színtere Stevan Lazarevic szerb 
despota udvara.272 Anton Hadzic az újvidéki Zastavábán egy kétrészes írásban 
emlékezett meg Arany haláláról.273 Aranyt ő is „a legnagyobb magyar költőnek” 
nevezte, sőt úgy fogalmazott, hogy „Arany olyan kiváló költő, hogy műfajában, 
az epikus költészetben a világirodalom legelsői közé sorolható.”274 Megemlékezé
séből előtűnnek a kultikus elemek: „Elment Arany, az ember, de Arany, a költő él 
és élni fog mindaddig, amíg emlegetni fogják a magyar nevet. (...) Arany nagy 
költő és ritka ember volt. Elméje és szíve teljes harmóniában volt. Egyformán nagy 
volt költőként, tudósként és emberként. (...) Elméjének, szívének és képzeleté
nek valamennyi terméke a költő-géniusz alkotása, aki isten különleges kegyel
méből jön csak a világra. (...) Amikor reggel kivirradt, guzlicája275 megszólalt, 
mint Memnon oszlopa; amikor felélénkült a halk szellő, guzlicája úgy szólt, mint 
Eol hárfája. Mindaz, amit megalkotott, rendre remekmű, minta-költemény. (...) 
Nyelvezete költői, igazi népi nyelv, amellyel rajta kívül senki sem tudott szebben 
bánni. Nyelvismerete miatt kapta a »legnépiebb magyar költő« jelzőt.”276

Hadzic megemlékezésében kitért a biografikus elemekre is, amelyek őt Arany
hoz kapcsolták, eközben Zmajt is emlegette: „Amikor néhány évvel ezelőtt meg
látogattam, élénken érdeklődött irodalmunk iránt. Azt mondta nekem, fölöttébb 
sajnálja, hogy népdalainkat nem olvashatja eredetiben.

-  Ha fiatalabb volnék, még vállalkoznék is arra, hogy megtanuljam az önök 
szép szerb nyelvét; ám, tudja: öregség, tehetetlenség! -  mondta.

Arról kérdezett, hogyan fogadja a szerb olvasótábor a verseit, s hogy verse
inek fordításai valóban olyan sikerültek-e, mint ahogyan azt mesélik.

Örült, amikor azt válaszoltam, hogy epikus költeményeit élvezettel olvassák 
a mieink, s hogy nem túlzás, amikor azt mondom, hogy mi őt úgy éljük meg, 
mintha költeményeit szerb nyelven írta volna.

267 Mita Popovic: 1879 (po Aranju) = Jávor, 1879/1. sz. 1.; Jovan Aranj: Zla zena. Preveo Mita Popovic = Jávor, 
1886/32. sz. 993-998., 1886/33. sz. 1025-1030., 1886/34. sz. 1067-1070., 1886/35. sz. 1101-1104.; Jovan Aranj: 
Mati. Preveo Mita Popovic = Jávor, 1875/15. sz. 449-452.; Jovan Aranj: Snasa Janja. Preveo Mita Popovic. 
= Jávor, 1878/31. sz. 951-954.; Jovan Aranj: Kiara Zac. Preveo Mita Popovic. = Jávor, 1880/6. sz. 161-164.
268 Jovan Aranj: Ponocni dvoboj. Preveo Blagoje Brancic. = Strazilovo, 1892/26 sz., 400-402.
269 Jovan Aranj: Vece na domu. Preveo Radovan Kosutic. = Jávor, 1887/21 sz., 321-322.
270 Ozren: Citulja. + Jovan Aranj. = Jávor, 1882. okt. 24., 43. sz., 1372-1373.
271 Uo.
272 Uo.
273 Anton Hadzic: Jovan Aranj = Zastava, 1882. okt. 15., 161. sz.; okt. 17., 162. sz. (a szerző fordítása).
274 Uo.
275 Anton Hadzic itt már a saját kultúrájából vett elemet, a guzlicázást helyezte metaforikus szerepbe 
Arany János méltatásában.
276 Anton Hadzic: Jovan Aranj = Zastava, 1882. okt. 15., 161. sz.; okt. 17., 162. sz. (a szerző fordítása).
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E szavaimra csendesen, enyhén elmosolyodott, és ezt mondta:
-  Ha ezt nem ön mondaná nekem, aki oly jól beszéli mindkét nyelvet, el sem 

hinném, ám így hálás kell hogy legyek szaktársamnak, »Kissnek«, hogy szerény 
irodalmi munkásságomat kitüntette figyelmével. Szívélyesen üdvözölje őt s mond
ja meg neki, nagyon sajnálom, hogy ez idáig nem volt alkalmam őt személyesen 
is megismerni. Ő korábban írt nekem, s elküldte Murány ostromának fordítá
sát, fiatalabb kori munkámat, amelyet szerbre fordított. Leveléből látom, hogy 
igazi költői lélek lehet. Én szépen meg is köszöntem neki. Ha tudnék szerbül, 
viszonoznám neki e költői adósságot, amellyel annyira lekötelezett. Mondja meg 
neki, hogy kedves lesz számomra, ha felkeres, amikor Budapestre visz az útja.”277 

A 7b/dí-trilógia szerb népszerűségét példázza, hogy a Matica srpska 1910- 
ben egy kötetben (ismét) megjelentette.278

Az első világháború előtti időszakban Arany munkássága nem maradt visz- 
szhangtalan a németek (svábok) körében sem. Lemberger Ármin (1856-1934) 
bajai ügyvéd 1903-ban fordította le Arany Toldiját (a trilógia első részét).279 
Metrikus német fordítása Lipcsében jelent meg, a Jaeger-féle könyvkiadó bizo- 
mányában.280 A Buda halálát pedig az újverbászi Kari Maurer ültette át és látta 
el bevezetővel.281 Budas Tód címmel Űjverbászon jelent meg 1913-ban Boros 
György nyomdájában.282

Párhuzamos kultuszok: Arany és Petőfi

Petőfi Sándor és Arany János kettős kultuszáról283 és kettős kanonizációjáról 
Margócsy István értekezett kellő részletességgel284, feltérképezve e két kultusz 
közös kialakulásának/kialakításának főbb vonulatait és jellemzőit, egészen azok

277 Uo.
278 Toldija. Spev Jovana Aranja. Preveo Zmaj Jovan Jovanovic. Izdanje Matice srpske, Növi Sad, 1910
279 Borovszky 1909
280 Uo.
281 Srpska Bibliografiia. Knjiee. 1868-1944. Knjica 1. A-Bok. (elavni i odeovorni urednik: Milomir 
Petrovic). Beograd, 1989,146.
282 Magyar Könyvészét 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozo- 
csa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár- Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum].
283 A Petőfi és Arany között kialakult barátság, amely fontos biografikus ténye volt a kettős kultusz kiala
kulásának, mindenekelőtt arra alapozódott, hogy Petőfi több ízben is meglátogatta Aranyt és családját 
Nagyszalontán, amellett levelezett is vele. Először 1847. június 1-jétől 10-éig tartózkodott ott. Másod
szor 1847-ben tett látogatást Aranyéknál, amikor Kohóról fiatal házasként jön vissza Pestre. Ekkor írta 
meg Arany Jánosnál című versét. Később, a szabadságharc idején, az erdélyi hadjárat során háromszor 
vendégeskedett rövid ideig Aranyéknál.
284 Margócsy István: „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői. ..” =  Irodalomtörténeti Közlemények, 
2003/4-5. sz., 442-469.
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különválásáig. Margócsy elemzése kimutatta, „hogy e két név és figura irodalmi 
mitológiánkban és történelmi arcképcsarnokunkban szinte összenőtt, s az iro
dalmi közbeszédben egyiküknek megjelenése szinte generálja a másikét is”.285 
Petőfi és Arany is a magyar irodalom kultikus alakja, s önálló kultuszaik mel
lett kialakult közös, kettős kultuszuk is. Méghozzá olyképpen, hogy „egyikük 
varázsolja félistenné a másikat”.286 E kettős kultusz megkonstruált kultusz volt.287 
Az úgynevezett népnemzeti iskola, amelyről korábban már szó volt, s amelynek 
Gyulai Pál volt az egyik vezető egyénisége, a két életmű között szoros kapcso
latot lát, pontosabban „Petőfi és Arany munkásságában látta a nemzeti jelleg 
teljes diadalra jutását a magyar irodalmi kánonba, ami azt is jelenti egyben, 
hogy Petőfi és Arany életművének egyfajta szimbiózisaként, az egyes szerzői 
életműveken túlmutató magasabb minőségként körvonalazódik.”288 Margócsy 
István megfogalmazása szerint „bennük, rajtuk, általuk valami olyan szemlél
tethessék, ami nagyobb, fontosabb, értékesebb, mint az önmagában vett (...) 
egyedi íróság vagy irodalmiság”.289

1882-ig, Arany haláláig a két író kultusza elkülönítetten alakult, ám Arany 
halála után „egymásra vonatkoztatva, s egymás tükrében fog megjelenni”.290 A 
két kultusz harmonikus illeszkedése azonban az 1910-es években megszűnt, s 
„egymás kiegészítőiből” lassan „egymás ellenpólusává” váltak.291 Margócsy e 
kultuszegység széthasításának három területét, az ideológiai-politikait, az eszté
tikait és nemzetit járja körül tanulmányában, magyarázva, hogy az „egységesítő 
kanonizáció a két költő együttesével próbálta a nemzeti egységet szimbolizálni, a 
huszadik század elejére ennek illúziói is szétfoszlottak”.292 Méghozzá akkor, amikor 
a „kifejlett magyar irodalom (...) lemondott a szimbolikus egység igényéről”.293

A két kultusz egysége széthasításának ideológiai-politikai tendenciáiból Mar
gócsy kiemeli Ady Endre 1910-ben írt, Petőfi nem alkuszik című „radikálisan 
modernista cikkét”, amelyben Ady megerősíti Petőfi erkölcsi-politikai tartásá
nak és szerepvállalásának kivételességét, „ugyanakkor, szinte bálványromboló 
dühvei támadván az Arannyal való hasonításnak létjogosultságát”.294 Valamivel

285 Uo.
286 Uo.
287 Uo.
288 Milbacher 2009,148.
289 Uo.
290 Margócsy István: „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői. ..”.=  Irodalomtörténeti Közlemények, 
2003/4-5. sz., 442-469.
291 Uo.
292 Uo.
293 Uo.
294 Uo.
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később Ady megírta Arany „roppant erőteljes korholó bírálatát” is.295 Ehhez az 
állásfoglaláshoz zárkózott fel később Móricz Zsigmond is, aki „a Petőfi-féle »meg 
nem alkuvás« tartását fogja Aranyon számon kérni”.296 Ugyanakkor Adyval és 
Móriczcal ellentétben 1912-ben Tisza István egyik beszédében Aranyt favori
zálja Petőfi ellenében.297

A kettős kultusz esztétikai bálványrombolása Margócsy szerint a Nyugat 
hasábjain következett be, amikor Babits Mihály „először vonta kétségbe Petőfinek 
modernista használhatóságát s »időszerűségét«”.298 Babits meglátása szerint az 
Arany vagy Petőfi elsőbbségéről szóló vita „bármily esztétikátlan és filozófiát - 
lan, mégis igen érdekes jelenség, mert jóformán az egyetlen esztétikai probléma, 
mely a magyar közönség legszélesebb rétegeibe beszivárgott”.299 Szász Zoltán 
ugyancsak a Nyugatban írt Petőfi-ellenes cikket, amelyben a „Petőfi-kultusz 
(...) rendkívül káros hatásaira” hívta fel a figyelmet.300 Többek között arra, hogy 
„a magyar közszellem dédelgetett kedvence” már „tényleg kritika fölött álló
nak látszik; félistenként, pogány szentként, bálvány fogalomként él az emberek 
tudatában”, holott meglátása szerint „Petőfi primitív, differenciálatlan dalnok, 
(...) legsajátabb versei népdalok, azaz zeneszövegek, (...) közel áll a mai dilet
tánsokhoz.”301

A kultuszhasadás harmadik területe, Margócsy szerint, „a magyar nemzeti 
karakter meghatározási kísérleteinek területe”.302 Míg a korábbi kanonizáció a 
két költő egységével szemléltette a nemzeti egységet, a huszadik század elején 
már szertefoszlottak ennek illúziói, s a jelentkező irodalmi irányzatok is már 
„különbséget tettek egymás közt a magyarság fokozatai vagy legalábbis típusai 
szerint. Ennek lett következménye, hogy Petőfi és Arany között a különbséget 
a magyarsághoz tartozásnak, a magyarság képviseletének” függvényében mér
ték.303 Ezzel kapcsolatosan jelzésértékű volt Kosztolányi Dezső felvetése, aki 
Aranyt tartotta a legmagyarabb költőnek, mondván, hogy „Arany a legnagyobb 
magyar költő. Petőfi pedig a magyarok legnagyobb költője”.304

Azután az 1960-as, ’70-es években, a szocialista ideológia hatására ismét 
visszatért „a Petőfi-Arany által szimbolizált nagy egység víziója”305, amelyet az

295 Uo. (Ady Endre: Strófák „Buda ha lá la iró l  =  Nyugat, 1911/1. sz., 32-34.)
296 Uo. (Móricz Zsigmond: Arany János írói bátorsága. = Nyugat, 1931/ 24. sz., 613-621.)
297 Uo.
298 Uo. (Babits Mihály: Petőfi és Arany. = Nyugat, 1910/ 22. sz., 1577-1590.)
299 Uo.
300 Uo. (Szász Zoltán: Petőfi revíziója. = Nyugat, 1912/12. sz., 1026-1038.)
301 Uo.
302 Uo.
303 Uo.
304 Uo.
305 Uo.
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1970-es években bekövetkezett „irodalomtudományi paradigmaváltás” szünte
tett meg és iktatott ki a tudományos diskurzusból.306

Arany és Petőfi alkotói kapcsolatának vizsgálata során Hász-Fehér Katalin 
helyesen állapítja meg, hogy kettejük barátsága „folyamatosan az irodalom- 
és recepciótörténeti figyelem középpontjában áll, s a köztük lévő biografikus, 
lélektani, alkati, poétikai, programbeli hasonlóságok és eltérések -  az elemzés 
mélységétől, korszakától, irányzatától függően -  különböző megvilágításban 
jelennek meg. Egyes irodalomtörténészek teljes azonosulást, mások hullámzá
sokat, gyakran ellentéteket rajzolnak meg a két költő viszonyában.”307 Meglátá
sa szerint kapcsolatuk a magyar irodalomtörténet közhelyei közé emelkedett, 
„olyannyira, hogy Margócsy István utóbb már kizárólag kultusztörténeti konst
rukcióként foglalkozik az Arany-Petőfi kettős kanonizációval.”308

A Margócsy által felvázolt kultuszépítéshez, sajátos, a régióra jellemző vonás
ként az időbeli és értelmezésbeli eltolódásokat emelhetnénk ki.

Még Arany életében, akkor, amikor Margócsy szerint Arany és Petőfi kul
tusza elkülönítetten alakult, a Vajdaságban ettől eltérően hármas egységesítő 
kultusznak vagyunk tanúi, azzal, hogy a triumvirátus egyik-másik tagja időn
ként változott. Hantz Gyula nagybecskereki gimnáziumi tanár 1876-ban közölt 
tanulmányában Aranyt a „népies nemzeti triumvirátus”-ba helyezi Petőfi és 
Tompa mellé.309 S teszi ezt megnyugtató módon, gazdag szakirodalmi érveléssel, 
meggyőzően, hogy szinte fel sem merül a másféle (át)csoportosítás lehetősége.310 
Hantz korabeli tanulmányáról csupán annyit szükséges megjegyezni, hogy az 
idő tájt a legtekintélyesebb bánáti középiskolai tanintézetnek, a nagybecskereki 
piarista gimnáziumnak évi értesítőjében311 jelent meg, így nemcsak egy vidéki 
tanár egyéni, elszigetelt irodalmi látásmódját tükrözi, hanem, értelmezésünk 
szerint az említett nagy múltú tanintézet hivatalos álláspontját is, amely értelem
szerűen bekerült az akkori irodalmi tananyagba is, ezzel együtt pedig a köztu
datba. E hármas csoportosítás, avagy irodalmi triumvirátus, amelyet Milbacher 
Róbert még „szent háromságnak” nevez312, voltaképpen még Petőfitől ered, aki 
1847-ben fogalmazta meg „a népies irodalom triumvirátusát” Arany Jánoshoz 
írt egyik levelében: „Altaljában: Arany, Petőfi, Tompa, isten krisztus úgyse szép

306 Uo.
307 Hász-Fehér Katalin: Arany János költészetének dialogikus jellege. = Tanulmányok, 2010/43. füzet, 
42-43.
308 Uo.
309 Hantz 1876,1-15.
310 Uo.
311 Uo.
312 Milbacher Róbert: Isteni Sángyim! Bájdús Jankóm! Lelkem, Fattyam! = Z. Kovács Zoltán-Mil- 
bacher Róbert: A maradék öröme. Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról. Osiris-Pompeji, 
Budapest-Szeged, 2001, 76-102.
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triumvirátus.”313 Milbacher szerint „a népies triumvirátus szerveződése rövi
desen a szinkrón irodalmi közéletben is elhíresül”.314 Csakhogy a triumvirátus 
csakhamar duumvirátusra váltott át: Petőfi megharagudott Tompára, amiért az 
(anyagi okokra hivatkozva) nem volt hajlandó otthagyni Vahot Imre lapját, a 
Divatlapot, és nem pártolt át a Jókai szerkesztette Életképekhez,315 Arany pró
bálta békíteni őket, de sikertelenül. Ennek nyomán került sor Tompa irodalmi 
dekanonizálására is, amely törvényszerűen a triumvirátusok sorsa, azaz, hogy 
„az egyik a három közül jelentéktelen”.316 Milbacher szerint „Tompa kiszorítása 
részben meghatározta azt az irodalomtörténeti kánont is, amelyben az életmű
ve csak másodlagos, illetve sokadlagos szerepet tölthetett be. Petőfi kultusza 
oly annyira beárnyékolta Tompát, hogy a magyar nemzeti irodalmi köztudat
ból tökéletesen kitöröltetett még a neve is.”317 Maradt tehát Petőfi és Arany, de 
a háromság Tompa nélkül is teljes volt, tekintettel arra, hogy a (nép)költészet 
maga töltötte be a harmadik személy szerepét.318

Arany négyes panteonizációjára utalnak Lauka Gusztáv 1879-ben (még Arany 
életében) közölt szövegei is, amelyekben az Arany-Vörösmarty-Petőfi-Tompa 
csoportosítás bukkan elő.319 Lauka értelmezése szerint „Vörösmarty, Petőfi és 
Tompa ereje és szépsége egyiránt feltalálhatok lyrájában, époszaiban és elbeszé
lő költeményeiben”.320 Viszont alig három évvel Arany halálát követően, a költő 
távozásával már azonnal más elrendezésben (és párosításban) kerül képbe kul
tusza, ugyancsak Lauka szövegében:

„Arany és Petőfi!
Két ragyogó csillag a költészet egén. Két ragyogó csillag a költészet egén! Pró

bálják csak őket utolérni, vagy oly világosságot terjeszteni, melybe az ő fényök 
belé olvadhasson!”321 Nyilván, hogy a költő fizikai távozása más elrendeződést 
parancsolt, a lezárult életpálya más csoportosításra adott lehetőséget. Bäuerle 
Ferenc irodalmi méltatásában 1882-ben322, az egymásra utaló s az egymást kie
gészítő s egymásra támaszkodó Arany-Petőfi-kultuszrelációk kerülnek előtérbe: 
„Arany János elbeszélő költészetéről akarok most röviden és általánosságban 
szólni; nem, hogy bíráljam; ki fogná Aranyt bírálni, kihez Petőfi így írt: »Más 
csak levelenként kapja a borostyánt / S neked rögtön egész koszorút kell adni«

313 Uo. 82.
3,4 Uo. 83.
315 Uo. 84.
316 Uo. 93.
317 Uo. 92-93.
318 Uo. 95.
319 Lauka 1879,104-110.
320 Uo.
321 Lauka Gusztáv: Arany János meghalt.= TorontáU 1882. okt. 26.
322 Bäuerle Ferenc: Arany János mint epikus. = Torontál, 1882. nov. 30., dec. 7.
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(...) Arany akkor lépett fel, midőn Petőfi már ünnepelt költő volt. De rögtön 
felismerhető volt benne a nagy költő. »Mit én nem egészen dicstelenül kezdék, / 
Folytasd te, barátom, teljes dicsőséggel!« így írt Petőfi Aranyhoz, felismerve ben
ne a lángelmét, a tehetséget, ki hivatva van a magyar költészetet felemelni oda, 
hogy az nem dísztelen fényként világítson s ragyogjon a világirodalomban.”323 

Az 1910-es években, akkor, amikor Margócsy szerint „kettejük harmonikus 
illeszkedése helyére az éles, nemegyszer kizáró érvényű szembeállítás lépett”324, 
a Vajdaságban még nem érezni a szembehelyezést, arra csak az 1930-as években 
kerül majd sor. Tehát itt valamelyest késtek ezek a folyamatok, sőt nem is voltak 
olyan egyértelműek, mint mondjuk Budapesten.

1912-ben a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyvében dr. Kohl- 
mann Dezső (1877?—1944?) zombori gimnáziumi tanár közölt tanulmányt325, 
amelyben még egymást kiegészítve emlegeti, illetve hivatkozik Aranyra és Petőfi
re, többek között ilyen megfogalmazásban: „Megjelenik a Petőfi fénye mellett 
Arany költészetében az árnyék is.. ”326

Az 1930-as években azután valamiféle kettősségnek leszünk tanúi Arany 
vajdasági kultuszával kapcsolatosan. Míg a Kelemen János-féle kiadványokban 
(Arany)327 éppen tetőzik az Arany-kultusz, a Reggeli Újság mellékleteként nagy 
példányszámban megjelenik a Toldi kiadása is328, napvilágot lát a Tulipánoslá
da329 , A mi nagyjaink33°, sőt megszilárdul az Arany-Jókai-Petőfi írói triumvirátus 
(Három üstökös)331 közös kultusza (!), addig Szenteleky Kornél a Kalangyában 
már disztingváltan kezeli a két életművet. írásában többek között kifejti, hogy

323 Uo.
324 Margócsy István: „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői...”.= Irodalomtörténeti Közlemények 
2003/4-5. sz., 442-469.
325 Dr. Kohlmann Dezső: II. Rákóczi Ferenc a magyar költészetben. = A Bács-Bodrog Megyei Iro
dalmi Társaság Évkönyve. Szerkesztette Pataj Sándor főtitkár. Bittermann Nándor és fiai cég, Zom- 
bor, 1912,3-55.
326 Uo.
327 Arany. A nagy költő élete és költészete remekei [Borsodi Lajos]. „Globus” Nyomda, Petrovgrád 
[1939] [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár].
328 Arany János: Toldi. Uránia nyomdai műintézet, Noviszád, 1935 [A Reggeli Újság melléklete].
329 Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mondavilágból. Válogatta Kelemen János. „Globus” nyom
da, Petrovgrád, 1939 [Kis Magyarok Könyvtára / Szerkeszti Kelemen János]. A kötet szerzői között van 
Arany János, Arany László és Petőfi Sándor is.
330 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. [A magyar iro
dalom rövid történetét K. Pallos István írta]. „Globus” nyomda, Petrovgrád, [é. n.] [Jugoszláviai Magyar 
Népkönyvtár / Szerkeszti Kelemen János]. Kelemen e füzetkében állította össze a magyar irodalom 
nagyjainak pantheonját, amelyben, természetesen, Petőfi, Jókai és Arany is helyet kaptak.
331 Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany [Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc]. „Globus” nyomda, Pet
rovgrád, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár / Szerkeszti Kelemen János]. -  Egy másik, magyaror
szági meghatározás szerint Petőfi Sándor volt „az üstökös”, Arany János „az élő lelkiismeret”, Jókai Mór 
pedig a „nagy mesemondó” (Bartos Imre-Madácsy László-Vajtai István: A te íróid. A magyar irodalom 
nagyjai történeti és módszeres megvilágításban. Harmadik, bővített kiadás, Szeged, 1944,80., 95., 112.)
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Arany „mindenesetre nagyobb összhangot teremtett forma és tartalom között, 
sokkal nagyobbat, mint mondjuk Petőfi”.332 Ugyanakkor Wohl Lola a Hídban 
a két író barátságára, biografikus összekapcsolódására alapozó, kettős kultusz 
mellett érvel, magyarázva, hogy „nem véletlen, hogy Petőfi Sándor benne [Arany 
Jánosban] találja meg a leghívebb barátját, egyetlen eszmei költőtársát (...). 
Attól kezdve, hogy a segesvári kukoricaföld elnyelte a legjobb barátot, a harcos 
eszmetársat, s elbukott a magyar szabadságharc, amelyhez mind a ketten annyi 
reményt fűztek -  Arany János költői világára a szomorúság, a kétségbeesés kor
szaka borult, és még életében Petőfitől kapott költeménykötet címlapjára feljegy
zi: »Eltűnt látatlanul, ismeretlenül, nekem csak gyászt és fájdalmat hagyott.«”333

E felemás kultikus értelmezés egészen a második világháború kitöréséig 
tartott a Vajdaságban.

A második világháború utáni vajdasági Arany-kép

1945 tavaszától drasztikusan kettéválik a két kultusz a Vajdaságban: szinte 
egyik napról a másikra kilombosodik a harcos Petőfi kultusza, ugyanakkor az 
epikus Aranyé sokkal visszafogottabbá válik. Sőt, az epikus Arany kultuszának 
fokmérőjét, nagyságát is harcias, forradalmi ihletésű versei határolták be! Miről 
is volt tulajdonképpen szó? Mi idézte elő a két kultusz gyors szétválását? Objek
tív okait mindenképpen a népfelszabadító háború és szocialista forradalom új 
ideológiai elvárásai voltak, s ettől kezdődően a harcos Petőfi kultusza immár a 
hatalom által (néha túlzottan és sután) gerjesztett irodalmi kultusz lett -mond
hatnánk ideológiai eszköz334 -, Aranyé pedig ebben az időszakban érezhetően 
elhomályosodott. Ez volt a bálványrombolás, illetve a kultusztalanítás idősza
ka, amelyben Arany kultusza nem tudott teljesen megfelelni a „stíldemokratiz
mus” követelményeinek, és nem lehetett olyannyira a napi politika eszközeként 
felhasználni, mint Petőfit. Ebben tér el a második világháború utáni vajdasági 
Arany-kultusz a romániai Arany-kultusztól, ahol „a stíldemokratizmus követel
ménye Petőfi mellett Aranyt is a követendő példaképek közé emeli”.335 E demi- 
tizálódás során voltaképpen igyekeztek kiragadni személyét és munkásságát 
a legendákból és saját, újszerű értelmezési keretbe helyezni, megváltoztatva a 
korábbi Arany-kép súlypontjait.

332 Szenteleky Kornél: Arany János. = Kalangya, 1932/7. sz., 481-484.
333 Wohl Lola: A nép barátja. = Híd, 1937/3. sz., 28-30.
334 Petőfiről nemcsak művelődési egyesületeket és utcákat neveztek el, hanem katonai alakulatot, ter
melőszövetkezeteket, kisipari üzemeket stb.
335 Romániai magyar irodalmi lexikon. (Főszerkesztő: Balogh Edgár.) I. A-F. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1981, 89.
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Jól megfigyelhető ez az 1945. március 7-én induló Ifjúság Szavában, amely
nek első számában Petőfi ifjú népe címmel ezt olvassuk: „A magyar ifjúság Petőfi 
nevével indult harcba. [...] Petőfi népe is megragadta a szabadság zászlaját, és 
Jugoszlávia minden népének ifjúságával együtt viszi a végső győzelemre.”336 A 
cikk a Petőfi brigád hadi bevetésére utalt eredetileg, de egyben a Petőfi-kultusz 
napipolitikai felhasználását is dokumentálta.

A lap szerkesztőinek és munkatársainak igyekezete elsősorban arra irányult, 
hogy maradéktalanul teljesítsék a párt és az ország akkori vezetőségének cél
kitűzéseit, amelyek mindenekelőtt a fiatalok mozgósítását célozták az ország 
újjáépítésében, a pártideológia népszerűsítését, az osztályöntudat kiépítését, a 
testvériség-egység és egyenlőség szellemének terjesztését, a régi, letűnt rendszer
rel (és annak híveivel!) való leszámolást, a fiataloknak az ifjúsági szervezetekbe 
való tömörítését.337 Ebben az eszmei harcban pedig az irodalmi kultuszokkal is 
manipulálni lehetett, méghozzá igen sikeresen.

A kultikus beszéd állandó elemein túl (az irodalmi zsenialitás túlzott hang- 
súlyozása, elragadtatott jelzős szerkezetek, vallásos frázisok és asszociációk) a 
lap irodalmi vonatkozású anyagának válogatásából, illetve közlési módjából is 
kitetszik, hogy a szerkesztőség milyen irodalompolitikai szempontokat tartott 
szem előtt. Az mind a magyar, mind a délszláv és világirodalom esetében az 
elnyomatás, zsarnokság és kizsákmányolás ellen harcoló szerzőkre, a nép életét 
megéneklő vagy leíró alkotókra összpontosult. Ennek megfelelően hozta a lap 
a magyar írók közül Petőfi Sándor338, József Attila339, Ady Endre340 meg Arany 
János341 költeményeit.

1947 júniusában indult az Ezen a héten... című rovat az Ifjúság Szavábán, 
amelyben jeles személyek (közöttük írók) vagy események évfordulóiról emlé
keztek meg, többek között Arany Jánosról342 is.

A pártideológia hatására 1946-ban Arany János A walesi bárdok című köl
teményéhez például a lap szerkesztője az alábbi eligazító magyarázatot fűzte: 
„I. Edvárd angol király meghódítván Wales tartományt, magasztaltatni kíván
ta magát a leigázott nép dalnokaitól. Ezek ellenszegültek, sőt az ő zsarnokságát 
hirdették, minek következtében ő, mint a hagyomány tartja, ötszáz dalnokot 
megégettetett, nehogy énekökkel a honfiakat az angol járom lerázására buzdít
sák. A kegyetlen királyt lelkiismerete furdalja, s örökké hallani véli a máglyára 
küldött vértanúk dalát.”343

336 Anonim: Petőfi ifjú népe. = Ifjúság Szava, 1945. márc. 7.
337 Ez derül ki a korabeli évfolyamok tartalmának elemzéséből.
338 Petőfi Sándor: Ifjúság. =  Ifjúság Szava, 1945. jún. 7.
339 József Attila: Búza. = Ifjúság Szava, 1945. júl. 27.
340 Ady Endre: Az én hadseregem. = Ifjúság Szava, 1945. márc. 7.
341 Arany János: Walesi bárdok. = Ifjúság Szava, 1946. szept. 24.
342 Anonim: Arany János. =  Ifjúság Szava, 1950. okt. 21.
343 Arany János: Walesi bárdok. = Ifjúság Szava, 1946. szept. 24.



I. A z  iskola m int ku ltu sztér: A ra n y  János kultikus m egk özelítései a V a jda sá gban 63

Arany János az Ifjúság Szava korabeli megfogalmazása szerint csupán azért 
volt alkalmas író, mert „népi sarjadék” volt, „a föld poétája”, aki „állandóan 
védte a népet”, és visszautasította, „hogy a gőgös Ferenc József császárt dallal 
köszöntse”344 Galló Nándor 1947-ben Egy népi sarjadék címmel közölt róla 
méltatást halálának 65. évfordulója kapcsán, s már maga a cím is elárulja, hogy 
életrajzának és munkásságának mely szegmentumát találta a szerző fontosnak, 
az aktuális ideológiát kiszolgáló (sőt: igazoló) alkalmas tartalomnak.345 Galló írja 
róla az alábbiakat: „Ha egész életművét nézzük is, észre vesszük, hogy állandóan, 
tehát nemcsak a Toldi-trilógiában védi a népet. Érezte, hogy a nép az erősebb 
ebben az országban, hogy a nép az úr. (...) Arany egyik legjellemzőbb tulajdon
sága az a nyelv, melyet használ: a nép nyelve ez, de csiszolva, ünnepi köntösben, 
amilyent az megérdemel. Költészete a népköltészetből indul, nyelvét is onnan 
veszi, de alakítja, szépíti. (...) Hajlítja, edzi, kovácsolja, hogy megelevenítő ere
je még nagyobb, még megragadóbb legyen. És bizonyítékul álljanak itt Szerb 
Antal sorai: »Arany János és a magyar nyelv, valahogy ugyanazt jelentik.« író
nak romantikusnak indult, benne élt abban a korban, de egyénisége, jelleme, 
igazságszeretete a realizmus felé terelte. (...) Arany a nép költője volt, a föld 
poétája, az élet halkhangú, de kemény énekese. Hazaszeretettől izzik minden 
porcikája és imádja nemzetét, de mindezeken túl igazi tisztelete a földé, mely 
az életet adja, mely a magyarság őszi kenyéradója. Sohasem szakadt el népétől, 
sohasem tagadta meg nemzetét. Tudjuk ezt és ezért tartjuk ma őt egyik legna
gyobb költőnknek. Hisz maga vallotta magát a nép költőjének és attól sohasem 
szakadhat el, mert »Költő az legyen, mi népe, -  Mert kivágyni: kész halál.«”346

A kultusz vajdasági értelmezését illetően is helytállónak bizonyul Imre László 
megállapítása, hogy „a marxista irodalomtörténetírás az első időszakban egyol
dalú, átpolitizált képet adott a balladaíró Aranyról. Műfaji, nyelvi szempontból 
a hagyományos megállapításokat ismételte, miközben a hangsúlyt zsarnokel- 
lenességére, szociális mondandójára helyezte”.347

S ha Arany János történetesen nem is volt éppen a legalkalmasabb a harcos 
kedv buzdítására (mint Petőfi), irodalmi népszerűségéhez azért nem fért kétség. 
Az Ifiúság Szava egy 1948-ban közölt újságcikkének tanúsága szerint például a 
17 000 kötetet számláló szabadkai szakszervezeti könyvtár olvasói az öt legol
vasottabb író közé sorolták őt.348

344 Galló Nándor: „Egy népi sarjadék”. Arany János halálának 65. évfordulója alkalmából. = Ijjú- 
ság Szava, 1947. okt. 11.
345 Uo.
346 Uo.
347 Imre László: Arany János balladái. Savaria University Press, Szombathely, 2006,9.
348 Szekula A.: Több könyvet az olvasónak. = Ifjúság Szava, 1948. jan. 31.
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1950-től azután fordulat áll be a vajdasági magyar irodalomban, amely lassan 
hátat fordít a napi politikát kiszolgáló szólamirodalomnak. Ennek tükrében kezd 
változni Arany vajdasági értelmezése is, pontosabban visszaáll Arany irodalmi 
értelmezése. Ennek első, fontos mérföldkövét mindenképpen Bori Imre Arany 
Jánosról közölt tanulmánya jelentette349, amely visszaállítja „a magyarság talán 
legnemzetibb költőjének” irodalmi értelmezését:

„Úgy ismertük sokáig mint Petőfi barátját, a magyar népies költészet egyik 
legnagyobb képviselőjét, a Toldi költőjét. Arany János sokkal több ennél. (...) 
El nem múló értékű versekben örökítette meg az ezernyolcszáznegyvennyolcba 
torkoló hatalmas nemzeti felszabadító akaratot. A forradalom után hű képvi
selője a magyarság vágyainak. (...) Pályájának elején Petőfi oldalán vívja meg 
a harcot a nép elismertetéséért a költészetben, pályája végén az Akadémia fog
lya, élő halott, akit a megváltozott új világ elevenen balzsamozott be, kifejezve 
egyetlen lehetséges mértéknek, Petőfi ellenére is a magyar irodalom legnagyobb 
költőjének. (...) Az ő nevéhez fűződik Madách Imre felfedezése és a francia és 
az orosz realizmus megismertetésének élő kísérlete is.

(...) Mintha letérne arról az útról, amit Petőfivel együtt kezdtek meg, való
jában továbbra is a magyar társadalom lelkiismerete maradt, szorongását, félel
mét és aggódását nem harci énekekbe, nem újabb Nemzeti dalokba önti, hanem 
kemény művészi formában gubódzik, genre képeket fest, nagy történeti tanulmá
nyaiba mélyed. (...) Mi csak ma kezdjük megérteni mit jelent a magyarságnak 
Arany János költészete, egész munkássága. Nem idegen, érezzük, szükségünk 
van műveire. (...) Költészete nem volt forradalmi a szó petőfies értelmében, de 
akarta és támogatta is a forradalmat. Egész költészetével, emberi magatartásá
val, nyelvével a magyarságnak talán legnemzetibb költője, de egyben a magyar 
társadalom félévszázados fejlődésének tükre, kimeríthetetlen kincsesbányája is. 
(...) Menjünk hozzá tanulni, hiszen a magyar nyelv legszebb lapjai az ő műve
iben vannak.”350 Itt szükséges -  összehasonlításképpen -  reflektálni az 1945 
utáni magyarországi Arany-recepcióra, amely Nyilasy Balázs megfogalmazása 
szerint „1956 után is csak csigalassúsággal haladt előre”351, s „az Arany-recepció 
új periódusa igazából az 1970-es évektől (...) kezdődhetett meg.”352 Ezek szerint 
Bori Imrének köszönhetően a vajdasági Arany-recepció valamelyest koráb
ban bontakozott ki, mint Magyarországon, de az 1970-es évektől kezdődően a 
magyarországival szinte azonos a kibontakozási vonulata.

349 Bori Imre: Arany János. = Ifiúság Szava, 1950. okt. 21.
350 Uo.
351 Nyilasy Balázs: Arany János. Korona Kiadó, Budapest, 1998, 8.
352 Uo. 9.



I. A z  iskola m in t ku ltu sztér: A ra n y  János kultikus m egk ö zelítései a V a jda sá gban 65

Bori tanulmányát két B. Szabó György-tanulmány követett. Az egyiket B. Sza
bó a Toldi kiadásához írta353, a másikat pedig Arany válogatott lírai verseihez.354

A Toldihoz írt tanulmányában B. Szabó a második világháborút követő évek 
új olvasótáborához, a „felszabadult dolgozókhoz” és a „szövetkezeti parasztság
hoz” szólt, akik „az új szocialista termelés feltételei között” dolgoztak, s éppen a 
célközönség miatt nem meglepő a Toldi meg egyáltalán Arany irodalmi mun
kásságának osztályjellegű megközelítése.355 B. Szabó arra keresi a választ, hogy 
„mi képezi az újat, a sajátságosat Arany elbeszélő költészetében?”.356 Szerinte az 
„az eljövendő forradalom központi alakjának, a parasztnak ábrázolása”, azaz a 
parasztságnak, mint „az új társadalmi tényezőnek” a felismerése.357 Annak a 
meglátása, hogy a paraszt „hős”, „új ember”, „az új emberiség megteremtője”.358 
Ezt a gondolatmenetet folytatva állapítja meg, hogy Aranynál (és Petőfinél is) 
„a magyar paraszt alakjának első, teljes, átfogó ábrázolását találjuk”.359 Osztály
jellegű szemléletéből következik a megállapítás, hogy „a feltörő hősi parasztság 
jellemvonásait magában egyesítő Toldi szükségszerűen kerül összeütközésbe az 
udvari világgal”.360 Szerinte a „Toldi estéjében Arany már öntudatlanul is kifejezte 
a parasztság és a nemesség közötti szövetség tarthatatlanságát, és visszatükrözte 
a parasztság felszabadulása és a feudális rendszer társadalmi viszonyai között 
fennálló ellentmondásosságot”.361 B. Szabó értékelése szerint Arany költésze
te egészében véve „a magyar parasztság öntudatra ébredésének, magára esz- 
mélésének élményanyagából táplálkozik”.362 Egyébként a Toldi és a Toldi estéje 
véleménye szerint, „Arany epikai munkásságának legnagyobb teljesítményét 
jelentik”, amely nemcsak a magyar irodalom „egyedülálló remekműve”, hanem

353 Arany János: Toldi [Arany János Toldijáról -  B. Szabó György] Noviszád, 1950; Újraközlése: A tér 
és idő árnyékában. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1989, 160-168.
354 Arany János: Válogatott lírai versei. [Arany János lírája -  B. Szabó György] Noviszád, 1950; B. Sza
bó életmű-sorozatában is helyet kapott e tanulmány: Arany János lírája =  Tér és idő. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1988,15-23.
355 B. Szabó György: A tér és idő árnyékában. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1989,160-168.
356 Uo.
357 Uo.
358 Uo.
359 Uo. B. Szabó azonban pontosan elválasztja Petőfi és Arany szemléletét, mondván, hogy „a forradal
már Petőfi parasztábrázolása Aranytól eltérően egy radikálisan új vonást is tartalmaz: a paraszti élet
forma megváltoztatásának (pl. Tündérország) és az új társadalmi feltételek között a paraszt alakjának 
népmeséi arányokban történt megnövekedését. Petőfi a valóság és a lehetőség között nem lát ellentétet, 
egészséges forradalmisága a lehetőségek valóra váltásában nem lát kivihetetlent, s a költészetére jel
lemző forradalmár következetesség itt is töretlenül és ellentmondások nélkül nyilatkozik meg. Arany
nál a parasztság felemelkedésének problémája jóval bonyolultabb”.
360 Uo.
361 Uo.
362 Uo.
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a világirodalomé is.363 Méghozzá azért, mert e két műben benne foglaltatik „a 
magyar társadalmi fejlődés egy szakaszának átfogó és művészi ábrázolása, a fel
törő parasztság jelentkezésének kiváló irodalmi megnyilatkozása, a parasztság 
forradalmi tudatának sajátos és művészi kifejezése”.364

Arany János lírájáról értekezve következetesen folytatja a költő munkásságának 
osztályjellegű elemzését, lépten-nyomon felismerve benne „a paraszt-plebejus 
szellemet”.365 „Költészete és írói ténykedése, világszemlélete és emberi magatar
tása elválaszthatatlan a népi forradalomtól, a népi tömegek öntudatosodásától, a 
parasztság feltörésétől, de ugyanakkor életművében jelen van a forradalmi harc 
bukása, a forradalmi erők felszámolása és a társadalmi ellentétek kiéleződése is 
a kapitalizmus »betörésével« a kiegyezés utáni korban.”366 B. Szabó a továbbiak
ban leszögezi, hogy Arany „klasszikus íróvá lett. Költői művét utolérhetetlennek 
minősítik, és követendő mintaként állítják a költők elé az irodalomkritikusok 
és esztéták. (...) Arany János lírája -  a 19. század magyar irodalmának egyik 
legnagyobb értéke -  kora társadalmi és irodalmi fejlődésének ellentmondásos
ságában is hű kifejezője”.367

B. Szabó György mindemellett 1951-ben óravázlatot is írt Arany Jánosról a 
magyar tannyelvű gimnáziumok hetedik osztálya számára.368 Ebben úgy értékel
te, hogy Arany „életműve kifejezi a XIX. század magyar társadalmi és irodalmi 
fejlődésének ellentmondásait -  az irodalom, elsősorban a költészet művészi esz
közeivel”, valamint, hogy „Arany költői hagyatékának kanonizálása -  egyúttal az 
új költői mondanivaló megjelenését és kifejezését késleltette irodalmunkban.”369 

1952-ben az Ifjúság Szavában Jancsi hazatér címmel egy ismeretlen szerző 
ihletett elbeszélést írt „a nagy magyar költő születésének 135-ik évfordulójára”.370

Arany születésének 140. és halálának 75. évfordulójáról egyetlen érdemle
ges írás jelent meg a Hídban Herceg János tollából, s az is jelzésértékűén Arany 
Toldijának százéves szerb kiadásáról szólt.371 Herceg írásában részletesen foglal
kozott Zmaj Toldi-fordításával, megvilágítva annak kiadástörténeti hátterét is, s 
leszögezve, hogy „a kis Szerbia fiatal értelmisége a XIX. század közepén Belgrád-

363 Uo.
364 Uo.
365 B. Szabó 1988,15-23.
366 Uo.
367 Uo.
368 B. Szabó György: Vázlat egy módszertani egység feldolgozására középiskolai irodalomtanításunk 
anyagából. (Arany János). =  Élmény, szerep, hivatás. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988,180-197.
369 Uo.
370 Anonim: Jancsi hazatér. = Ifjúság Szava, 1952. márc. 21.
371 Herceg János: Arany Toldijának százéves szerb kiadása. = Híd, 1957/3-4. sz., 246-247.; Arany Tol
dijának szerb fordítása kötetben Újvidéken jelent meg, 1858-ban, Danilo Medakovic nyomdájában, ám 
a könyv előszavában (amely 1857. december 16-i keltezésű) Zmaj pontosítja, hogy 1857 júniusában 
már készen állt vele, sőt akkor kínálta fel a Matica srpskának is. Ezért vette alapul Herceg az 1857. évet.
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ból, Sábáéról, Jagodinából küldi az előfizetést a magyar költő hőskölteményére, 
miközben a Vajdaságban a politika örvényei között merül el a népek közeledé
se”.372 Herceg mindenképpen Zmaj érdemének tartotta, hogy a Toldi-fordítással 
megnyitotta a szellemi utat „a távoli szerb vidékek felé is”.373

Herceg írása közvetve jelezte is, hogy az Arany-kultusz a Vajdaságban, a 20. 
század közepén szinte kiegyenlítődött a Toldival, pontosabban arra redukálódott.

Ettől kezdődően Arany emlékezete ismét a tantermek falai közé szorult, 
ellaposodott: a Toldi kötelező olvasmány lett, gyakran olvasott könyv, amelyet 
az 1960-as, ’70-es években meg később is (3000-5000 példányban) többször 
megjelentettek: 1952-ben374, 1958-ban375,1964-ben376,1965-ben377,1990-ben378, 
1994-ben379 stb.

1973-ban Szeli István a Magyar Szóban közölt írásában380 kísérelte meg „lefej
teni” az Arany kultuszára évekig indokolatlanul ránehezedő Petőfi-kultuszt, azaz 
disztingválni az „üstököst” az „állócsillagtól”, eközben pedig a kultikus retorika 
erőteljes korai kritikáját adta. Szeli szerint „az irodalmi égbolt a köztudatban még 
most is állócsillagokkal, meteorokkal, üstökösökkel és bolygókkal van benépe
sítve, úgy, ahogy egykor a romantikus nemzeti irodalomtörténetírás minősítette 
a poétákat az égitestek szimbólumaival. A magyar irodalmi univerzumban is 
ennek a jelképrendszernek a jegyében jelölték ki az »üstökös« Petőfi mellett az 
»állócsillag« Arany helyét az irodalom asztrológusai, megfeledkezvén arról, hogy 
milyen igazságtalan ez a jelképiség -  mint ahogyan az egész szimbólumrendszer 
is - , hisz a költőkre nem lehet érvényes az égi mechanikának a törvényvilága: 
pályájuk, fényük, nagyságrendjük nem egymás vonzásrendszeréből ered, nem 
egymás gravitációjának az eredője. (...) S e ponton kell az együtt induló, sok 
helyen érintkező két pályát elkülönítenünk, már a kezdetekben, noha tudjuk, 
hogy a nagyok gyakran találkoznak nemcsak a halhatatlanságban, hanem a 
halandóságban is. A régi, nem költői egyéniségekben, hanem iskolák, ízlésirá
nyok, történelmi periódusok és egymásba fonódó életek kategóriájában gon
dolkodó irodalomtörténészek a vétkesek abban, hogy Arany költői világát csak 
Petőfié mellett, annak csak komplementáris színeként értékelték, míg Petőfiét a 
maga független költőiségében és feltétlen önállóságában, holott nem kétséges:

372 Uo.
373 Uo.
374 Arany János: Toldi. Második kiadás. [Arany János Toldijáról -  B. Szabó György] Noviszád, 1952
375 Arany János: Toldi. Harmadik kiadás. [Arany János Toldijáról -  B. Szabó György] Noviszád, 1958
376 Arany János: Toldi [utószó Sárosi Károly]. Növi Sad, 1964
377 Arany János: Toldi [utószó Sárosi Károly]. Növi Sad, 1965
378 Arany János: Toldi [sajtó alá rendezte Sárosi Károly, ill. Bálint István]. Növi Sad, 1990
379 Arany János: Toldi [sajtó alá rendezte Sárosi Károly, ill. Bálint István]. Növi Sad, 1994
380 Ezt az írást kötetben lásd: Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1981
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Aranyt inkább bénította, mintsem felszabadította a nagy pályatárs közelsége, míg 
Petőfire ez az alig 2-3 éves irodalmi és emberi barátság, ha valamiképp, akkor 
minden bizonnyal a mélység és az egyetemesség irányába hatott.”381

Szeli István írásában még szükségesnek tartotta kiemelni: „Ahhoz nemigen 
férhet kétség, hogy Arany az »én« és a »világ« konfliktusának költői megítélé
sében és megérzésében közelebb került mai poétikánkhoz”382, mint Petőfi.

Csaknem egy évtized telt el hangtalanul, mígnem Arany halálának 100. 
évfordulója tucatnyi írásra (és értékelésre) késztette irodalomtörténészeinket. 
E tanulmányok és írások az 1980-as években új szemléleti szempontokat érvé
nyesítettek, és új megvilágításba helyezték Arany munkásságát, s ezért ezt a 
korszakot jelölhetnénk meg az Arany-kultusz szekularizációjaként. Hiszen ettől 
kezdődően a társadalmi racionalitás, a racionális értelmezés válik vezérelvvé, s 
lassan elmaradnak a kultusz érzelmi és „vallási” elemei, ami annyit jelent, hogy 
ebben az időszakban kerül sor az Arany-kultusz „varázstalanítására”. Ennek 
során, lefejtve az Arany-kultuszról a szorosan rátapadó irracionális elemek 
mázát, a vajdasági irodalomtörténészek és kritikusok új fényben tudták láttatni, 
mondhatnánk emberközelbe tudták hozni a szalontai költő sokszínű és gazdag 
irodalmi munkásságát.

A vajdaságiak közül a sort Bori Imre indította el, aki 1982 januárjában a 
Hídban közölte Arany-tanulmányát.383 Bori Arany-értelmezésében igyekezett 
túllépni a korábbi sztereotípiákon, amelyek a költőben csaknem kizárólag a 
7b/dí-trilógia és a Buda halála szerzőjét látták, igazságtalanul mellőzve irodal
mi munkásságának más területeit. Bori -  Kosztolányi nyomán -  őt „az első 
modern magyar költő”-nek nevezi, az „új üzenetek meghallójának”, s költői 
modernségének prototípusát Az örök zsidó című versében véli felfedezni, az 
Őszikéket pedig az első „modern” verseskötetnek tekinti.384 A továbbiakban a 
létérzékelés új vonásait fedezi fel Arany verseiben, s arra a körülményre hívja 
fel a figyelmet, hogy a költő „nagyon is tudatában volt, hogy új költői csapáson 
készül elindulni, amelynek jelzőtábláján az »általános emberi«, illetve a »tisztán 
emberi« olvasható”.385 Felismeri és kimutatja költészetében az impresszioniszti- 
kus vonásokat is.386 Bori írásának legnagyobb erénye, hogy kilép a sablonokból, 
és megkísérli újraértelmezni Arany költészetét.387

381 Uo.
382 Uo.
383 Bori Imre: Arany János = Híd, 1982/1. sz., 69-85.
384 Uo.
385 Uo.
386 Uo.
387 Bori a későbbiek során is értekezett Aranyról. Lásd: A mítosz televénye és virága. = Híd, 1984/4. sz., 
466-477.; Arany János. = A magyar irodalom modern irányai I. Újvidék, 1985, 26-52.; Arany-mo
zaik. = Üzenet, 1992/1-4. sz., 48-56. stb.



I. A z  iskola m in t ku ltu sztér: A ra n y  János kultikus m egk özelítései a V a jda ságban 69

Az Arany-centenárium kapcsán, ugyancsak a Hídban, Szeli István Arany 
János irodalomtörténetéről, pontosabban „nagykőrösi tanárkodásának egy mel
léktermékéről” értekezett.388 Tanulmányában -  Pap Károly nyomán -  ő is doku
mentálja Arany modernségét, ezúttal a magyar irodalomtörténet értelmezésében 
és felfogásában.389 Arany irodalomtörténetére reflektált valamivel később Mák 
Ferenc is.390 A centenárium kapcsán Bányai János az „ítészt” fedezte fel Arany 
Jánosban391, Herceg János a költőnek és a szomszéd népeknek a kapcsolatát392, 
Csordás Mihály pedig Arany műveiben a népiesség és a szatíra találkozását.393

Néhány évig azután ismét csend következett. 1986-ban két színházi előadás 
hozta vissza Arany nevét a Vajdaságba. Az egyik Kovács Frigyes Toldija volt394, 
amely mindössze három év alatt száz előadást ért meg (!)395, a másik pedig Arany 
mesejátéka, a Rózsa és Ibolya.396 Ez utóbbira a szabadkai Életjel Kosztolányi Dezső 
Irodalmi Színpadának előadásában került sor, Krekity Olga rendezésében.397

Jelzésértékű volt, hogy 1990-ben néhány fiatal irodalmár Arany János mun
káinak modern értelmezésére vállalkozott. így Papp Tibor a Buda haláláról398, 
Tóth Mercédesz Ráchel siralmáról399, Bence Erika pedig a költő balladáiról400 írt. 
Ugyanakkor Hász-Fehér Katalin az Arany-monográfiákat tette elemzés tárgyává.401

1991-ben Szeli István Keresztury Dezső Arany-monográfiája402 kapcsán 
fejette ki nézeteit Aranyról.403 A többi között kiemelte, hogy „Arany a magyar 
költői önkifejezés legnagyobb megújítója, s az európai formájú magyar poézis

388 Szeli István: Jelzések és jelentések Arany János irodalomtörténetéből = Híd, 1982/11. sz., 1225— 
1231. A továbbiakban Szeli Aranyról értekezett Az erózió ellen c. kötetében is (Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1986).
389 Uo.
390 Mák Ferenc: Arany János irodalomtörténete. = Üzenet, 1988/8. sz., 556-561.
391 Bányai János: Az „ ítész”. = Magyar Szó, 1982. okt. 23.
392 Herceg János: Arany János és a szomszéd népek. = Magyar Képes Újság, 1982. nov. 15.
393 Csordás Mihály: Népiesség és szatíra találkozása. Száz éve halt meg Arany János. = 7 Nap, 1982. dec. 10.
394 Anonim: A színész rendhagyó vállalkozása. Kovács Frigyes bemutatja Arany János Toldi Mikló
sát. =  Magyar Szó, 1986. okt. 30.; Anonim: Arany János: Toldi. = Híd, 1988/6 sz., 844-845. (Kovács 
Frigyes előadásának méltatása.)
395 Dudás Károly: Repül a nehéz kő... (annak ürügyén, hogy Kovács Frigyes Vörösmarton századszor 
mondta el a Toldit). =  7 Nap, 1989. márc. 17.
396 Anonim: Rózsa és Ibolya. Egy sikeres Életjel-előadásról a rendezővel. = Magyar Szó, 1986. márc. 27.
397 Uo.
398 Papp Tibor: Új olvasat. Isten kardja. = Képes Ifjúság, 1990. márc. 14.
399 Tóth Mercédesz: Új olvasat. Ráchel siralma. =  Képes Ifjúság, 1990. márc. 21.
400 Bence Erika: Új olvasat. Szirom és csillaghullás. =  Képes Ifjúság, 1990. ápr. 18.
401 Hász-Fehér Katalin: Egy Arany-monográfia változatai. = Tanulmányok. 1990 (23. füzet), 101-126.
402 Keresztury Dezső: Mindvégig. Arany János (1817-1882). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 
Méltatásának (első) közlését lásd: Szeli István: A teljesség igényével. = Életünk, 1991/11. sz., 1051-1056.
403 Szeli István: A teljesség igényével. = Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1997, 114-121.
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honalapítója volt (...)> de talán még ma sem méltányoltuk jelentőségéhez mél
tón azt a nagy fordulatot, amit irodalmi tudatunk újjáteremtése terén az ő fel
lépése hozott magával.”404

Említésre méltó vállalkozás volt, hogy 1992-ben, Arany halálának 110. évfor
dulóján Bori Imre cikksorozatot indított róla a 7 Napban, amelyben munkásságát 
szegmentumonként értelmezte. írt Aranyról, az emberről405, a kételkedőről406, a 
tanárról407, az irodalomtanárról408, a tudósról409, az újításról gondolkodóról410 meg 
a kedély áldozatáról.411 1992 tavaszán, Arany János születésének 175. évforduló
ja kapcsán a többi között ezt írta: „Arany János (...) olyan versfutamokat vetett 
papírra, amelyek a maga életét a világ szeme elől elrejteni akarónak nem a kitá
rulkozás, hanem a tűnődő vallomás alkalmait kínálják. Arany János modern költő 
volt ebben is -  önnön problémáit versre érdektelennek tartva nézett a világgal 
szembe, és voltak olyan periódusai, amikor költői véleménye tollába »fagyott«.”412 

Külön kuriózumként említjük, hogy a 20. század második felének vajdasági 
magyar irodalmában (50 év alatt!) az ómoravicai Vankó Gergely (1948-) volt 
az egyetlen költő, akit Arany versírásra ihletett:

Arany János
Fekete macska szalad át az úton, 
verebek riadnak, égre szállnak.

Ha bírod már a szót., akkor azt úgy fogd.,
Hogy ne essen étkül babonáknak.413

A 20. század végén már csak elvétve emlegetik Arany Jánost. Főképpen Gerold 
László ébresztgette emlékét: 1997-ben A „mi” Aranyunk címmel írt tanulmányt a 
költő születésének 180. évfordulójára414,1999-ben pedig „Kit érdekelne már a dal” 
címmel Arany 1849/50-ben írt verseit elemezte.415 Majd mutatványt közölt egy

404 Uo.
405 Bori Imre: Az ember (Arany János évfordulóján). =  7 Nap, 1992. máj. 22.
406 Bori Imre: A kételkedő (Arany János évfordulóján). =  7 Nap> 1992. máj. 28.
407 Bori Imre: A tanár (Arany János évfordulóján). = 7 Nap, 1992. jún. 5.
408 Bori Imre: Az irodalomtanár (Arany János évfordulóján). = 7 Nap, 1992. jún. 12.
409 Bori Imre: A tudós (Arany János évfordulóján). =  7 Nap, 1992. jún. 19.
410 Bori Imre: Az újításról gondolkodó (Arany János évfordulóján). =  7 Nap, 1992. jún. 26.
411 Bori Imre: A kedély áldozata (Arany János évfordulóján). =  7 Nap, 1992. júl. 3.
412 Bori Imre: Tűnődések [Arany János évfordulóján]. Magyar Szó, Kilátó, 1992. márc. 7.
413 Vankó Gergely: Arany János. = Híd, 1985/2. sz., 190.
414 Gerold László: „Ittállok a rónaközépen'. Tanulmányok, esszék, kritikákXIX. századi irodalmunk
ról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005,44-46.
415 Uo. 31-34.
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irodalomtörténeti tankönyv Arany Jánosról szóló fejezetéből.416 Utóbb könyvk
ritikát is írt Nyilasy Balázs Arany-monográfiájáról.417 Bence Erika pedig a 19. 
századi magyar irodalom tárgykörére vonatkozó Babits-tanulmányokat elemezve 
tért ki Babits Mihály Petőfi és Aranyi 1910) című tanulmányának elemzésére.418

A „mi” Aranyunk című Gerold-tanulmány világít rá Arany János oktatási 
kánonjának sorvadására, azaz arra a körülményre, hogy a költő az irodalmi 
tananyagban is méltánytalanul elapadt -  az aktuális tanterv jóvoltából és irány
elveiből adódóan - , hiszen évről évre kevesebb hely jut a 19. századi magyar 
irodalom e kiválóságának. „Az éppen érvényes tanterv szerint életéről és mun
kásságáról »tájékoztató jellegűen« kell írni, mint a többi író esetében. Művei 
közül pedig a verses epikából a Buda halálával, balladái közül az V. Lászlóval, 
lírájából az Évek, ti jövendő évek, az Ősszel, a Kertben, Az örök zsidó, a Vojtina 
Ars poeticája és a Mindvégig című versekkel kell (elsősorban) foglalkozni. Elég? 
Inkább azt mondanám, az Arany-életmű arányos(an kevés) helyet kap. (...) De 
ha ehhez hozzáadjuk azt, ami az általános iskolában ismerhető meg költészetünk 
egyik legjelentősebb opusából (az alsó négy osztályban semmi, az ötödik és a 
hatodikban a Családi kör, a Válasz Petőfinek és A walesi bárdok, valamint házi 
olvasmányként [... ] keletkezett Toldi, és a hetedikben és nyolcadikban ismét 
semmi), akkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy ez elszomorítóan és 
nevetségesen kevés”419 -  állapítja meg Gerold László.

Arany János kultuszának 20. század végi lanyhulását Margócsy István annak 
tulajdonítja, hogy „a magyar irodalom kultikus alapbeállítottsága a 20. század 
utolsó harmadában változott meg igen jelentős mértékben -  az akkortájt induló 
jelentős írók és költők (...) mellőzték a kultikus rituálék kereteit és kellékeit. Az 
azóta eltelt időben különös módon szinte irodalmi divattá vált az irodalmi kul
tuszok vagy mellőzése (...) vagy irodalmi felülírása, irodalmi leépítése, esetleg 
nyílt, szatirikus kifigurázása”.420 Mert „a mai magyar irodalom legjelentősebb 
mozgásai (...) az irodalmi kultuszokat már nem tekintik az irodalom létfel
tételének, s az irodalomról való beszédről is elképzelhetőnek vélik, hogy más 
regiszterekben szólaljon meg, más diskurzusformákban nyilvánuljon meg”.421

Ezt a tendenciát az Arany-kultusz alakulásában Milbacher Róbert azzal 
magyarázza, hogy „a 19. században konstruálódó nacionalista paradigma (...)

416 Gerold László: Arany János (Mutatvány egy irodalomtörténeti tankönyvből). =  Hungarológiai Köz
lemények, 1999/3-4., 68-84.
417 Gerold László: Nyilasy Balázs: Arany János. = Hungarológiai Közlemények, 1999/3-4., 170-176.
418 Bence Erika: Babits Mihály tanulmányai a XIX. századi magyar irodalomról. = Hungarológiai 
Közlemények, 1999/3-4., 85-109.
419 Gerold László: „Itt állok a rónaközépen”. Tanulmányok, esszék, kritikák XIX. századi irodalmunk
ról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005, 31-34.
420 Margócsy 2007,28.
421 Uo. 30.
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mára súlyosan diszkreditálódott a történelmi események hatására, és folyama
tosan diszkreditálódik a politikai marketing cirkuszában”.422 Milbacher szerint 
„a nagy nemzeti kánon identitásképző funkciója mára tökéletesen kimerülni 
látszik, s ezzel a kánon gerincét alkotó szerzők és szövegek (...) élettelen kövü
letekként kerülnek ki mindennemű reprezentációs lehetőség köréből”.423 Ennek 
ellenére látja az Arany-életmű revitalizálásának lehetőségeit, mindenekelőtt 
Arany szövegeinek (újra)olvasásával, illetve annak felmérésével, hogy „alkal
masak-e az Arany-szövegek egy posztnemzeti kulturális közegben bármiféle 
reprezentációs feladatra”.424

422 Milbacher 2009, 342.
423 Uo. 341.
424 Uo. 341-342.
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II. Jókai Mór „jubileumi” kultusza a Vajdaságban

Akárcsak az Arany-kultusz, a Jókai-kultusz is a trianoni békeszerződésig 
egységes szellemi térségben alakult ki és fejlődött, később pedig új államhatárok 
között élt tovább, immár kisebbségi létben, bizonyos specifikumokkal.

Jókai magyarországi kultuszának jó ismerője, Szilasi László tömören így 
foglalta össze Jókai Mór kultuszának alakulását: „Lényével és életművével már 
életében kultusz tárgya lett, halála után azonban kultikus tisztelete gyorsan 
elhalt, bárhogy is próbálták az évfordulókon azt feléleszteni, s mára apránként 
csak neve s néhány regényének címe maradt meg az irodalmi köztudatban.”425 
Pedig a Jókai-kultusz „a magyar irodalmi klasszikusok kultuszának nyitánya”426 
volt, amely a 19. század második felében egyrészt életrajzára, másrészt műveire, 
utóbb e kettő egybefonódására épült.

A biografikus elemek összekapcsolódása: Jókai útjai a déli végeken

Űjvidéki látogatását (1861)427 követően kezdenek el sokasodni Jókai Mór 
útjai és kapcsolatai a déli végeken, amelyek egyrészt a kíváncsiság sarkallta ihle
tadó kirándulások voltak, másrészt baráti vagy hivatalos, tisztelgő érkezések, 
írói munkássága szempontjából mindenképpen fontosak, amellett forrásai is a 
biografikus kötődéseknek.

Jókainak 1857-ben Újvidéken jelent meg első szerb nyelvű kötete, a Gusarski 
kralj428 [A kalózkirály], ezért neve nem volt teljesen ismeretlen a szerb olvasókö
zönség számára. Megtiszteltetésnek vette, hogy a Matica srpska 1861. augusztus 
29-én meghívta őt a Tököli-emlékünnepre429, amelyre Toldy Ferenccel (1805- 
1875) és báró Podmaniczky Frigyessel (1824-1907) érkezett Pestről, gőzössel.430 
Újvidéken ismerősként köszönthette országgyűlési képviselőtársait, Jakov Ignja- 
tovicot (1822-1899) és Stevan Branovackit (1804-1880), találkozott Csernovics

425 Szilasi László: A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1992/1. sz., 25.
426 Uo. 46.
427 Jókai Mór: A Tököli-emlékünnep Újvidéken = Vasárnapi Újság, 1861. szept. 8.
428 Mavro Jokaj: Gusarski kralj. Istorijska novela. Preveo Milivoj Toponarski. Platonova stamparija, 
Növi Sad [1857]
429 Jókai Mór: A Tököli-emlékünnep Újvidéken = Vasárnapi Újság, 1861. szept. 8.
430 Uo.



74 N ém eth  F e re n c  -  A rany, Jókai és Petőfi kultusza a V a jd a sá gba n

Péterrel (1810-1892) és Dorde Stratimirovic (1822-1908) tábornokkal.431 Anton 
Hadzic házában szállt meg, az ő vendége volt.432 Karlócára is kikocsikázott, ahol 
a már gyengélkedő Josip Rajacic (1785-1861) pátriárkával két órán át beszélge
tett.433 Visszafelé jövet Nagykikindát is útba ejtette.434 Élményekkel teli útjáról 
A Tököli-emlékünnep Újvidéken címmel adott számot a Vasárnapi [7/ságban.435

Újvidékről írja, hogy „szép emelkedő város”, melyet a szabadságharc ide
jén a Péterváradi várból „halomra lőtték”.436 „Azóta hamvaiból újra emelkedék 
s főutczája kétemeletes házsoraival bármely metropolisnak díszére válnék.”437

Az 1880-as évek elején Jókai Dél-Bánát felé vette útját: Pancsova vonzot
ta. 1872-ben jelent meg Az arany ember, amelyben többször is említi a várost: 
„Pancsova tornyai kezdtek északnyugat felől kiemelkedni, s a folyamon egy cs. 
kir. sajka úszott alá, egyenesen a Szent Borbála felé, rajta nyolc fegyveres csajkás 
meg egy csajkás kapitány és egy porkoláb. (...) Pancsova tájékán a repcevetések 
arany táblái mosolyogtak a síkon, s a halmokat mintha rózsaszínű hó fedné, a 
mandula és barack virágzik.”438 Földessy László, a pancsovai magyar művelődé
si élet múltjának kutatója írja, hogy 1872-ben Jókai Pancsován a Mayer család 
vendégszeretetét élvezte.439 Volt azonban egy másik kötődése is: az 1878. április 
29-én Kari Russ által alapított pancsovai református egyháznál „Jókai Mór író 
volt az egyház első tiszteletbeli főgondnoka”.440

Az arany emberben441 a déli végek tájairól, a „Senki szigetéről”, a Vaskapuról, 
illetve, az Al-Dunáról is szólt. Szilasi László írja, hogy „aldunai hajós emberek, 
mivel az utasok által keresett Noémi szigetét semmiképpen sem tudták elhe
lyezni a térképen, hol egyik, hol másik dunai szigettől vitatták el becsületes, régi 
nevét, hogy elkereszteljék Senki szigetének”.442 Végül a Senki szigetét sikerült 
Osztrovo szigetével azonosítani.443

431 Uo.
432 Uo.
433 Uo.
434 Uo.
435 Uo.
436 Uo.
437 Uo.
438 Jókai Mór: Az arany ember I. Kritikai kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 113. [Jókai Mór 
összes művei. Szerkeszti Lengyel Dénes és Nagy Miklós. Regények 24.]
439 Földessy László: A pancsovai magyar nemzetiség közművelődésének fejlődése a XIX. és a XX. 
században. (Eseménynaptár). Pancsova, 1983,12. (kézirat a szerző tulajdonában).
440 Uo. 14.
441 Az Aranyember utószavában írja Jókai: „Be kell vallanom, hogy nekem magamnak ez a legkedve
sebb regényem.” (Jókai Mór: Utóhangok az „Arany em berihez. = Jókai Mór: Az arany ember. II. k. 
Kritikai kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 292. [Jókai Mór összes művei. Szerkeszti Lengyel 
Dénes és Nagy Miklós. Regények 25.]
442 Szilasi László: A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1992/1. sz., 43.
443 Uo.
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1881 tavaszán a pancsovaiak egy különlegesen nagy hallal kedveskedtek 
Jókainak meg a budapesti újságíróknak, amelyről az akkori fővárosi sajtó is cik
kezett. A történet úgy indult, hogy a magyar szabadságharc 33. évfordulóját a 
Pancsovai Olvasó- és Társalgó Egylet tagjai 1881. március 23-án este a Graff-féle 
gyógyszertár emeleti termében halvacsorával szándékozták megünnepelni.444 
Erre az alkalomra „a dunai halászok a sok hal mellett egy ritka nagy halat is 
fogtak. Azt megvették és elküldték Jókai Mór írónak, ki gyakran meglátogatta 
Pancsovát. Jókai a halat megkapta, átadta Szekszay vendéglősnek és oda hívta 
vacsorára az írókat, műkedvelőket. Még aznap éjjel távirat érkezett Pancsovára 
a hírlapírók klubjának címére:

»A hal halálából hála -  Jókai«
Másnap a budapesti sajtó tele volt a halvacsora hírével és azóta a művelődési 

egyesület programjában hagyományossá vált máig.”445
A Vasárnapi Újság ennek kapcsán dunai lazacról cikkezett, bár Budapes

ten utólag már nem tudták megfejteni, hogy milyen halfajtáról is volt szó.446 
Az érdekes ajándékról pedig az alábbiakat olvassuk: „Néhány nappal ezelőtt 
említették a napi lapok, hogy a pancsovai hírlapírók egy kiválóan szép és ritka 
hallal kedveskedtek. Az egyik lap menyhal-nak, a másik/ogas-nak, a harmadik 
hucho-nak nevezte. Tehát egy halra mindjárt három halnak nevét alkalmazták! 
(...) Nem egyéb volt, mint dunai lazacz vagy galócza.”447

Jókai nemcsak Az arany emberben foglalkozott vidékünkre vonatkozó témák
kal. A Cigánybáró bán448 (1885) a 18. századi mocsaras Temesi bánságot festette 
megkapó képekben, eközben a mai Bánát egykori állapotait is:

„A törökök elrontottak minden vízgátat, töltést, ami a folyamokat korlátozta, 
egy mocsárrá változtatták az egész tartományt. A Temes folyam akkoriban egy 
tavat képezett, olyant, mint a Fertő, abból folyott ki. Ennek a tónak a neve volt 
»Lacus Betzkerek«. Ősszel és tavasszal ez a mocsárvilág átalakult »egy« tengerré, 
amin hajókkal jártak. Néhány év előtt a torontáli Majdán falu határában, ahol 
most dohányt és szőlőt termesztenek, ölnyi mélységben a föld alatt egész elsüly- 
lyedt hajót találtak: gabonamaradványok voltak benne. Nagy tölgyfahajó volt 
a derekasak közül. Régi processusokban egész vidékek, ahol most csak szántó
földek vannak, perlekednek elvett hajóikért a defterdárokkal.”449

444 Földessy 1983,15.
445 Uo. 16.
446 Kárász J.: A dunai lazacz vagy galócza = Vasárnapi Újság, 1881. márc. 27.
447 Uo.
448 Jókai Mór: A czigánybáró. Regény. Révai testvérek, Budapest, 1885
449 Jókai Mór: A czigánybáró. Regény. Révai Testvérek kiadása, Budapest, 1898, 3. [Jókai Mór összes 
művei. Nemzeti kiadás. LXXXIV. k.]
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1885-ben a szabadkai bunyevác-sokác szórakoztató havi szemle, a Neven 
harangozta be Jókai közelgő látogatását.450 1898 őszén Pancsovára várták, egy 
művészi estélyre, amelynek tiszta jövedelmét a pancsovai református egyház 
megsegítésére szánták.451 Az estélyen való közreműködést megígérte „Jókai 
Mór, aki felolvas, Szabolcska Mihály, aki verset ír, továbbá Jászai Mari, Szilágyi 
Arabella és Polonyi Elemér”.452

Korábbi ismerősei is éltek errefelé: mindenekelőtt régi barátja, a szabadkai 
születésű Jámbor Pál (Hiador) (1821-1897), akivel levelezett is453, az ugyancsak 
szabadkai Antunovits Mátyás (1828-1913), aki még az 1840-es években mun
katársa volt a Jókai szerkesztette Életképeknek454, annak édestestvére, Antuno
vits József (1821-1891), akit A tengerszemű hölgyben mint „»a régi gárda javát« 
említi meg Vörösmartyval, Jósikával, Garayval, Egressy Gáborral együtt”455, az 
újverbászi Kármán József (1825-1915), aki egykori diáktársa volt456, egyik leg
nagyobb becskereki rajongója, dr. Klein Mór (1842-1915)457, a pesti barát s a 
későbbi nagybecskereki lapszerkesztő, Lauka Gusztáv458, az újabbak közül pedig 
a törökkanizsai báró Feilitzsch Berthold (1867-1947), egy ideig a nagybecske
reki Magyar Olvasókör elnöke.459 Ők lesznek majd a 19. század végén és a 20. 
század elején a Jókai-kultusz fontos építői: dr. Klein Mór terjeszti fel 1893-ban 
nagybecskereki díszpolgárságra, Lauka Gusztáv cikkeiben ünnepli a Torontói
ban , egyik cikksorozatát is neki szenteli és írásait is közli, báró Feilitzsch Bert
hold pedig azon fáradozik az 1890-es években, hogy Jókait egy irodalmi estre 
Nagybecskerekre hozza.

450 Neven, 1885/2. sz. 30.
451 Anonim: Jókai Pancsován. = Országos Hírlap, 1898. szept. 14.
452 Uo.
453 Jókai Mór levelezése 1886-1890. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Győrffy Miklós. Argumentum 
Kiadó-Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 225. (Lásd Jámbor Pálnak 1889. május 22-én, Szabadkáról 
keltezett levelét „Kedves régi barátom” megszólítással.)
454 Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848-1919). Életjel, Szabadka, 1973, 38.
455 Uo. 47.; Lásd még Bori 1998,283.
456 Anonim: Jókai-jubileum. = Bácska, 1894. jan. 5.
457 Dr. Klein Mór nagybecskereki főrabbi rajongott Jókaiért, s amikor 1886 novemberében elhunyt 
Laborfalvi Róza, az alábbi részvéttáviratot küldte Jókainak: „Fogadja fájdalmas részvétem nyilatkoza
tát, mint azok egyikének, kik halhatatlan műveiből magyar érezni és írni tanultak. Klein Mór” (1886. 
november 22.). Jókai Mór levelezése 1886-1890. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Győrffy Miklós. 
Argumentum Kiadó-Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 86.
458 Lauka Gusztáv a nagybecskereki Torontál szerkesztőjeként ajánlotta emlékező írásait Jókainak.
459 Báró Feilitzsch Berthold apósa, báró Bánffy Dezső 1892-től 1895-ig a magyar képviselőház elnöke 
volt (1895. január 14-e és 1899. február 26-a között miniszterelnök, 1898-ban pedig a király személye 
körüli miniszter is), aki az 1890-es években Budapesten személyesen mutatta be vejének Jókai Mórt.
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A Jókai-kultuszt éltető kortárs: Lauka Gusztáv

A vajdasági magyar sajtó a 19. század hetvenes éveitől mindinkább fejlődni 
kezd, terebélyesedni, s ez az a korszak, amelyet Hatvány Lajos országos viszony
latban úgy jellemez, hogy „Magyarország olvasni kezd”.460 Nos, „az ébredő 
magyar újságírás korszaka ez: a közönségen Jókai Mór uralkodik. A regényen és 
a tárcanovellán kezdve egészen a szomorú vagy vidám alkalmakra való alkalmi 
költeményekig, minden az ő tere -  ellátja az újságokat, folyóiratokat, az élclapo- 
kat, még a színházat is. A magyar irodalom eddig csak kiválasztottak számára 
volt (...) most átjárja az összes rétegeket. Ahova Jókai ír, ott olvasóközönség 
terem.”461 Ez utóbbit a vajdasági magyar sajtó is felismerte, s időnként egyrészt 
Jókaitól közölt írást, másrészt alkalomadtán Jókairól tudósított. így Jókai a sajtó 
révén (is) közelebb került a vajdasági magyar olvasókhoz. 1873 márciusában 
közölt először írást Jókaitól a becskereki Torontáli2 Abban 1848. március 15-e 
emlékét idézi meg az író, s Balás Frigyes főszerkesztő az alábbi magyarázattal 
tette azt közzé: „Azt hiszem, hogy fényesebben nem ünnepelhetjük meg már
cius 15-két, mintha geniális írónk fentebbi munkáját közöljük”.463

1874 januárjában a becskereki Torontál külföldi népszerűségéről írja, hogy 
„Jókai regényei már a dán irodalomban is ismertek lettek”, ugyanis Axel Dam- 
kier koppenhágai kiadó Jókai válogatott regényeit sorozatban jelenteti meg (A 
szegény gazdagok; Az aranyember; Fekete gyémántok; Más idők, más emberek; Egy 
magyar nábob; Az új földesúr) Jókai arcképével és terjedelmes életrajzával egye
temben.464 1878 márciusában közli a lap A legelső gőzhajó Magyarországon című 
Jókai-elbeszélést.465 1894 áprilisában hozza a Torontál Jókai Egy római polgárnő 
című tárcáját466, néhány hónappal később pedig az Utóhangok a »Politikai diva
tokéhoz  című karcolatát.467 1897-ben közölte a lap A nagy-péntek46*, az 1848469 
és Az első karácsonyfa470 című elbeszélését. A bácskai újságok közül a Szabadkai 
Közlöny 1894 decemberében közölte az Utóhangokat a »Politikai divatokéhoz?71, 
1899 októberében pedig Jókai előszavát az Öreg ember nem vén ember című

460 Fábri Anna: Jókai Mór. Űj Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1998, 245.
461 Uo.
462 Jókai Mór: 1848. márczius 15. = Torontál, 1873. márc. 20.
463 Uo.
464 Torontál 1874. jan. 8.
465 Torontál 1878. márc. 7.
466 Torontál 1894. ápr. 6.
467 Torontál 1894. dec. 5.
468 Torontál 1897. ápr. 16.
469 Torontál 1897. okt. 25.
470 Torontál 1897. dec. 24.
471 Szabadkai Közlöny, 1894. dec. 23.
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„legújabb regényéhez”.472 A korabeli vajdasági magyar sajtó beható szemlézése 
még sok hasonló példát állíthatna Jókai itteni népszerűsége vonatkozásában.

A Jókai-kultusz szempontjából fontos, hogy pesti barátja, Lauka Gusztáv, aki
1882-től Nagybecskereken élt, és tíz éven át (1882-1892) szerkesztette a Toron
tóit473, cikkeivel, írásaival hozzájárult a Vajdasági Jókai-kultusz kialakulásához, 
amely regionális irodalmi kultuszként bontakozott ki. így a Jókai-kultusz épí
tésének kezdeteit, azaz a beavatás időszakát 1882-től, Lauka Gusztáv nagybecs- 
kereki tevékenységének kezdeteitől számíthatjuk.

Amikor 1873-ban Gyulai Pál közreadta Újabb magyar regények című nagyobb 
tanulmányát, abban Jókainak a szemére vetette, hogy a közönség kényeztetett 
gyermeke, aki azt hiszi, hogy neki mindent szabad.474 Gyulai legfőbb kifogása 
az volt, „hogy Jókai számára mindennél fontosabb a nagyközönség tetszése, 
melyet iparszerűen előállított, minden gondosságot nélkülöző, egymást gyors 
egymásutánba követő munkáival tart ébren”, s hogy „amit elbeszél, kevesebbet 
ér annál, ahogyan elbeszéli”.475 Gyulai azt is nehezményezte, hogy „Jókai kép
telen feszes és arányos szerkezetű kompozíció létrehozására. Regényei a siet
ség és kapkodás minden hibájával terhesek, szerkezetük át nem gondolt, laza, 
a szerző túl sokszor tér olyan mellékágakra, amelyeket aztán nem hoz szoros 
kapcsolatba a fő cselekménnyel”.476 Gyulai támadásaira Lauka vette védelembe 
Jókait, aki a többi között így fogalmazott: „Gyulai vagy nagyra becsüli a Jókai 
irodalmi működését és azt tudja is méltányolni, vagy nem szereti őt és féltékeny 
irodalmi hírnevére. Az a bizonyos animositás, amellyel Jókai működését kíséri, 
csakis ezen indokokból érthető és magyarázható meg.”477 A továbbiakban Lauka 
kifejti nézeteit Jókai munkásságáról: „Jókai maga egy kis könyvtárt rendezhet 
műveiből, s azoknak nagyobb része a magyar időszaki irodalom kincseit képezi. 
Az ilyen erőt is szabad megbírálnunk, de nem kicsinylenünk. (...) Jókainak az 
írás a szenvedélye. Az olyan munkás pedig, ki nem szokott és nem tud henyél
ni, ha komolyabb dologhoz nincs disponálva, vagy komolyabb munkája nem 
akad, a buzaszemeléssel is megpróbálkozik, csakhogy ne henyéljen. -  Jupiter 
hányszor tette magát nevetségessé, csakhogy ne unatkozzék.”478

Gyulairól Laukának az volt a véleménye, hogy nem illik hozzá a „gyermekes 
ingerkedés”, s hogy „mint műbiró sokban hasonlít a tormához. Gyógyhatással

472 Szabadkai Közlöny, 1899. okt. 1.
473 Németh 2004, 34.
474 Szajbély Mihály: Jókai Mór (1825-1904). Kalligram, Pozsony, 2010, 243.
475 Uo. 244.
476 Uo. 245.
477 Lauka 1879,111.
478 Uo. 112-113.
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bír, éldelhető, csípős és kesernyés”. Amellett „nagy hibája az elfogultság, amely
től egy-két író irányában absolute nem bir szabadulni”.479

1883-ban, már mint a Torontál felelős szerkesztője, Lauka Emlékezéseimből 
címmel cikksorozatot indított, amelyet „Jókai Mórnak baráti emlékül” aján
lott.480 E tárcasorozat elé nyílt levelet írt Jókainak, amelyben felfedte emlékezé
seinek indítékait:

„Kedves Mórom!
Egy idő óta divattá lett irodalmi embereink között a fényesebb és népsze

rűbb nevekhez dörgölődzni. Engedd meg, hogy én is toliamat a te fénylő írói 
palotád falához támaszthassam, elhitetve a közönséggel, hogy ha nem vagyok 
is annak termeiben egészen otthonos de ismeretlen sem vagyok udvarában. 
Halálod után (a mit az Isten ne engedjen megérnem) úgyis légió lesz azoknak 
száma, a kik elfogják mondani: veled először és utószor hol találkoztak, minő 
véleményt hallattál munkáikról, mennyi grácziával szorítottad meg kezüket és 
melyik oldalon csókoltad meg pofájukat. Ezek mind igen lényeges dolgok, nem 
annyira a holtakra mint az élőkre nézve. Az ember utoljára is a napsugaraitól 
bedrótozottan fénylőbben veszi ki magát, s a kivel egy minister kezet fog, senki 
sem fogja borbélylegénynek tartani.

Egy félszázadot túlélt embernek annyival nagyobb szüksége van a napmeleg
ére, mert méltánylása napról napra jobban éjszak felé hajlik, az újabb nemzedék 
pedig vajmi keveset gondol a didergőkkel. -  te azon furcsának tartott emberek 
közé tartozol, a ki népszerűségedet és dicsőségedet nem féltve, a legparányibb 
irodalmi érdemnek is kijuttattad az elismerés osztályrészét a nélkül hogy te 
az érdemeidből legkevesebbet vesztettél volna. És helyesen cselekedtél. Azért 
mert az építész a szorgalmas homok- és téglahordónak vállát megveregeti, mit 
se veszít dicsőségéből.

Ez a furcsaságod az, a miért én neked dedikálom -  még pedig díjmentesen 
-  emlékezéseim torontáli sorozatát.

A hírneves emberek napról napra szaporodnak, míg a nemeslelkű és jószívű 
emberek száma fogyóban van.

Amazokat gyárilag készítik, emezekből tartósat megrendelve is nehéz kapni.
Ajándokom csekély értékét, a mennyire lehet, emelje az: hogy szeretetem 

névjegyzékéből azt választottam ki, a mely mindannyiunk névjegyzékében 
benfoglaltatik.

Az ilyen katalógusok időszakunkban már a ritkábbak közé sorozhatok.
A pelikán helyét az aranyborjú foglalta el.

479 Uo. 114-115.
480 Lauka Gusztáv: Emlékezéseimből Jókai Mórnak baráti emlékül. =  Torontál 1883. jan. 4., 11., 18., 
febr. 1., márc. 22., márc. 29., ápr. 19.
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Kedves Mórom! Hidjenek vagy gondoljanak mások a mi nekik tetszik, én 
azonban biztosítalak, hogy midőn -  most már világszerte ismert nevedet emlé
kezéseim sorozatának homlokára pingáltam, nem hiúságomat akartam legyezni, 
hanem csak azt akartam bizonyítani: hogy szeretetem, mellyel irántad viseltet
tem, évek hosszú során keresztül, annyi ártatlan, komikus, tragikus vagy bosz- 
szantó változások mellett, mit sem változott.

Nagy-Becskereken, a megreperált alkotmányosság 16-ik és írói munkássá
gom 44-ik évében.

Lauka Gusztáv”481

E levél kétségkívül baráti gesztus volt Jókai felé, ám Laukának nem csekély 
önkultusza és önigazolása sugárzik belőle, hiszen Lauka 1882 májusában érke
zett Nagybecskerekre482, tehát alig fél évvel korábban, „nagy idők tanújaként” 
meg jeles személyiségek barátjaként, s e kis torontáli központban próbált magá
nak megfelelő teret kialakítani, aminek legjobb eszköze éppen a sajtó volt, azaz 
az általa szerkesztett Torontál. A Jókai barátságára való hivatkozás révén pró
bált „szellemi teret” hódítani Lauka, s egyben tudatosítani is új környezetében 
„magával hozott” irodalmi és közéleti státusát.

Lauka gondos odafigyelésének köszönhetően kapott helyet a Torontálbán 
1883 nyarán Jókainé Laborfalvi Róza fél évszázados színészi jubileumáról szóló 
hosszabb cikk, amelyben a színésznőt „a magyar színpad egyik legelső dicső
ségének”, „legnagyobb tragikai művésznőjének” nevezi.483 Ám ugyancsak Lau
kának jutott a szomorú feladat, hogy néhány évvel később, 1886 novemberében 
négyhasábos, gyászkeretes írásban búcsúztassa el Laborfalvi Rózát a Torontál- 
ban.484 A gyászhír megfogalmazásában is Jókai Mór, a férj kerül előtérbe: „Jókai 
Mórnak, irodalmunk e kiváló oszlopának, őt szeretettel és hűséggel körül fonó 
örök zöldje is lehullott, s a feledhetetlen alak visszahagyva a mulandót elköltö
zött az örökkévalóságba. Én még megmaradtam azok közül, kik a nemzeti szín
ház megnyitásának ünnepén jelen voltak, s fájó szívvel olvasom emlékezésem 
lapjain azon neveket, a kik a tökély, szépség és nagyság minden kellékeit elvíve 
magukkal, csakis működésük dicsőségét hagyták vissza számunkra.” A cikkből 
az is kiderül, hogy a részvétnyilvánítók között volt a szabadkai Polgári Kör is, 
amely táviratban fejezte ki Jókainak „legbensőbb részvétét”.485

Kettőjük barátságát példázza még korábbról az a hír, amelyet a Vasárnapi 
Újság közölt 1858 decemberében Lauka összegyűjtött verseinek készülő kiadá

481 Lauka Gusztáv: Emlékezéseimből. Jókai Mórnak baráti emlékül. = Torontál, 1883. jan. 4.
482 Németh 2004, 34.
483 Torontál, 1883. jún. 14.
484 Lauka Gusztáv: Jókainé Laborfalvy Róza. = Torontál, 1886. nov. 25.
485 Uo.
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sáról, amelyet Lisznyai Kálmán készült sajtó alá rendezni.486 Az újsághír szerint 
Lauka Gusztáv verseskötete „Kakas Mártonnak lesz ajánlva”.487

Jókainak is volt egy terve -  tíz évvel később, 1868-ban -  hogy barátját, Laukát 
prózában örökítse meg.488 Szajbély Mihály kutatásai nyomán tudjuk, hogy a Hon 
tárcarovatában sorozatban közölt Szerelem bolondjai című regényéről volt szó, 
amelynek korábbi, 1866-67-ben összeállított témajegyzékében az egyik fejezet 
Laukáról és Pálffy Mórról szólt volna.489 A tervezett 24 fejezet közül végül is 
csak kettő (Magyar klubok; Lemming Malvina) került kidolgozásra, a Laukáról 
szóló elmaradt.490

Lauka 1894-ben még megérte Jókai fél évszázados írói jubileumát, amely
nek egyik becskereki főszereplője volt, s barátját alkalmi költeménnyel, azaz egy 
kultuszverssel köszöntötte:

Üdvözlet Jókai Mórnak

Kiválón kitűnő szellemben és szívben,
Szerény! Nem írígyléd másnak dicsőségét;
A hazának művelt s értelmesebb része 
Mondta ki műveid valódi értékét.

A gazdag csarnokhoz, mely az irodalom 
Alapján maholnap fénylőén felépül.
Mint mester; a segédanyag vivőknek is,
Kiadtad béröket -  méltányosan -  részül

Szeretted társaid, de ők is szerettek,
Mindannyi ismerni és megnyerni vágyott!
Szellemed és szíved közösen szereztek 
Számodra hírnevet s halhatatlanságot,491

486 Anonim: Lauka Gusztáv összegyűjtött versei. = Vasárnapi Újság, 1858. dec. 12.; Költeményei 
végül is csak néhány évvel később jelentek meg. Lásd: Lauka Gusztáv: Költemények I-II. Lauffer Vil
mos kiadása, Pest, 1864
487 Uo. (Kakas Mártonnak, azaz Jókai Mórnak.)
488 Szajbély 2010,235.
489 Uo.
490 Uo. 236.
491 Lauka Gusztáv: Üdvözlet Jókai Mórnak. = Torontói, 1894. jan. 8.
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1902-ben, Lauka halálát követően, Jókai „pár érdekes levelére” akadtak nagy- 
becskereki hagyatékában, de mai hollétük ismeretlen.492

Jókai a szerb irodalomban: a recepciótól a kultuszig

A 19. század második felében Jókai a legnépszerűbb külföldi író volt a szerb 
irodalomban, és ezt bibliográfiai tételei is igazolják.493 Bozidar Kovacek kutatásai 
nyomán tudjuk, hogy 1857 és 1963 között nem kevesebb mint 417 műve, írása 
jelent meg szerb fordításban.494 Juhász Géza írja, hogy „Jókai hódító útja 1856/57- 
ben kezdődött a szerbség körében s előkészítője Jovan Jovanovic Zmaj volt.”495 
1857-ben a Sedmica című lap hasábjain jelent meg Lepa Rozaura (A halál-fős 
álarc) címmel Jókai első szerb nyelvre fordított elbeszélése.496 Ettől kezdődően 
már igazi sikertörténetnek számítanak a Jókai-fordítások a szerb olvasóközönség 
körében, amiért nem csekély elismerést érdemelnek jeles fordítói is, mindene
kelőtt Jovan Jovanovic Zmaj497, Antonije Hadzic498, majd Dorde Vukicevic499, 
Dorde Popovic Danicar500, Mita Popovic501, Milivoj Toponarski502, Mita Rakic503, 
Áron Nincic504, Uros Toponarski505 és még sokan mások.

Zmaj első Jókai-fordításához, 1857-ben, a Sedmicábán az alábbi jegyzetet 
írta a szerzőről: „Nem hamarkodták el azok, akik Jókait a magyar Dumas-nak 
nevezték el; kivételes tehetséggel van megáldva e műfajban, ami pedig termé
kenységét illeti, éveihez mérten, ebben sem marad alul Dumas-nál.”506

Jókai első szerb fordításkötete A kalózkirály volt, amely Gusarski kralj cím
mel Újvidéken jelent meg 1857-ben, Milivoj Toponarski fordításában.507 Alcí

492 Anonim: Az író özvegye. Cselédszobából temették el özvegy Lauka Gusztávnét. =  Bácsmegyei Nap
ló, 1925. márc. 8.
493 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
494 Uo.
495 Uo.
496 Bozidar Kovacek: Jókai i Srbi. Beograd, 1990, 81.; A Jókai-fordítások leggyakrabban a Sedmica, a 
Komarac, a Zmaj, a Ziza és a Starmali című folyóiratokban jelentek meg.
497 Mór Jókai: Lepa Rozaura. (prevod: Jovan Jovanovic Zmaj). = Sedmica, 1857/9. sz., 70-73.
498 Mór Jókai: Nevidljiva rana. (prevod: Antonije Hadzic). =  Sedmica, 1858/11. sz., 81-85.
499 Mór Jókai: Silvestrove noci. Spomenak. (prevod: Dorde Vukicevic). =  Sedmica, 1858/7. sz., 49-52.
500 Mór Jókai: Da se menjamo. (prevod: Dorde Popovic Danicar). =  Danica, 1863/45. sz., 705-708.
501 Mór Jókai: Junda. (preveo: Mita Popovic). =  Danica, 1865/3. sz., 62-64.
502 Mór Jókai: Potomak kanova. (preveo: Milivoj Toponarski). =  Danica, 1866/5-13. sz., 102-103; 
125-136; 149-155; 174-178; 197-204; 225-229; 247-254; 274-278; 294-298.
503 Mór Jókai: Karin. (preveo: Mita Rakic). =  Vila, 1866/16-17. sz., 19-25; 27-29.
504 Mór Jókai: Cijije mrtvac? (preveo: Áron Nincic). = Vila, 1866/52. sz., 828-830.
505 Mór Jókai: Krvav lebac. (preveo: Uros Toponarski). Stamparija Jovana Radaka, Velika Kikinda, 1881
506 Póth 1972, 374.
507 Lásd a kötetet a szerző tulajdonában.
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mében pontosította, hogy „történelmi elbeszéléséről van szó, s ami ennél még 
fontosabb, Jókait azzal is megtisztelték, hogy a Preodnica folyóirat Válogatott 
fordítások sorozatának első darabja volt ez a kötet.508 Sorozatnyitó kötet lévén, 
a Preodnica szerkesztősége másfél oldalnyi bevezetőt is közölt, amelyben meg
magyarázta, mi is volt e fordítássorozat indítéka. Abból kiderül, hogy a folyóirat 
szerkesztősége felismerte, hogy a népszerű, szórakoztató irodalomnak fontos 
szerepe van a szerb ifjúság nevelésében, ám miután e műfaj a szerb irodalom
ban akkortájt nemigen volt jelen, a szerb olvasók, különösképpen a szerb höl
gyek az idegen nyelvű szórakoztató irodalom felé fordultak. Ennek orvoslására 
indította be a Preodnica a Válogatott fordítások sorozatot, hogy egyrészt pótolja 
a szerb irodalomban e műfaj hiányát, másrészt pedig, hogy e külföldi irodalmi 
termékek szerb nyelven is hozzáférhetők legyenek.509 Ide kapcsolódik Jókai első 
szerb kötetének sajtóvisszhangja is a Matica című folyóiratban, amelyben a többi 
között ezt olvassuk: „Jókai művei olyannyira kedveltek a mi körünkben, hogy 
ajánlásukra nem is kell szót vesztegetni.”510

Mint Sava Babic fogalmaz, „hogy a Jókai-művek mennyire közkedvelt olvas
mányok voltak, azt az is mutatja, hogy nem volt folyóirat, amely ne közölt volna 
elbeszéléseiből, illetve valamelyik regényét folytatásokban”.511

Nos, önkéntelenül is felmerül a kérdés, honnan Jókainak e nagy népszerű
sége a szerbek körében, és milyen volt műveinek hatása a szerb irodalomra?

Bozidar Kovacek szerint „Jókai újságírói zsenije rabul ejtette a (szerb) olva
sóközönséget már az ötvenes években, s kétségtelen hatással volt a szerb újság
írói vállalkozásokra. (...) Az akkori magyar irodalom legjobb írójának hatása 
a hatvanas években érvényesült a szerb irodalomra, amikor fokozatosan meg
érlelődött a felismerés az addig uralkodó irodalmi irányzat meddőségéről. Egy 
másfajta kifejezés igénye jelentkezett nemcsak a fiatalok soraiból regrutálódó új 
emberek körében, hanem azok körében is, akik addig a romantikus irodalmi ízlés 
első, szentimentális szakaszához tartoztak. Jókai művei megfeleltek az irodalmi 
tájékozódás ilyen fokozatos átalakulásának. (...) Kétségkívül nagy segítségére 
voltak a szerb irodalom új, ifjúsági-liberális orientációjának, és jelentősen hoz
zájárultak ahhoz, hogy az olvasók elfogadják a megújult irodalmat.”512

Bori Imre szerint „Jókait a magyarországi szerbség nemcsak regényíróként 
ismerte: ellenzéki politikai magatartását is becsülte”.513

508 Uo.
509 Uo.
510 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
511 Sava Babic: A magyar irodalom szerb fogadtatása. = íz istorije srpsko-madarskih kulturnih veza. 
A szerb-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Üjvidék-Budapest, 2003, 12.
512 Uo.
513 Bori 1970, 75.
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Todor Manojlovic úgy értékelte, hogy Jókai „legfőbb ereje a képzelete volt, az 
ő csodálatosan élénk és gazdag képzelete, amely kiapadhatatlanul és hihetetle
nül könnyedén ontotta a legkülönfélébb és legérdekesebb történeteket, s amely 
mindemellett meg is tudta formázni, ki tudta színezni s valahogyan »valós« 
megvilágításba helyezni fabuláit, úgy, hogy azokat -  még a leghihetetlenebbeket 
és legszélsőségesebbeket is -  valószínűvé, és »igazzá« tudta tenni.”514 Szerinte 
„Jókai bűvöletei a külföldnek is megtetszettek; azok ott újdonságot, felfedezést 
jelentettek” -  az 1880-as évektől kezdődően a szerb irodalomban is.515

Kovacek szerint Jókai szerb népszerűségének két oka volt: az egyik politikai 
indíttatású volt, és a Bécs elleni gyűlöletben csúcsosodott ki, amelyben „a hala
dó magyar és szerb csoportokat azonos érzés” hatotta át.516 A másik irodalmi 
természetű volt, hiszen Jókai fellépése a szerb irodalmi romantizmus meddő
ségének idejére esik, amikor igény mutatkozott a prózai kifejezés új megnyil
vánulási formái iránt, s Jókai művei éppen megfeleltek ennek a célnak, sőt „a 
szerb írók realizmus felé vezető útját egyengették”.517 Jókai ugyanis „írásaiban 
egyesíti a szentimentális pittoreszket, a biedermeier meseszövést a múlt iránti 
romantikus odaadással és a realista életközelséggel. Éppen ezért kiválóan alkal
mas volt a szerb irodalmi folyóiratok felfrissítésére”.518 így „Jókai a szerb kultúra 
része is lett, egyike a legolvasottabb XIX. századi íróknak”.519

Sava Babic szerint a szerbek akkor fedezték fel maguknak Jókai Mórt, „ami
kor a szerb kultúra felismerte benne (...) a hiányzó értéket”.520 Babic úgy értékeli, 
hogy „Jókai szövegeinek fordítása és kiadása nemcsak egy nagy alkotó felfede
zését jelenti a szerb kultúra számára, hanem a szerb prózairodalom közeledé
sét is az »európai regény« felé, természetesen minden kelet-európai sajátsággal 
egyetemben”.521

Jókainak több érintkezési pontja volt a szerbekkel. Az egyik mindenképpen 
a szláv motívumok megjelenítése volt, amelyek -  s ezt Cindori Mária kutatá
saiból tudjuk -  már az 1842 és 1848 közötti alkotásaiban megjelennek.522 Eze
ket „művészileg átlényegítve” építette be munkáiba.523 Az első délszláv témákat

514 Todor Manojlovic: Mór Jókai (1825-1904).= Mór Jókai: Növi spahija. Matica srpska, Növi Sad, 
1951, 29. (az idézet a szerző fordítása).
515 Uo.
516 Bozidar Kovacek: Zmaj és Jókai. = Magyar Szó, 1984. febr. 4.
517 Uo.
518 Uo.
519 Uo.
520 Sava Babic: Jókai és a szerbek. = Új Horizont, 2000/3. sz. (elektronikus változat) (htpp://ujhorizont. 
ngo.hu/2000_3/sava.html).
521 Uo.
522 Marija Cindori: Jókai és a délszláv irodalom. = Hungarológiai Közlemények, 1983/3. sz., 481-512.
523 Uo.
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feldolgozó elbeszélése, a Márce-Záre 1845-ben jelent meg, s eseményei részben 
a horvát tengerparton, részben a Fruska gora lankáin játszódnak, valamikor a 
tizenkettedik század derekán.524 Tíz évvel a Márce-Záre után írta meg a Bojár 
leány című elbeszélését, amely román témák által ihletett alkotás volt.525 Az arany 
emberben (1872) a regény bevezető része az Al-Dunán játszódik, s „a szoros 
leírásába ékelve az egyik hős egy rögtönzött legendát ad elő Márkó királyfi
ról és Milicáról, akik Hasszán aga elől menekülve a szoros kőszirtjein találtak 
maguknak menedéket. Itt egy sas látja el őket élelemmel, s így sikerül lerázniuk 
a veszélyes ellenfelet.”526 Az egy játékos aki nyer (1882) című regényének „cse
lekménye részben Kraljevicában játszódik, a Frangepánok kastélyában, továbbá 
Senjben és Fiúméban, részben pedig Párizsban. Főhőse a délceg Márkó”.527 E 
kötetének egyik fejezete (A guzla) „foglalkozik a hősi énekek keletkezésével és 
hagyományozási módjával”.528 Ebben közölt egy valószínűleg általa szerzett, 159 
soros „népdalt”, amelyek fő motívumait a Smrt Kraljevica Marka (Marko királyfi 
halála) című népdalból merítette.529 A Rab Ráby(lS79) cselekményének színte
re Szentendre és Bécs, s „az epizódalakok között feltűnik néhány szerb lakos és 
egy szerb pópa is, akiket az író rokonszenwel ábrázol”.530 A három márványfej 
(1886) című regényének cselekménye az adriai tengerparton és a karsztvidéken 
élő népekhez kapcsolódik, mindenekelőtt Dubrovnikhoz, az egykori Raguzá- 
hoz.531 Az említett példák mellett szólni kell arról is, hogy Jókai műveiben mint
egy 450 népdalt közöl, s ezek között szép számban akadnak szerb népdalok is.532

Cindori Mária tanulmányában arra is megpróbál válaszolni, hogy mi vezetett 
Jókai oly gyors népszerűségéhez a szerb irodalomban, és milyen hatást váltott 
ki benne műveivel.

Meglátása szerint a szerb irodalom 1856 és 1858 között új utakat keresett, s 
megpróbált felzárkózni az európai irodalmakhoz.533 Eközben hiányoztak belő
le bizonyos irodalmi műfajok, amelyek fellendítették volna az olvasáskultúrát, 
elsősorban hiányzott a népszerű szórakoztató irodalom, vagy más kifejezéssel 
élve, a belletrisztika, amely „a legszélesebb olvasóközönség, főleg pedig a nők

524 Uo.
525 Uo.
526 Uo.
527 Uo.
528 Uo.
529 Uo.
530 Uo.
531 Uo.
532 Uo. Jókai többek között (eredetiben és fordításban is) közli a Hasszán aga hitvese (Hasanaginica) 
című szerb hősi ének négy sorát.
533 Uo.
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igényeit” elégítette volna ki.534 Ennek az irodalomnak volt egyébként a célja 
„a nemzeti tudat felébresztése és a felvilágosítás”, amit „a történelem heroizált 
bemutatásával” érhette el.535 A 19. század második felében az erőteljes fejlődés
nek indult magyar publicisztika termékenyen befolyásolta a szerb művelődé
si életet, ösztönzést, követendő példát jelentett a számára és útmutató is volt, 
milyen irányban kellene haladnia.536 A szerb irodalomra gyakorolt magyar hatás 
voltaképpen kettős volt: egyrészt ösztönzőleg hatott a szerb irodalom nyitására 
nyugat felé, másrészt pedig a szerb irodalmi élet kialakulását és megszervező- 
dését is befolyásolta.537

A szerb irodalomnak olyan alkotásokra volt szüksége, amelyek serkentik az 
olvasóközönség kialakulását, élesztgetik a nemzeti tudatot, ápolják az irodalmi 
nyelvet, „a szerb irodalomban azonban ilyen műfajú alkotások nem léteztek”.538 
„A szerb próza akkor nem tudta korának elvárásait kielégíteni. Részben ezért 
döntött sok szerkesztő a fordítások közlése mellett, választásuk pedig a minden 
szempontból legközelebb álló magyar prózára esett, mindenekelőtt Jókai pró
zájára -  elbeszéléseire, novelláira és kisebb regényeire. (...) Ezek az alkotások 
addigra már az olvasók ezreit nyerték meg maguknak, nemcsak jól választott 
témájukkal, hanem anekdotikus, humoros, egyszerű és közvetlen hangvételükkel 
is. (...) Jókai prózájának sok fordítása tehát egyetlen szándékból fakadt, hogy 
pótolják a szerb irodalomból hiányzó műfajokat. (...) A fordítói kedv fokozó
dásának Jókai népszerűsége is kedvezett”, hiszen „Jókai már életében mítosszá, 
legendává vált”, „a szerbek körében szerzett népszerűségéhez politikai nézetei 
is hozzájárultak”, hiszen „nyílt és megértő volt a nemzetiségek iránt.”539

Jókai szerepének a szerb irodalomban volt még egy érdekessége: „Amit a 
magyar irodalomban Jókai megbocsáthatatlan vétkének tartottak, az a szerb 
prózában teremtő erénnyé minősült át.”540 Ez érthető is, ha tudjuk, hogy az 
idegen nyelvű recepció egyik fontos tanulsága -  mint arra Szilasi László figyel
meztet -  az, hogy az idegen nyelvű olvasó „másik olvasó”, aki „mást olvas”, „más 
sorrendben, más nyelven, más szöveget (...) más konvenciók és más értékrend 
szerint”, ezért „e sokféle másság egészében egy másik szerzőt, egy másik Jókait 
hoz létre, és saját belső sokszínűségét vele egységesíti”.541 Ez egyfajta „idegen

534 Uo.
535 Uo.
536 Uo.
537 Uo.
538 Uo.
539 Uo.
540 Uo.
541 Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczoló kés”. Osiris-Pompeji, Budapest, 2000,211.
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zamatot” ad Jókainak, lévén, hogy „másfajta olvasók meditálnak egy másik 
szerző más nyelvű szövegén”.542

Jókai közéleti szereplése folytán személyesen is kapcsolatba került a szerbek
kel. Az első ilyen találkozóra -  amelyről a korábbiakban már szóltunk -  Újvidé
ken került sor, amikor a Matica srpska 1861. augusztus 29-én meghívta Jókait a 
Tököli-emlékünnepre, amelyre Toldy Ferenccel és báró Podmaniczky Frigyessel 
érkezett Pestről, gőzössel.543 Popovics V. István írja, hogy „akkor látták először 
és akkor szerették meg a hazai szerbek a nagy magyar költőt”.544

A másik számottevő gesztusa Jókainak az volt, hogy 1864-ben Vük Stefano- 
vic Karadzic halálakor csak az általa szerkesztett Hon című lap emlékezett meg 
a szerb nyelv és helyesírás forradalmi megújítójáról.545 A harmadik említésre 
méltó lépése az volt, hogy 1864 novemberében, Pesten részt vett a Vuk-emlék- 
mű felállítása javára megrendezett beszeddn.546

A rendezvényről, amelyet a városligeti lövölde termében tartottak, Jókai mel
lett a többi között jelent volt Székács József, Ács József és Jovan Jovanovic Zmaj, 
a Hon című lapban pedig arról maga Jókai írt részletes tudósítást.547 A többi 
között megállapította, hogy „Az előadott szerb dalok igen jól voltak választva, 
s a közreműködők által művészi praecisióval előadva. Azok a sajátságos buson- 
gó melódiák olyan szívesen hallgattatják magukat, s a »rózsás leány«-nak, meg 
a lakodalmi daloknak a szövege is olyan gyöngéd! (...) A szerbeknél a törté
netben nagyon egy a nép és a nemzet, azért népdala egyúttal mind nemzeti 
dal, s története, vallása a nép ajkán él. (...) Azt amit legszentebbnek ismerünk 
önmagunk előtt: a nemzeti nyelv, költészet, szellemi haladás cultusát, éppen úgy 
tudjuk tisztelni másoknál is. Úgy is eljön az idő, mely a nemzeti féltékenységek 
szomorú versengését a mesék országába fogja száműzni; kezdjük meg ezt azzal, 
hogy társas életünkben keressük fel egymást; -  s míg saját feleink közt a nemzeti 
mívelődés elérésében buzgón összetartunk, a közös czél elérésében egymásnak 
testvéri kezet nyújtsunk.”548

Jókai emellett, mint szabadelvű párti, nem kis szimpátiával viseltetett Sveto- 
zar Miletic szabadelvű pártja iránt, s csak 1870-től fordul el tőle.549

542 Uo.
543 Jókai Mór: A Tököli-emlékünnep Újvidéken = Vasárnapi Újság, 1861. szept. 8.
544 Popovics V. István: Jókai a szerb irodalomban. = Vasárnapi Újság, 1894. jan. 7.
545 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
546 Uo.
547 Póth István: A magyar-szerb együttműködés gyümölcsöző évei, 1850-1867. = Délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok II. (válogatta: Veselinovic Sulc Magdolna). [Értekezések, monográfiák 8.] A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984, 89.
548 Uo.
549 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
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Jókai 50. születésnapjára550 1875 februárjában a korabeli sajtó tudósítása 
szerint „százra menő üdvözlőlevelet s táviratot kapott”, amelyek közül az egyik 
legérdekesebb Újvidékről érkezett.551 A táviratot Jókai „újvidéki szerb tisztelői 
nevében” Laza Kostic, Jovan Jovanovic Zmaj és Anton Hadzic írták alá, különle
gessége pedig abban állt, hogy szövegét Jókai regényeinek címeiből állították össze: 

„A szellemi »magyar nábobnak«, ki éppen akkor üli örömünnepét, mikor 
a magyar belátja, hogy már sem nábob, sem »ember aki mindent tud«. Ha ide- 
geneskedni látszottunk eddig »egész az észak pólusig«, az csak »Cordon« volt 
az uralkodó párt azon »politikai pestise« ellen, mely »az orvost is meg szokta 
lepni«. Vedd őszinte üdvözletünket annak jeléül, hogy ezen cordon nem terjed 
ki az irodalomra, mely jobban tudja megbecsülni az »enyim, tied övét«.”552 Miu
tán akkor Svetozar Miletic már nem rokonszenvezett vele, megbírálta a három 
vajdasági szerb értelmiségi üdvözlő táviratát, mondván, hogy Jókai „mint kép
viselő soha sem tett mit sem a szerbek érdekében; mint politikus határozottan 
ellenszenvez a nemzetiségi irányokkal, mint journalista (...) keresve-keresi az 
alkalmat, hol lehetne a Matica és más nemzeti mozzanatnak nyakát szegni”.553

Egyébként, politikai okok miatt, „Jókai és a szerbek közötti viszony (...) az 
1876/78-as szerb-török háború idején jut a mélypontra”, s ennek az elhidegü- 
lésnek nyomán -  átmenetileg -  szerb fordításainak száma is csökkent.554

Sava Babic írja, hogy „1894-ben a szerb király, Aleksandar Obrenovic olyan 
elismeréssel tüntette ki az írót, amelyet egyébként csak a szerb nemzeti kiváló
ságoknak adtak; ez pedig a Szent Száva Érdemrend Nagy Kereszttel.”555 Jókainak 
nem ez volt az első szerb kitüntetése, hiszen Mihajlo Obrenovic fejedelem már 
korábban „kitüntetéssel tisztelte meg” a szerb-magyar barátság előmozdítása 
terén kifejtett tevékenységéért, a Hon című lap hasábjain.556 A Szent Száva ren
det egyébként Milán Obrenovic szerb király alapította557, s hat osztálya volt.558

550 Jókai születénapját sokfelé ünnepelték, úgy tűnik csak szülővárosában, Komáromban nem. A Komá
rom című lap írja 1875. február 21-én: „Mi komáromiak szerencsések vagyunk nagy költőnket földink- 
nek tisztelhetni; kettős okunk lett volna tehát e jelentős alkalmat megünnepelni, s hogy azt még sem 
tettük, egyedül emberi gyarlóságból eredt ignoranczia -  s illetőleg a kezdeményezés elmaradása miatt 
történt.” Jókai 50. születésnapjának budapesti ünnepléséről lásd: Vasárnapi Újság, 1875. febr. 21., febr. 28.
551 Anonim: Jókai Mórnál.= Torontál, 1875. febr. 25.
552 Uo.
553 Anonim: Miletics és Jókai. = Torontál, 1875. márc. 4.
554 Uo.
555 Sava Babic: A magyar irodalom szerb fogadtatása. = íz istorije srpsko-madarskih kulturnih veza. 
A szerb-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. (Főszerk.: Bozidar Kovacek, Radomir Lastic). 
Üjvidék-Budapest, 2003, 12.
556 Popovics V. István: Jókai Szent Száva rendje. = Vasárnapi Újság, 1894. jan. 12.
557 Todor Manojlovic szerint Milán szerb király Jókait 1875-ben, 50. születésnapjára tüntette ki a Szent 
Száva érdemrenddel. (Lásd: Todor Manojlovic: Mór Jókai [1825-1904].= Mór Jókai: Növi spahija. 
Matica srpska, Növi Sad, 1951,25.)
558 Popovics V. István i. m.
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Többnyire azoknak az egyházi és világi személyeknek ítélték oda, „a kik kiváló 
érdemeket szereztek a tudomány, az irodalom, a művészet, egyház és közoktatás 
terén”.559 A rendjel maga egy nyolccsúcsú fehér-kék kereszt, felső részén a királyi 
koronával, négy szögletében pedig a szerb állami címerrel. A kereszt közepén 
található Szent Száva képe, egy ószláv felirattal, amelynek magyar fordítása: 
„Mindent saját fáradságával szerzett.”560 A nagykereszt fehér szalagon függ, 
melyet egyujjnyi kék sáv szegélyez.561 A rendjelhez egy mellcsillag is tartozik.562

A Sándor szerb király által adományozott rendjel diplomájának szövege az 
alábbi volt:

„Mi I. Sándor Isten kegyelméből és a nemzet akaratából Szerbia királya, 
miniszteri tanácsunk elnöke, külügyi miniszterünk előterjesztésére Jókai Mór 
urat a Szent Száva királyi érdemjellel tüntetjük ki.

Belgrádban, 1893. évi decz. 23-án. Sándor s. k.”563
Sándor király Sava Grujic akkori szerb külügyminiszter felterjesztésére tün

tette ki Jókait, s az érdemrendet az ünnepeknek 1894. január 7-én Budapesten 
Tvrdko Krstic, Szerbia budapesti főkonzulja adta át.564 Jókai meghatottan köszönte 
meg a rangos elismerést, hangsúlyozva, miként „ismeretes előtte, hogy a szer- 
bek ő iránta régóta szíves indulattal viseltetnek”.565 Külön megköszönte Sándor 
király figyelmét, s megígérte Krsticnek, hogy 1894 folyamán „le fog rándulni 
a szerb fővárosba és Sándor királynak e kitüntetést személyesen is megköszö
ni”.566 Tervezett belgrádi látogatásával kapcsolatosan a Vasárnapi Újság szüksé
gesnek tartotta megjegyezni: „Hogy Jókai Mórt Belgrádban is a legszívesebben 
fogják látni, az önként értendő, mert a nagy író a szerbeknél is híres és kedvelt 
ember.”567 Az újvidéki Branik ezzel kapcsolatosan azt is közölte, hogy Jókai nem
csak a belgrádi látogatást ígérte meg, hanem azt is, hogy „egyúttal Üjvidékre is 
ellátogat, amelyhez a legszebb emlékek fűzik, minthogy annak idején ott járt a 
Tököli-centenárium ünnepségén”.568

A Branik névtelen budapesti tudósítója Sándor király kitüntetése kapcsán 
nem mulasztotta el kidomborítani, hogy „valamennyi magyar lap dicséri a fia
tal szerb királyt, aki kitüntette Jókait, s szemére vetik a magyar kormánynak,

559 Uo.
560 Uo.
561 Uo.
562 Uo.
563 Uo.
564 Uo.
565 Uo.
566 Uo.
567 Uo.
568 Anonim: Proslava Jokajijevog 50-godisnjeg knjizevnog rada. =  Branik, 1894. jan. 14. Hogy erre a 
látogatásra sor került-e, arról nincs tudomásunk.
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hogy nem intézkedett afelől, hogy a király [Ferenc József] bármivel is kitüntesse 
a legjelesebb magyar írót”.569 A laptudósító a Jókai-ünnepséggel kapcsolatosan 
fontosnak tartotta kiemelni „a kor bizonyos jeleként” azt is, hogy „az ünnep
lésen nem volt jelen egyetlen katolikus püspök sem, s a magyar arisztokrácia 
tagjai közül is alig volt jelen valaki”.570

A Golub 1894-ben szintén terjedelmes cikkben571 méltatta Jókai Mórt, arcképét 
is közölte, meg egyik írását.572 A cikkíró kiemelte Jókai szerb kitüntetését, valamint 
dísztagságát is, amellyel a Matica srpska tisztelte meg.573 A továbbiakban olvassuk, 
hogy „Jókai irodalmi művei olyannyira jelentősek, hogy több nyelvre is lefordí
tották, többek között szerbre is, ezért ő ismert és elismert író más népeknél, így 
a szerbeknél is. (...) Oly sokszínűén ír, hogy nyelvezete éppenséggel édes, ezért 
olvasói úgymond valósággal falják, nem olvassák. Munkáit ezért is fordítják szí
vesen. (...) Műveiben férfi és nő, idős és fiatal egyaránt édes lelki táplálékra lel.”574

A Strazilovo sem maradt ki a jubileum kapcsán a Jókai-méltatásból.575 Rövid, 
de érdekes hírt közölt arról, hogy az amerikai Life magazin 1894-ben576 két, 
Jókainak szentelt verset is közölt angol nyelven, s ennek egyikét Hail Hungária 
címmel egy szerb hölgy, Elodija L. Mijatovic írta.577 „A versből kitetszik, hogy 
Mijatovicné ismeri Magyarországot és rokonszenvez vele, valamint, hogy Jókai 
iránt is elismeréssel van. A költeményt ritka könnyedséggel, őszinte érzéssel és 
igazi költői lendülettel írta.”578 Az amerikai folyóirat említett száma a Strazilovo 
szerint Jókai egyik eredeti írását is közölte angol fordításban.579

Fél évszázados irodalmi jubileumáról 1894-ben a Nase dóba című lap is 
megemlékezett, csatlakozva Jókai országos ünnepléséhez.580

Ugyancsak 1894-ben, az újvidéki Matica srpska titkára, a Jókai-fordító Anto- 
nije Hadzic, küldöttség élén utazott Pestre, hogy Jókai ötvenéves írói jubileu
ma alkalmából díszoklevelet nyújtson át az írónak arról, hogy a Matica srpska 
tiszteletbeli tagjává választotta.581 Hadzic és Jókai találkozásáról, amelyre 1894. 
január 6-án került sor, a Branik című lap tudósított részletesen:

569 Uo.
570 Uo. A Branik már a rákövetkező számban közöl egy Jókai-írást (Mavro Jokaji: Ucitelj. = Branik, 
1894. jan. 16.)
571 Anonim: Mavro Jókai slavni madzarski knjizevnik. -  Golub, 1894/3. sz., 34-35.
572 Mavro Jókai: K akoje mene moja dobra mati ucila ljubiti bliznje. =  Golub, 1894/3. sz., 35-36.
573 Anonim: Mavro Jókai slavni madzarski knjizevnik. = Golub, 1894/3. sz., 34-35.
574 Uo.
575 Anonim: Povodom Jokajijeva jubileja. = Strazilovo, 1894/3. sz., 47.
576 Life, 1894/728. sz.
577 Anonim: Povodom Jokajijeva jubileja. = Strazilovo, 1894/3. sz., 47.
578 Uo.
579 Jókai Mór: The Moonlight Somnabulist [A holdkóros]
580 Stevan Pavlovié: Jokaijeva knjizevna pedesetogodisnjica. = Nase dóba , 1894/1. sz., 1-2.
581 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
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„A. Hadzic a dísztagságról szóló, szép kivitelezésű diplomát néhány szívből 
jövő, őszinte szó kíséretében adta át az ünnepeltnek. Jókai meghatódott, meg
csókolta a Matica titkárát, s azt mondta neki, örül annak, hogy a Matica nem 
feledkezett meg róla, s hogy elismerése örömmel tölti el lelkét. Egyben felkérte 
a titkárt, köszönje meg a Maticának e nagy szeretet kinyilvánítását, amellyel 
holtig lekötelezte őt. (...) Az est folyamán is (...) Jókai odalépett a Matica titká
rához, barátságosan kezet fogott vele, s a többi között ezt mondta: a költőknek 
és íróknak kell rendbe hozniuk azt, amit a politikusok elrontanak. (...) Búcsú
záskor az alábbi szavakat intézte a Matica titkárához szerb nyelven: »Zbogom 
brate dragi! Ja sam tvoj, ti si moj!« Ugyancsak nem tudta elegendő szóval meg
köszönni, hogy az ifjú szerb király a Szent Száva renddel tüntette ki. Egyálta
lán látszott az arcán, és észrevehető volt a beszédén, hogy jólesik lelkének az a 
figyelmesség és elismerés amellyel a szerbek övezték.” 582

A budapesti központi jubileum után, 1894 februárjában Jókai fontosnak 
tartotta, hogy levélben ismételten köszönetét mondjon a Maticának.583 Milos 
Dimitrijevichez, a Matica srpska elnökéhez az alábbi sorokat intézte:

„Örömmel és köszönettel vettem át azt a hazaszerető kitüntetést, amellyel 
a mélyen tisztelt Matica srpska engem megtisztelt. Én ebben az elismerésben 
lelem meg irodalmi munkásságom legszebb jutalmát, s életem hátralévő napjait 
annak fogom szentelni, hogy méltónak bizonyuljak e kitüntetésre.

Szépen kérem önt, uram, hogy köszönetnyilvánításomat közölje a Matica 
valamennyi tisztelt tagjával, engem pedig továbbra is tartson meg az ön, szá
momra becses, hazafias kegyeiben.”584

Jubileuma kapcsán Jókait Belgrádból a szerb hírlapírók egyesületének nevé
ben Pera Teodorovic köszöntötte levélben.585

A Matica srpska 1904 májusában, halálakor sem feledkezett meg róla, és 
Jókai Mórnéhoz az alábbi részvéttáviratot intézte: „Mély szomorúságában 
őszinte részvéttel osztozkodik a Matica szerb irodalmi társaság is, melynek a 
megdicsőült költőkirály tiszteletbeli tagja, dísze és büszkesége volt. Nincs szé
les e hazának bármely nemzetiségű gyermeke, aki a drága halhatatlan halottat 
sírva nem siratná, haló porában nem áldaná.”586 E táviratot is a Matica nevében 
Antonije Hadzic írta alá.587 Ugyanakkor a Letopis Matice srpske588 meg a Srpski

582 Anonim: Proslava Jokajijevog 50-godisnjeg knjizevnog rada. =  Branik, 1894. jan. 14. (A szerző 
fordítása.)
583 Anonim: Zahvalnica Mavra Jokajija Matici Srpskoj. = Branik, 1894. febr. 10. (A szerző fordítása.)
584 Uo.
585 Anonim: Jókai jubileuma. = Vasárnapi Újság, 1894. jan. 14.
586 Anonim: A Matica részvéte. =  Bácska, 1904. máj. 17.
587 Uo.
588 Blagoje Brancic: Jokaji Mór (+ 5. V. 1904.) =  Letopis Matice srpskey knj. 226., 110-112.
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Knjizevni Glasnik gyászhírben emlékezett meg Jókai haláláról589, akárcsak több 
más szerb lap is, a Politika pedig jegyzetben foglalkozott irodalmi örökségével.590

Jókai ötvenéves írói jubileumának vajdasági ünneplései (1893-1894)

A 19. század utolsó két évtizedében Budapest „ünnepségsorozatok lázában 
égett”, lévén, hogy 1883-ban került sor Laborfalvi Róza ötvenéves színészi pálya
futásának megünneplésére, az 1885. évi országos kiállításra, 1886-ban Buda 
visszavétele 200. évfordulójának megemlékezéseire, később, 1896-ban a mil
lenniumi ünnepségekre stb.591 Nos, erre az időszakra esik Jókai Mór ötvenéves 
írói pályafutásának megünneplése is, amelyre, fényes külsőségek közepette, nagy 
országos, vagy talán helyesebben: nemzeti pompával a budapesti Vigadóban 
került sor 1894. január 6-án délelőtt 10 órakor.592

Az ünnepség előtörténetéhez tartozik, hogy Jókai irodalmi pályáfutásának fél 
évszázados jubileumát már 1883-ban szerették volna megünnepelni, méghozzá 
Komócsy Józsefnek, a Petőfi Társaság alelnökének kezdeményezésére, akinek 
kutatásai ezt az évet jelölték meg a fél évszázad határmezsgyéjének.593 Jókai azon
ban ez ellen tiltakozott, mondván, hogy irodalmi pályafutását nem a kilencéves 
korában írt munkájától számítja, hanem a Magyar Tudományos Akadémia által 
dicséretben részesített A zsidó fiú  című drámájától, illetve a Hétköznapok című

589 Anonim: Mavro Jokaj. = Srpski Knjizevni Glasnik, 1904/4. sz., 717.
590 Anonim: Beleske o zaostavstini Mavra Jókaija. = Politika, 1904. júl. 8.
591 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. =  Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
592 Uo. A jubileumi események sorrendjét a rendezőbizottság így határozta meg: „1894. évi január 
hó 5-én, pénteken, este, díszelőadások: a nemzeti színházban az opera és nemzeti színház tagjaival; 
valamint a népszínházban. Jókai mindkét díszelőadáson meg fog jelenni. Ez előadásokra a jegyek a 
színházi pénztáraknál válthatók. -  Január hó 6 án, szombaton: Délelőtt 10 órakor a Jókai-ünnepélyt 
rendező országos bizottság díszülése a vigadó nagy termében, a következő sorrenddel: 1. Az országos 
bizottság elnöke, Eötvös Loránd báró, az ülést megnyitja. — 2. Küldöttség megy Jókaiért. — 3. Addig, 
míg a küldöttség a megbízásnak eleget tesz, Komócsy József a jubileum alkalmára írt ódáját elszaval
ja. — 4. Megjelenvén Jókai, őt Eötvös Loránd báró elnök üdvözli és a nemzeti díszkiadás tiszteletdíját 
átadja. — 5. Erre Jókai válaszol. — 6. Jókaihoz üdvözlő beszédeket intéznek: a kormány, az Akadé
mia, a Kisfaludy-társaság, a székes főváros törvényhatósága, a megyék és városok küldöttségei nevében 
egy szónok, a magyar hölgyek, a Petőfi-társaság, a »Magyar hírlapírók nyugdíjintézete«, az »Otthon«, 
a magyar művészek, az egyetemi ifjúság képviselői. Mindezek üdvözlő beszédeire Jókai külön-külön 
válaszol. — 7. Az ünnepelt író előtt, a felhívás sorrendjében felvonulva, Jókainak hódolatuk jeléül 
hozott üdvözlő iratokat, okleveleket, emléktárgyakat stb. külön beszédek mondása nélkül küldőik egy
szerű megnevezésével átnyújtják a megyék és városok küldöttségei, a testületek, társulatok, egyesüle
tek stb. — 8. Jókai beszéde. — 9. Elnök az ülést berekeszti. Este 8 órakor: a vigadó összes termeiben 
fogadó-estély, melynek egyedüli czélja az, hogy Jókai az egyes küldöttségek tagjait külön is fogadhas
sa és velük társaloghasson. Áz estélyre a bízott- \ sági iroda külön meghívókat ad ki. Este 10 órakor: 
a dalműszinházban Klotild főherczegnő ő fenségének védnöksége alatt az egyetemi ifjúság által Jókai 
Mór tiszteletére rendezett Opera-bál, az egyetemi kórház javára” ( Vasárnapi Újság, 1893. dec. 31.).
593 Uo.
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regényének megírásától.594 Várni kellett tehát egy évtizednyit. 1893 márciusában 
alakult meg a 25 tagú jubileumi bizottság, melynek elnöke Szász Károly volt.595 
„A bizottság Falk Miksára bízta a részletes program megszervezését, aki öt tár
sával együtt építette ki azt az egész országra kiterjedő, közel 500 főre felduzzadt 
rendezőbizottságot, amely részben a díszkiadás ügyét, másrészt pedig a megyei 
küldöttségeket és helyi ünnepeket szervezte.”596

Érdemes egy pillanatra elidőzni azon, hogy Jókai tiszteletére az egész országra 
kiterjedő nemzeti ünnepet terveztek rendezni. Ez azt is jelentette egyben, hogy 
Jókai eggyé lett, azonosult a nemzettel.597 Margócsy István az irodalomnak az 
állam által történő kisajátításáról szólva mutat rá arra, hogy „a nagyszabású 
életműveket elképesztő nagyságrendű állami jubileumi ünnepségekkel ülték 
meg országosan, (...) az iskolai tananyagban elsőrendűen kiemelkedő szerepet 
tulajdonítottak a nemzeti irodalom (persze megfelelő szemléletű) oktatásának, 
s a nemzeti irodalomértelmezés meghatározott kategóriák között zajló sulyko
lásának.”598 S tették ezt azért, mert a 19. század irodalmi ideológiája szerint „a 
nemzet történeti affirmációja vagy önkinyilatkoztatása a legnyilvánvalóbban 
irodalmi önkifejeződésében ragadható meg”.599 Az alaptézis ugyanis az volt, 
hogy „a mi irodalmunk nemcsak kifejezte, hanem fenntartotta a nemzeti lel
ket”.600 így tekintettek Jókai műveire, munkásságára is. Megfelelő történelmi 
kontextusba helyezve, Jókai és a nemzet egybefonódását Szerb Antal így lát
ja: „Mikor Jókai a regényei legjavát írta, a magyar történelem egyik sivatagos 
útvonalán, az elnyomatás korában, műveinek nemzeti jelentősége abban állott, 
hogy vigasztalta a halálos álomba dermedt magyarságot. A nemzetnek akkor 
még nagyobb szüksége volt olyan írókra, akik visszaadják elveszített önbizalmát, 
mint a XIX. század elején. Erre a feladatra vállalkozott Jókai, akit mélységes, 
szervezetileg adott optimizmusa, mesevilágba vezető fantáziája, magyar típusú, 
sírva vigadó humora és meleg, emberi szíve gondviselésszerűen predestináltak 
erre a feladatra.”601

594 Uo.
595 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. = Budapesti Negyedy 2007/4. sz., 335-359.
596 Uo.
597 Ezt igazolja a Vasárnapi Újság tudósítása is a budapesti Jókai-jubileumról, amelyben a többi között 
azt olvassuk, hogy Jókai jubileuma „az egész nemzet örömünnepévé lett”, minthogy „lelkesedéssel, 
hódolattal vette körül a nemzet nagy költőjét az a nagy és fényes gyülekezet, mely megbízatás nélkül 
is igazi képviselője volt az egész országnak; minden vidéknek, minden osztálynak. (...) hogy tanú
ja legyen annak a magasztos jelenetnek, midőn egy hálás nemzet a tisztelet és szeretet minden jelei 
közt nyújtja át nagy költőjének az elismerés díszkoszorúját” (Anonim: Jókai jubileuma. = Vasárnapi 
Újság, 1894. jan. 14.).
598 Margócsy 2007,27.
599 Uo.
600 Uo.
601 Fábri 1998, 250.
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Szajbély Mihály meglátása szerint „a kiegyezés kompromisszuma után 
Magyarországnak különös szüksége volt saját identitásának hangsúlyozására, az 
identitásképzés leghatásosabb eszköze saját nagyságának önmaga számára való 
felmutatása a kultuszképzés volt. A nemzeti narratíva folyamatos ápolásának 
és bővítésének folyamatába illeszkedett bele Jókai ötvenéves írói működésének 
megünneplése, melynek során a nemzet nem csupán a nagy mesemondót, hanem 
saját magát is büszkén ünnepelte. (...) Ünnep volt ez (...) a melyben egyforma 
nagy volt ünneplő és ünnepelt.”602

Érdekes belepillantani a jubileumi szervezőbizottság munkájába, mert abból 
derül ki, milyen ötletek merültek fel a Jókai-ünnep konkrét programját illetően, 
amelyek végül is nem valósultak meg. Elegendő talán két ötletet említeni, amely 
nem került realizálásra, de érdekességénél fogva megérdemli, hogy itt szóljunk 
róluk. Az egyik javaslat (amely a romantika kultuszfogalma szempontjából érthető 
is volt, de mai szemszögből visszatetszőnek tűnik) az volt, hogy az ünnepségso
rozatba be akarták iktatni „a Jókai lába elé virágot szóró nők »körmenetét« is”, 
a másik pedig, hogy az országos ünnepségsorozat keretében betervezték, hogy 
„minden nagyobb városban, vármegyeszékhelyen külön köszöntésre került 
volna sor”.603 Az első javaslat végül is kimaradt a program végső változatából, 
a másodikra pedig azért nem került sor, mert Jókai egészségi állapotára való 
tekintettel nem vállalhatta fel a folytonos utazgatásokkal egybekötött ünneplést, 
így a megyék küldöttségei Budapestre jöttek tisztelegni előtte.

Országos jellegű ünnepről lévén szó, a Pestről beindított kezdeményezés az 
egykori vajdasági sajtóban is termékeny talajra talált, sőt, úgy tűnik, a városok 
egymással versengve, egymást túllicitálva bizonyították, hogy mennyire szívü
kön viselik Jókait. A korabeli sajtót olvasva, valóban helytállónak tűnik Szajbély 
Mihály megállapítása, hogy a Jókai-jubileum valóságos médiasztárt teremtett az 
íróból, mindenekelőtt annak köszönhetően, hogy „a század utolsó évtizedeire 
kialalult tömegsajtó (...) tette a dolgát”, az előkészületek minden apró részleté
ről folyamatosan tudósított, néha külön rovatban is, s „híreivel azokat is lázba 
hozta, akiket kezdetben nem ragadott magával a Jókai-láz”.604

Jókai fél évszázados írói jubileuma Vajdaságban egyben az író mitizálódásának 
korszakát is jelentette, hiszen még életében a halhatatlanság jegyeivel ruházták fel.

A budapesti központi Jókai-ünnepség után írta a Szabadkai Közlöny, hogy 
Jókai fél évszázados írói jubileumát „tündérmesébe illő ünneppel ülte meg” az 
ország.605 Csorba Csilla, aki behatóbb tanulmányozás tárgyává tette Jókai 50 éves

602 Szajbély 2010, 321.
603 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. = Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
604 Szajbély 2010, 319.
605 Anonim: A teljes Jókai. = Szabadkai Közlöny, 1899. jan. 8.
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jubileumának ünnepségsorozatát, arra az egyértelmű megállapításra jutott, hogy 
„az íróban a nemzet önmagát, egy beteljesedett életet ünnepelt”, továbbá, hogy 
„Jókai kultusza több volt, mint irodalmi esemény”.606 Olyannyira, hogy „Jókai 
maga is elveszítette arányérzékét, félisteni pózba merevedett, s a vidéki felolva
sóestekre gyakran már csak a szobrát küldte el, helyettesként”.607

Egyébként emlékezetes és sokatmondó marad Jókai megállapítása a jubileumi 
ünnepségen, miszerint „minálunk a kultúra egyúttal kultusz is”.608

A Vajdaságban több kultikus gesztust figyelhetünk meg a Jókai-jubileum 
kapcsán, méghozzá az alábbiakat: 1) A sajtóban közölt kultikus retorikájú mél
tató írásokat, kultuszverseket az íróról; 2) Jókai-emlékünnepségek rendezését; 3) 
Egyesületi dísztagságait; 4) Vajdasági díszpolgári kinevezéseit; 5) A tiszteletére 
létrehozott alapítványokat; 6) Szoborállítást (mint a kultikus szokásrend leglát
ványosabb elemét); 7) Megyei és városi testületek pazarul kidolgozott ajándék-dí
szalbumait, diplomáit (mint kultikus tárgyakat); 8) Hódoló küldöttségek tisztel
gését Jókainál Budapesten; 9) Egyének és testületek előfizetését Jókai műveinek 
százkötetes nemzeti díszkiadására (mint a nemzettesthez-tartozás, de egyben a 
nemzeti identitás és az önigazolás gesztusát).

Az alábbiakban ezeket a kultikus gesztusokat elemezzük részletesebben.

A sajtóban közölt méltató írások 1893 őszén kezdtek sokasodni, s a csúcspon
tot, az 1894. január 6-án a pesti Vigadóban megrendezett köszöntést megelőző 
és követő hetekben érték el, amikor a lapok szinte csak Jókairól írtak, „tárczá- 
ban, versben és prózában” zengték dicsőségét.609 A Jókai-jubileum a Vajdaság
ban is sokat foglalkoztatta a közönséget. A zombori Bácska már 1893 már
ciusában, a fél évszázados Jókai-jubileum megünneplésének közzétételekor 
áradozó vezércikkben méltatta „a magyar géniusz legtökéletesebb szülöttjét”, a 
„magyar haza büszkeségét”.610 A cikk ismeretlen szerzője szüntelenül Jókai és a 
nemzet, a haza egybefonódását, egységét hangsúlyozta, kultikus jelzők kísére
tében: „Meleg lelkének hő sugarai bevilágítottak a szenvedések, az elnyomatás 
sötét éjébe, fényesebbé tették a szabadság napját, s öntötték a lelket a nemzet
be, mikor szükség volt rá. (...) Együtt ébredt életre a nemzettel, ott volt és ott 
van mindenütt, ahol szükség van lángelméjére. Nyelvet, irodalmat teremtett, 
segített talpra állítani a nemzetet, ott volt a csaták viharában, s a bölcsek zöld 
asztalánál egyaránt. Nagysága, lelkesedése, hazafisága nem ismerte az önzést,

606 Kalla Zsuzsa: Tárgyak és ereklyék, tények és legendák. = Hungarológiai Értesítő, 1989/1-2. sz., 
287-292.
607 Uo.
608 Anonim: Jókai jubileuma. = Vasárnapi Újság, 1894. jan. 14.
609 Szajbély 2010, 320.
610 Anonim: Jókai. = Bácska, 1893. márc. 14.
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nem az Ént, előtte csak egy volt a -  a haza. (...) Alig volt nálánál nagyobb író 
alakja a világtörténetnek. (...) Lánglelke egy világnak világít, (...) túl fogja élni 
az összes klasszikusokat, kiknek hagyatékán felépült az újkori műveltség. (...) 
Micsoda kitüntetés is érhetne egy Jókait, hiszen mellette törpék a fejedelmek, 
kiktől a rang és a kitüntetés ered. És mégis, kitüntethetné valaki -  a nemzet. A 
nemzet, melyért ötven éve dolgozik, a melyért ontott vért, könnyet és verejtéket, 
a melyért volt leláncolt rab és futott a futó betyárokkal, a melyért él, szenved és 
dolgozik; -  az a nemzet kitüntethetné őt. (...) Ünnepelje meg a nemzet Jókait 
úgy, hogy ez a nemzet ünnepe legyen.”611

A zombori Bácska 1893 novemberében teljes egészében közölte a Jókai-jubi
leum központi rendezőbizottságának felhívását Jókai Mór tisztelőihez, pártfogó 
hozzájárulásként, amelyben szintén találunk kultikus elemeket: „Ez ünnep orszá
gos lesz és nemzeti, és mint egy illatos bokréta lesz oda tűzve a közlegő 1894. 
esztendő homlokára. (...) Megáldott fejére két ágból [kell] fonni koszorút: egy 
ágból, mely díszíti és egyből, mely védi és óvja. Egy ág az erkölcsi dísz, egy ág 
az anyagi jubileum s a kettő ölelkezvén a költő homlokán, hirdessen nemzete 
háláját s az ő dicsőségét egyben. (...) Állana pedig ez emlék összes eddig megírt 
és ez ünnep lezárásáig megirandó munkáinak nemzeti díszkiadásából. Az egész 
Jókai, amit az ő szelleme ötven év alatt létrehozott, együtt mint impozáns képe 
egy nagy pályának, szemünk elé állítva ez óriás, e korszakos munkaerő, ez írói 
hatalmasság, e fenomenális pályafutás, mint a költőnek dicsősége és jutalma. 
Maradandó becsű emlék legyen az, amellyel mi a jubileum napját az irodalom 
históriájába beiktatjuk. Örök időkre szóló beszédes mű, amely a költőről és az 
ő géniuszát megbecsülő nemzetről több dicsőséget fog hirdetni jövendő száza
doknak, mint bármennyi lelkes üdvözlő beszéd, ékes, virágos, ünnepi tószt. (...) 
Ezer aláírásra van szükség, hogy e kiadás létrejöhessen. (...) Ti városok, közha
tóságok, testületek és vállalatok: mind halljátok meg e szózatunkat és siessetek 
aláírástokkal lehetővé tenni és biztosítani e lelkes vállalkozást.”612

E tipikus kultuszszöveg többek között kimondja Jókai és a nemzet egységét, 
az író megkoszorúzását, hatalmasságát s műveinek időtállóságát; a Jókai-ünnep- 
lést „országosnak” és „nemzetinek” mondja, s az „illatos bokrétához” hasonlítja, 
melynek során az író „megáldott fejére két ágból [kell] fonni koszorút”, hiszen 
Jókai „korszakos munkaerő”, „írói hatalmasság”, akinek „fenomenális pályafutá
sa” volt, műveinek nemzeti díszkiadása pedig „örök időkre szóló beszédes mű”, 
amely „géniuszát megbecsülő nemzete” dicsőségét is hirdetni fogja a „jövendő 
századoknak”.

611 Uo.
612 Anonim: Felhívás Jókai Mór tisztelőihez. =  Bácska, 1893. nov. 7.
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1893 decemberében dr. Kiss Sándor nagybecskereki tanár a Torontóiban 
közölt részletet egy hosszabb Jókai-tanulmányból613:

„Jósika, Eötvös, Kemény meghaltak; Jókai él és uralkodik a magyar regényiro
dalomban versenytárs és korlát nélkül. Az irodalomtörténet kritikája népszerű
ségének fő okát elbeszélő erejében találja. »Elevenebb és magyarosabb elbeszélő 
minden eddigi írónknál.« Tárgyai megválasztásában a magyar közönség érde
két rendesen eltalálja, mintha csak érezné a magyar közönség szíve vágyát. (...) 
Jókai regényeinek emberei, főszemélyei »a megfigyelésnek, eszményítésnek, a 
phantastikus csapongásnak egészen különös vegyülékei.« (...) Jókai irodalom- 
történeti jelentőségének legfőbb súlyát talán éppen hőseinek azon sajátságában 
kell keresnünk, hogy bennük az eszmény mindenütt összefonódik a nemzetivel. 
Az ő műveiben találjuk legélénkebben színezve a magyar típus vonásait.

De talán nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az ő pályája 
tulajdonképpen abban a korban kezdődik, midőn »elbuktunk és aludhattunk«. 
Az ő regényei bűvös álmok a múltról, a magyar faj erejéről, -  belőlük remény s 
az erő érzetéből fakadó humor beszél.”614

Dr. Kiss Sándor szövegéből is előtűnnek a kultikus, szakrális beszédelemek, 
miután úgy fogalmaz, hogy (Istenhez hasonlóan) „Jókai él és uralkodik a magyar 
regényirodalomban”, továbbá, hogy ő a legmagyarosabb író, aki érzi „a magyar 
közönség szíve vágyát”, sőt hősei is a legjobban tükrözik „a magyar típus vonásait”.

Ahogyan közeledett az ünnepség, úgy fokozódott az újságban megjelenő 
Jókai-cikkek túlfűtöttsége. Ebben a szabadkai Bácskai Ellenőr sem maradt le, 
amelynek ismeretlen újságírója az alábbi sorok megírására ragadtatta magát: 
„Ebben az országban talán még sohasem kínálkozott olyan fényes alkalom bebi
zonyítani, hogy a nemzet miként ünnepelheti nagyságát, miképpen örvendhet 
azon, hogy az ország géniusza egyik fennkölt gyermekében (...) mindannyiunk 
fényességét, irodalmunk egyik legkimagaslóbb alakját: Jókai Mórt jubiláljuk. 
(...) Az a lángész a kit ünnepiünk, a kinek hálánkat lerójuk, a kinek hódola
tunkat bemutatjuk, a kinek hosszú életet könyörgünk az Istentől: Jókai Mór 
még közöttünk él, még részese a mi örömeinknek és nekünk megadatott, hogy 
mint hálás kortársai elébe álljunk a mikor szakadatlan írói munkálkodásának 
ötven éves jubileumát megünnepli, mondván: nagy kinccsel ajándékoztál meg 
bennünket, és mi nem vagyunk érte hálátlanok. (...) Neved tiszteli és nagyra- 
becsüli az egész világ és az a glória, mely homlokodon ékeskedik, mi reánk is 
juttat néhány sugarat és a te diadalod a mi diadalunkat jelenti. (...) Megfizethe
ti-e egy nemzet nagy férfiénak csak megközelíthetőleg is azt a kincset a mellyel 
ő lett gazdagabb? (...) Mindazok az édes reminiszcenciák a melyek lelkűnkben

613 Dr. Kiss Sándor: Jókai Mór. = Torontói 1893. dec. 15.
614 Uo.
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a Jókai névvel vannak összeforrva, megválthatok-e arannyal, megjutalmazha- 
tók-e pénzzel, meghálálhatók-e szóval?”615

Jókai tehát e kultuszretorika szerint a nemzet nagysága, „a nemzet nagy 
férfia”, „mindannyiunk fényessége”, „lángész”, aki előtt le kell róni hálánkat és 
hódolatunkat, hiszen „nagy kinccsel” ajándékozott meg bennünket, amelyet 
megfizetni nem lehet. Homlokán glória ékeskedik, amelynek néhány sugara a 
haladónkra is száll.

A budapesti Jókai-ünnepély napján a Szabadkai Közlöny ismételten közölt 
egy magasztaló írást róla: „Jókai Mór ötvenéves írói működésének ünnepén a 
nemzet ünnepel. A magyar nemzet örvend, és egész lélekkel van rajta, hogy az 
ünnepelt fejére koszorút tegyen, és ezzel háláját hirdeti az ő dicsőségével egy
ben. A nemzet színe-java azzal magasztalja fenn önnön magát, hogy a mit Jókai 
szelleme ötven esztendő alatt létre hozott, azt most egybegyűjtve megörökíti a 
késő nemzedék számára és a magyar nemzet költőjéhez méltóan ismeri el Jókai 
Mór érdemeit.

Az összes magyarság őszinte tisztelettel hódol neki s megaranyozza élete 
alkonyát. Mert hiszen ő az, aki eddig és ezután is megaranyozza bűbájos szavá
val valamennyiünk napjait, a ki megtölti a lelkeket a szellem, az erkölcs, a hit, a 
hazafiság kincseivel, a ki a nemzet életerejét gondozta a reménytelen időkben s 
örömöt, gyönyörűséget, vigaszt nyújt a magyarnak, tollával dicsőséget szerzett 
a nemzetnek az élet minden szakában.

Áldjuk hát együtt a gondviselő Istent, hogy nekünk adta Jókai Mórt, a ki a 
magyar faj minden fényességével, a nagy szellemek minden varázsával nemze
tünk büszkesége.”616

A fényes budapesti ünnepségről a becskereki Torontál is ihletett szavakkal 
kezdte tudósítását: „A szellem, a tehetség és a munka magasztos ünnepe zajlott 
le: egy nagy, lelkesedni tudó nemzet apraja-nagyja járult babérkoszorúval övezett 
büszkesége elé. Komoly, munkában megőszült emberek, országnagyok, lelkes 
honleányok s a rajongó lelkű ifjúság hódolattal, elismeréssel és csodálattal szi
vükben környezték a nagy embert. A legelső magyar ember, a király is elküldte 
elismerését annak az embernek, a ki ötven esztendőn, egy egész emberöltőn 
keresztül nemzete dicsőségére áldozta fel lánglelkű erejét.”617

Nos, a fenti idézetekből is kitűnik, hogy Jókai a vajdasági magyarság körében 
is egyet jelentett a nemzettel, hiszen „a magyar géniusz legtökéletesebb szülött
jét”, „a nemzet nagy férfiát”, „az ország géniuszát”, a „magyar haza büszkesé
gét”, „a lángészt” tisztelték benne, akinek „lánglelke egy világnak világít”, aki 
„tollával dicsőséget szerzett a nemzetnek”, „a ki a nemzet életerejét gondozta a

615 Anonim: Jókai Mór. = Bácskai Ellenőr, 1893. nov. 23.
616 Uo.: Jókai Mór. = Szabadkai Közlöny, 1894. jan. 6.
617 Anonim: Jókai napja. = Torontál, 1894. jan. 8.
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reménytelen időkben”, akinek „az összes magyarság őszinte tisztelettel hódol”, 
s aki „segített talpra állítani a nemzetet”.

A vajdasági magyar sajtó derekasan kivette részét Jókai fél évszázados írói 
jubileumának hírveréséből, népszerűsítéséből, tudósításából. Olyannyira, hogy 
Budapesten is felfigyeltek a „peremvidéki sajtó” buzgólkodására, s ezt nem is 
hagyták szó nélkül. Báró Eötvös Loránd, a Jókai-jubileum végrehajtó bizott
ságának elnöke, 1894. január 15-én külön levélben köszönte meg618 a zombori 
Bácska című lap ilyen irányú fáradozását:

„Nagyságos szerkesztő úr!
Most, hogy a Jókai-jubileum fényes ünnepélyei lezajlottak, kedves köteles

ségünkké vált mindazoknak, a kik nehéz munkánkban támogattak, önzetlen 
buzgalmukért igaz köszönettel adózni. Örömmel és büszkeséggel teljesíti a 
végrehajtó bizottság ezt a feladatát különösen a sajtóval szemben, a mely hóna
pokon keresztül igazán páratlan készséggel, egyre fokozódó lelkesedéssel szol
gálta a Jókai-jubileum hazafias ügyét. A kit ünnepeltünk, maga is az irodalom 
munkása s dicsőségéből dicsőség hárult a sajtóra, a mely példátlan buzgóságá- 
val meghálálta a jubiláns költőnek mindazt a sikert, a mit az ő fényes tollának 
köszön. Mi a magunk részéről a hála legőszintébb érzésével tekintünk vissza az 
elmúlt hónapokra és napokra, a melyekben a sajtó mindenkor kész szószólója 
volt megindított akciónknak. Fogadja nagyságos szerkesztő úr, úgy ön mint egész 
szerkesztősége a jubileum ügyét támogató buzgalmáért a végrehajtó bizottság 
meleg köszönetét. Mély tisztelettel: (...) báró Eötvös Loránd elnök.”619

A korabeli vajdasági magyar sajtóban néhány magasztaló kultuszverset is 
találunk Jókai tiszteletére. A kultuszvers, mint azt Bányai János írja, „az irodalmi 
kultusz egyik reprezentatív műfaja”, amelynek „legtöbbször sem a költői közlés 
független szándékában, sem a költői gyakorlat poétikai és retorikai meghatá
rozottságában nincs indokoltsága”.620

Pancsován, az 1893. szeptember 23-án megrendezett Jókai-ünnepélyre írt 
alkalmi dicsőítő verset Románecz Mihály (1854-?) pedagógus, író, műfordító, 
az 1890-es években pancsovai főreáliskolai és gimnáziumi tanár.621 Az Ünnep
hangok című költemény alcímében hirdette, hogy „Jókai ötvenéves írói jubile
umára” készült.622

618 Anonim: A Jókai-jubileum epilogja. =  Bácska, 1894. jan. 16.
619 Uo.
620 Bányai János: A kultuszvers retorikája. = Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz., 18.
621 Németh Ferenc: Jegyzet. =  Létünky 2006/2. sz., 52.
622 Románecz Mihály: Ünnephangok. = Pancsovai Emlékkönyv. Hazánk megalapításának ezeréves, 
Pancsova visszacsatolásának negyedszázados és saját megalakulásának tízéves emlékére. Kiadta a 
»Gromon Dezső magyarnyelvterjesztő egyesület«. Szerkesztette Wigand János. Wittigschlager Károly, 
Pancsova, 1896,150-152.
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„Hát végre is megérnünk hagyta Isten, 
Szerény szíved mit évek óta tilt,
A fenkölt eszme eltemetve nincsen, -  
Hogy ünnepeljünk: ím a pálya nyílt. 
Félszázad örök művei után 
Úgy állsz előttünk, mint egy új Titán; 
Oh hadd áldozzunk mi is hát neked! 
Az oltár ég... az ajk zeng éneket...

Te méltó vagy hazámnak nagy szülöttje, 
Vitéz apáink méltó fia vagy...
Vész, kárhozat zúdult ránk, hogy befödje 
E hont halál... enyészet... téli fagy:
S te mentél ifjan, hitt az ősi kard,
-  Vissza ím ifjú szép arád se tart -  
S harczoltál, -  bújdostál -  és átszegéd 
A tagadásnak pokol szellemét!

De bár hont védve, szerzél hírvirágot,
Nem ez tart minket igézet alatt;
Mely meghódítá nékünk a világot: 
Láng-szellemed az, mely sohsem apad.
Az ifjú agg leve, de szelleme -  
fm örök ifjúsággal van tele;
Az anyag porba hull, mint puszta rom, -  
De él nagy szellemed túl sírodon.

Hazám fiai és deli leányi!
Övezzétek babérral műveit!
Nem mi, öt földrész jön ím megcsodálni, 
Mit egy teremtő lélek végbevitt.
Felséges kép! pihenj meg gondolat! 
Keblünk magas önérzettől dagad,
Sok száz év szül ily géniuszokat,
S e géniusz itt minlelkünkből szakadt!

Ki nem ismerné örök alkotásit?
Kit nem bűvölt el e varázs-koboz? 
Anya-föld ily művészt vaj1 szült-e mást itt? 
Ajkán a szó mint lágy méz, olvadoz, -
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Fülünkbe csengő, édes honi szó,
Jövő nagyságot visszhangoztató,
Benn bűbáj, ihlet, vágy mind honomér>, 
Vélnők: közöttünk jár egy új Homér...

Olyan a szíve, mint egy gyermek-álom,
S arany képzelme: egy tündéri kert;
Csodás káprázat fog el... s íme látom, 
Szemem mit addig látni nem is mert. 
Letűnt mesés kor százados moha,
-  Titkát nem födte föl tudós soha -  
Ábránd s való, lovag, hölgy, úr, gamin: 
Fölrajzanak mind lelkünk húrjain.

Emitt tivornya közt a léha Nábob,
S Kárpáti Zoltán, új idők fia,
S Üj földesúr; s vaj’ merre csal s hová dob 
Tengerszemű hölgy s Óceánia?
Amott a Ma s a Tegnap, múlt s jelen,
Majd a Kőszívű ember megjelen -  
S szabadságharcba törő fiai:
Budavár látta vérük omlani.

Itt halkan fölmerül Az arany ember,
Ott a rejtelmes Senki szigete,
Itt A kik kétszer halnak meg, nem egyszer, 
Ott névtelen vár szirtmeredeke;
Csak egy az Isten! riadozva cseng,
Eppur si muove! rá visszazeng;
Majd Erdély arany-kora hiteget 
Tündér-játékkal, tarka képzelet.

De hajh! sas-lelked oly magasba szárnyal! 
Nyomon kísérni ki merészlené?
Ki tud úgy bánni fénnyel és az árnnyal,
A holtba is hogy élet száll belé?
Műveid birodalma végtelen,
Az ész eltéved benne szüntelen; 
Láng-szellemed, mint izzó nap vakít,
S lelkünk fáradt: követni Jókait.
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Az idő rád félve néz s lerontni nem mer,
S mi tennigéddel fenn-magasztalunk:
Neved hadd zengje szikla, róna, tenger,
Költő királyunk és apostolunk!
S kiért viseljük a gyász myrthuszát,
Az dalija rád legméltóbb hymnuszát,
Halhatlan Tyrtheuszunk zengi le, -  
Hogy Te vagy: lelke megmaradt fele!”623

Románecz költeményéből előtűnik a kultikus retorika fellengzős hasonla
taival, jelzőivel egyetemeben. Jókai „örök művein” keresztül úgy áll előttünk, 
„mint egy új Titán”, „a haza nagy szülöttje”, „vitéz apáink méltó fia”, akinek 
„láng-szelleme (...) sohsem apad”, s akinek szelleme a síron túl is élni fog. Ő a 
„teremtő lélek”, akinek babérral kell övezni műveit, melyeket „öt földrész jön 
ím megcsodálni”. „Sok száz év szül ily géniuszokat”, s egyáltalán „Anya-föld ily 
művészt vaj’ szült-e mást itt?” Ő egy „új Homér”, akinek „ajkán a szó mint lágy 
méz, olvadoz”, akinek „olyan a szíve, mint egy gyermek-álom” s „arany képzel
nie: egy tündéri kert” „láng-szelleme” pedig „mint izzó nap vakít”. Műveinek 
birodalma „végtelen”, s nevét zengi „szikla, róna, tenger”. Ő „költő királyunk és 
apostolunk”, akinek „hadd áldozzunk mi is”.

A már említett, Lauka Gusztáv által írt Jókai-versen624 kívül (Üdvözlet Jókai 
Mórnak), a becskereki Torontói 1893 októberében közli dr. Kiss Sándor A Jókai 
ünnepen című versét:

„Való-e? Ki hinné? Vagy hinni ki merné?
Őt örök ifjúnak vájj’ ki ne ismerné?
Pedig, pedig immár nagy sok időt éle,
Köszönteni jertek öreg ünnepére.
Három nemzedéknek nagyja és aprója 
Hódolat és hála adóját lerója:
Hozzatok virágot kézben, ajkon, szívben, 
így köszöntsük őt ma szeretettel, híven.

Ötven éve annak, hogy tanítni kezdett,
Tőle ötven éve tanul ez a nemzet,
Tanul hont szeretni, magyarul beszélni,
Kétségbe nem esni, de mindig remélni.

623 Uo. A verset a pancsovai Jókai-ünnepségen, 1893. szeptember 23-án Szojka Sárika szavalta el.
624 Lauka Gusztáv: Üdvözlet Jókai Mórnak. = Torontói, 1894. jan. 8.
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Nagy időket élt át, gyászt és dicsőséget, 
Szörnyű kort, a melynek emléke is éget; 
Hunyó napunk sugárkévéjét kitépve 
Bele világított sorsunk éjjelébe.

Ki gondolt már ma a hétköznapokra?
Ki érzi mily szép a vadon rózsabokra?
Ki hisz a csillagok jövendölésében?
Ki egy kiölt nemzet újult életében?
Ő hitt, és hitében meg nem is csalódott,
Mert a bujdosókkal lelke együtt bolygott, 
Vihar után feltűnt napunk hő sugara 
S rá világított a hon aranykorára.

Mikor a magyarnak ejteni magyar szót 
S a dicsőt dicsérni itthon nem szabad volt,
Ő felállította a dicsők emlékét,
Burkolva beszélt bár, de mindenütt megérték; 
Egy csodás világot alkotott magának, 
Melyben csak jó lelkek, nagy szívek valának, 
Regélt fáradatlan, írt munkát munkára -  
Szomorú népének vigasztalására.

A nemzeti zászló mikor újra lengett,
A nemzeti nóta mikor újra zengett,
Egy mézzé vált tenger az ő magyar nyelve, 
Minden gondolatja boldogsággal telve; 
Feledve ború, gyász, börtön, bilincs, minden; 
Kaczagunk elbízott ellenségeinken; 
Magasztosul a szív tiszta gyönyörében:
A gyémántszívűek száz történetében.

És azóta folyton -  magyar szíven, elmén, 
Öreg, ifjú, gyermek, milliók képzelmén -  
Uralkodik, mint nap, irodalmunk napja,
De fényével már egy világra kihatva.
Mesés, hihetetlen híre, dicsősége,
Ő ma nemzetének legfőbb büszkesége.
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Köszöntsük őt hálánk igaz érzetében,
Hogy az örökifjú Jókai Mór éljen!”625

E költeményben sorjáznak a rendszerint elmaradhatatlan elemek: a „köszön
tés”, a „hódolat”, a „hála”, továbbá az író érdemeinek felsorolása („Tőle ötven éve 
tanul ez a nemzet”, „Tanul hont szeretni, magyarul beszélni”, „Bele világított 
sorsunk éjjelébe”, „Vihar után feltűnt napunk hő sugara”, „Ő felállította a dicsők 
emlékét”, „Egy mézzé vált tenger az ő magyar nyelve”, „Uralkodik, mint nap, 
irodalmunk napja”, „fényével már egy világra kihatva”, „ő ma nemzetének leg
főbb büszkesége”), de a versben benne foglaltatik több művének címe is, amely 
gyakori kultuszvers-fordulat volt.

1893 novemberében közöl a Torontál még egy „dicsőítő költeményt”, Schmidt 
Antal Jókai Mórhoz című versét626:

Ki ötven esztendőt a honnak szenteltél,
Légy üdvöz, -  dicsőségünkre soká élj!
Áldott édes, szép hazánkban és mindenütt 
Elismerik most írói nagy érdemid,
S hálaünnepet ül a honfikegyelet 
Dicsőítve országszerte nagy nevedet.

Te tanítál minket a hazát szeretni,
Jó és rossz napokban egyaránt remélni.
Te adtad hírül országnak és világnak,
Hogy fényes jövője lészen a magyarnak.
Nemzetednek ekként te állítál emléket,
Ércznél szilárdabbat, nagyot, drágát, szépet.

És midőn itt zsarnoknép zászlaja lengett 
S a magyar dal honiföldön búsan zengett:
Te feledtetél velünk bút és bilincset,
Elbizakodott, gonosz elleneket.
Akkoron lángszavad tölté el gyönyörrel 
Szíveinket soha sem remélt örömmel.

625 Dr. Kiss Sándor: A Jókai ünnepen. = Torontál, 1893. okt. 23. (Dr. Kiss Sándor nagybecskereki tanár 
e költeményét 1893. október 21-én Schiller Eta szavalta a begaszentgyörgyi Jókai-ünnepen, 1893. 
december 14-én Romkaz Nándor mondta el Nagybecskereken, a megyeházán megtartott ünnepsé
gen, 1894. január 7-én a nagybecskereki főgimnázium Jókai-ünnepélyén Kugler Hugó adta elő, 1894. 
január 14-én pedig Mann A. szavalta a nagybecskereki m. kir. állami polgári iskola Jókai-ünnepélyén.)
626 Schmidt Antal: Jókai Mórhoz. = Torontál, 1893. nov. 14. A nagybecskereki községi népiskola 
Jókai-ünnepélyén Vincze J. V. osztályos tanuló szavalta 1893. november 11-én.
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Most is, a haladás békés korszakában,
Téged üdvözlünk tanítóink sorában.
Áldja a jó ég e buzgó fáradságod,
Adva érte jutalomul boldogságot.
És most kiáltsuk szívünk nagy örömében:
Honunk dicsőítője -  Jókai éljen!”627

E kultuszvers is a szokásos retorikával él („hálaünnep”, „honfikegyelet”, „dicső
ségünkre soká élj”), olyan tulajdonsággal ruházva fel az írót, ami már kultikus 
magasságba emeli őt nemzetével azonosítva, lévén, hogy ő volt a nép tanítója, 
híradója, aki nemzetének állított emléket, s aki a nemzet bánatának feledtetője 
volt („Te tanítál minket a hazát szeretni / Jó és rossz napokban egyaránt remélni”, 
„Te adtad hírül országnak és világnak / Hogy fényes jövője lészen a magyarnak”, 
„Nemzetednek ekként te állítál emléket / Ércznél szilárdabbat, nagyot, drágát, 
szépet”, „Te feledtetél velünk bút és bilincset”).

Jókai kortársa és barátja, Jámbor Pál (Hiador) 1893 decemberében az alábbi 
levelet intézte az ünnepelt íróhoz a szabadkai Bácskai Ellenőr hasábjain:

„Tisztelt barátom!
Mind azt a szépet és jót, mivel a nemzet félszázados jubileumodra elhalmoz, 

megérdemled; engedd, hogy én is, egy a veteránok közül, küldjék hozzá egy 
babérlevelet Csataképeidből mit a francia irodalomba át ültettem.

A cserkoszorút megadta a nemzet.
Igaz barátod:
Hiador (Jámbor Pál).”628

Ugyancsak Hiador volt az, aki kultuszverset írt Jókai Mór félszázados jubile
umára, amely 1894. január 6-án, a budapesti központi ünnepség napján jelent 
meg a Szabadkai Közlönyben:

Az Isten ád a nemzetnek 
Nemtőül egy lángszellemet,
Magyarnak ád egy Zrínyi Miklóst,
Görögnek egy Aristidet;

627 Uo.
628 Jámbor Pál: Jókai Mórhoz. = Bácskai Ellenőr; 1893. dec. 10.; A levélből derül ki, hogy Hiador Jókai 
Forradalmi és csataképek 1848- és 49-ből című munkáját fordította franciára. Jókai 1850 júliusában, 
a tardonai bujdosásból hazatérve jelentette meg elbeszéléseinek e kötetét Sajó álnév alatt, mely még 
életében sok kiadást ért meg különböző címváltozatokkal.
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Jókor jön és hat századokra 
Utat mutat, szül hazafit:
Nekünk az Isten jókor adta 
Az ékes író Jókait.

Szép ünnep ez; megérte ezt a nemzet, 
Mert a nemzet, ki ünnepel,
Ünnepli hajnalát a honnak 
És a költőt ki énekel;
Karöltve jönnek vármegyéink 
Hozván babérfa lombjait 
Megkoszorúzni az időket,
Mik ifjan látták Jókait.

Ifjú költő! és ifjú nemzet!
Mely naggyá lett egy nap alatt,
Ha vágya volna, azt kívánná:
Add vissza ifjúságomat!
De vágya nincs, mind itt virulnak 
E fényes koszorúkban itt:
Mi mind szeretjük Jókait.

Ha volna szárnyam vissza szállnék 
A szép napokba most veled;
Mert részed volt a küzdelemben, 
Tudjuk, nagy részed volt neked;
De nem röpülhetek veled most, 
Eltört a lajtorjám, a hit 
De társával, a szeretettel 
Elérni mindig Jókait.

Te gyászos özvegy, aki titkon 
Sirattad a holt bajnokot,
Ő volt ki a szent hosszú gyászban 
Sebedre balzsamot hozott: 
Kiterjesztvén tündérkirályként 
A költészetnek szárnyait:
Terjeszd ki szép tündérpalástod! 
Hadd áldjuk benne Jókait!

A magyar ég kegyence vagy te
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A koszorús mellékneved,
Országos hír és hódolatnál 
Elérni többet nem lehet,
Azért csak zengj, mint ő, tovább zengj,
Szedd égről a hír csillagit:
Petőfi néz le rá az égből,
Tapsolja ő is Jókait.629

Hiadornál is előbukkannak az elmaradhatatlan nyelvi fordulatok („a magyar 
ég kegyence”, „az ékes író Jókai”, a „lángszellem”, aki „szedi az égről a hír csil
lagit”, de kivetítődik a nemzet hódolata is („Mi mind szeretjük Jókait”, „Hadd 
áldjuk benne Jókait!”, „Országos hír és hódolatnál / Elérni többet nem lehet”), 
s a végén következik a furcsa kultikus kép, amelyben a holt Petőfi tapsol az élő 
Jókainak („Petőfi néz le rá az égből / Tapsolja ő is Jókait”). Bányai János meg
fogalmazása szerint „a kultusz kulcsszavai a kultuszvers szövegalkotásának, a 
stilizálás és metaforizálás, a retorizálás és jelképezés szövegformáló nyelvtanának 
tényei, amely tények a kultikus személyiség életrajzából, szerepeiből, igenléseiből 
és tagadásaiból származhatok. Eközben fontos, hogy (...) kritikai felmérés alá 
egyáltalán nem vethetők, hiszen a kultusz (...) és nem a történelem tényei.”630 

A kultuszversek sorát gyarapította még a zombori királyi járásbíróság bírája 
is, a műfordító és költő Dömötör Pál (1844-1920), aki az országos Jókai-ünnep 
alkalmából (1894) írt ódájával pályanyertes lett a Kassai Irodalmi Társaságnál.631

„ Ünnepi óda

Mi lelkes ünnep bércek közt, lapályon,
Alföld rónáin, végig a hazán...
Való ez? Vagy több ezredévi álom?
Olympiai győző jön talán?
S a diadalkocsin megérkezőnek 
Nem kaput nyitnak: városfalat törnek!
Az ő! A győztes! Ki a szíveket
Nem csöndesen, rohammal nyerte meg.

Vagy Caesar jön? Útján diadalének...
Jön kelet minden fényével tele,

629 Hiador: Jókai Mór félszázados jubileumára. = Szabadkai Közlöny, 1894. jan. 6. (Ezt a verset 1894. 
január 6-án szavalta Füredi Béla a szabadkai színházban megtartott Jókai-jubileum első estélyén.)
630 Bányai János: A kultuszvers retorikája. = Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz., 22.
631 Borovszky 1909
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Mi meghódolt hatalmas szellemének, 
Hogy elbájolja nyugatot vele.
S ámulva látják napkelet pompáit,
A képzelhetlen képzelem csodáit...
Üdv Caesarnak! A költő fejedelemnek,
Ki nyugatot hódítá meg -  Keletnek.

Nem álom ez, nem. Bár világ csodája:
Élő költőt így ünnepelni meg.
Az új időknek nincs reá példája; 
Eltörpülnek ma a nagy nemzetek.
Hát »mégis mozog a föld«! ím: a nemzet 
Bizonyságot tesz rá, hogy nagyra termett, 
Oly fényt áraszt ma, mint a nap heve,
Az ő nevével a magyar neve!

Ma? E nagy névhez kötve már félszázad!
S fényét idő sohasem oltja ki!
Szívekbe zárt, mindig nyíló virágmag 
Költészeted, oh dicső Jókai!
Bűvös szirmát örök-érzés szövé:
A szerelem, »enyém, tiéd, övé«...
Nem érzitek? Oh érzitek, ti sok 
»Gazdag szegények«, szegény gazdagok!

Félszázadon, hogy ismerjük magunkat, 
Félszázadon tükröt nyújtott elénk. 
Kezünkből a »román«-ok im kihullnak, 
És megragadjuk a magyar regényt.
A »nábob« gyöngesége s ős erénye, 
»Kárpáthy Zoltán« fenkölt, ifjú lénye,
S Széchenyi, Wesselényi -  a nagyok 
Ott rajzolódnak, lelkűk ott ragyog!

Varázslatán virágok ébredeznek.
S újat teremt bűbájos képzete,
Előttünk a múlt, -  képe a jelennek, 
Benépesül a »senki szigete«.
S a csillagmiriádok fénykörébe 
Szárnyal fel a »jövő század regénye«,
Föld mélyén alkot majd dicső világot -  
S tündöklenek a »fekete gyémántok«.
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Költészetén a puszták délibábja 
S tündérivei a hármas hegyvidék.
A harci kürt, a pásztor furulyája...
Zengő szép nyelvünk s mély erkölcsiség.
Ott látjuk fényét a könnynek és mosolynak:
Szivárványát az ős magyar humornak, -  
Ott mindent, a mi tükrét ránk veti,
A mi -  sajátunk, a mi -  nemzeti.

E félszázadig, oh magyar, mi voltál?
Nem ismert a nagy nemzetek sora.
Bár égett már az áldozati oltár:
Kezdődött már a gigászok kora.
Jön s lett Ő e kor kifejező lelke -  
S lesz az idők végéig ünnepeltje;
Mit szó, mit kard, mit munka alkota:
Hírének Ő a fénylő csillaga!

Oh, nagy e korszak! Első műved és 
A mai ünnepnap közötti mesgye.
Ez volt csak, ez az újjá ébredés!
Győzelmes idők, leggyőzelmesebbje!
S alkotásában óriás a részed!
Kitér nevednél elmúlás, enyészet:
Űj korszakokon, századéveken 
Dicsőség lészen a Te neveden!”632

Ebben az ódában is feszít a kultikus beszédmód („Üdv Caesarnak! A köl
tő fejedelemnek”; „fényét idő sohasem oltja ki!”; „Szívekbe zárt, mindig nyíló 
virágmag, költészeted”; „Félszázadon tükröt nyújtott elénk”; „Varázslatán virá
gok ébredeznek / S újat teremt bűbájos képzete”; „S a csillagmiriádok fénykö
rébe szárnyal fel”; „Költészetén a puszták délibábja”; „Jön s lett Ő e kor kifejező 
lelke / S lesz az idők végéig ünnepeltje”; „Mit szó, mit kard, mit munka alkota / 
Hírének Ő a fénylő csillaga!”; „Kitér nevednél elmúlás, enyészet”), amely végül 
is szakrális áhítatba torkollik („Dicsőség lészen a Te neveden!”).

Az említettek mellett tudomásunk van arról, hogy Gajó István magyarka
nizsai városatya és költő 1899 februárjában egy verssel kedveskedett Jókainak,

632 Dömötör Pál: Ünnepi óda. = Bácska, 1894. jan. 9.; Az ódát Kiss Béla zombori főgimnáziumi tanár 
szavalta a zombori Magyar Olvasókör 1894. január 6-án megtartott Jókai-ünnepélyén. (Anonim: Jókai 
jubileuma. = Bácska, 1894. jan. 9.)
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amit az író levélben köszönt meg neki, a levélhez pedig emlékül egy dedikált 
fotót is csatolt.633

Jókai az alábbi sorokat intézte Gajó Istvánhoz:
„Tisztelt Honfitársam!
Nagyon köszönöm Önnek a hozzám intézett költeményt, nemcsak a jó kívá

natok miatt, hanem azért is, mert igazán szép költői mű.
Az Isten áldása legyen Önnel mindenkor.
Budapest 1899. febr. 19-én 
Igaz híve: Dr. Jókai Mór.”634
Hogy a Jókaihoz írt Gajó-költemény megjelent-e nyomtatásban, arról nincs 

tudomásunk.635
Az imént ismertetett alkalmi verseket Praznovszky Mihály dicsőítő énekek

nek  nevezi, s úgy tartja, hogy azok „a kultuszjelenségek egyik leggyakoribb 
és legáltalánosabb megjelenési formája”, amelyet mindig a kultusz tárgyának 
ajánlottak.636 írói rendszerint dilettánsok voltak, „akik általában mindent és 
mindenkit megénekeltek”.637

A fent közölt kultuszversek önkéntelenül is felvetnek néhány megválaszo
lásra cseppet sem könnyű kérdést, amelyekre Bányai János figyelmeztet tanul
mányában638, nevezetesen, hogy „megszólíthatók-e ezek a versek, illetve, hogy 
versként szólalnak-e meg, vagy csupán az irodalomnak és a közéletnek (...) 
vannak jelen. (...) Elvégezhető-e dekontextualizálásuk, vagyis kiemelhetők-e 
megjelenésük és elkerülhetetlen alkalmiságuk időbeli és térbeli meghatározott
ságából, és ezáltal áthelyezhetők-e egy másik összefüggésbe, például a poétika, 
a műfajok, a versértelmezés vagy éppen a vajdasági magyar költészet alakulás- 
és mentalitástörténetébe?”639

1893-94-ben Jókai-emlékünnepségekre is sor került Vajdaság-szerte. Ezek
nek a megemlékezéseknek volt egy hallgatólagosan elfogadott szokásrendje, 
ami annyit jelentett, hogy a Himnusszal kezdődött, és a Szózattal ért véget, ami 
„nemzeti”, illetve hivatalos, országos jellegét volt hivatott nyomatékosítani, a 
műsorban pedig legalább egy Jókairól szóló méltatás hangzott el, több Jókai- 
vers szavalata, énekkar vagy zenekar fellépése mellett. Más szóval, az „Isten 
áldd meg a magyart” és a „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar” volt

633 Papp György: Mi fűzte Jókai Mórt Gajó Istvánhoz? = Új Kanizsai Újság, 1998. ápr. 2.
634 Uo.
635 A Jókai-levelet a fotóval együtt Papp György fedezte fel és tette közzé 1998. ápr. 2-án az Új Kani
zsai Újságbán.
636 Praznovszky 1998,102.
637 Uo.
638 Bányai János: A kultuszvers retorikája. =  Hungarológiai Közlemények, 2004/1. sz., 21.
639 Uo.
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az a hivatalos, nemzeti jelleget biztosító keret, amely a Jókairól szóló irodalmi 
méltatásoknak is hangsúlyozott, nemzeti jelleget biztosított.

A Jókai-emlékünnepségek szokásrendje a Vajdaságban 1893-1894-ben nem
igen különbözött a néhány évtizeddel korábbi jeles irodalmi emlékünnepek 
összeállításától. Ezt -  Praznovszky Mihály nyomán -  elegendő egy példával 
is alátámasztanunk.640 Praznovszky ugyanis, az emlékünnepségek tipológiáját 
vizsgálva, elemzés alá vett néhány jelesebb irodalmi emlékünnepet, így Kölcsey 
Ferenc 1858-ban megrendezett emlékünnepét Szatmárcsekén.641 Nos, már ennek 
is elmaradhatatlan eleme volt a Himnusz és a Szózat éneklése, az íróról szóló 
ünnepi beszéd, éneklés, szavalás s végül a díszlakoma.642 Az említett példa mel
lé több más példát is állíthatnánk még, ám ebből is kitűnik, hogy az irodalmi 
emlékünnepeknek volt egy viszonylag szigorú szokásrendje, amelytől nemigen 
tértek el évtizedeken át.

1893-94-ben a Vajdaságban is több Jókai-emlékünnepet rendeztek. Ezút
tal csak a téma szempontjából fontosabbakra térnénk ki. Nagybecskereken, 
Torontál megye székhelyén a Magyar Olvasókörben643, a magyar királyi állami 
polgári iskolában644, a községi népiskolában645 és a piarista főgimnáziumban646 
tartottak ünnepi megemlékezést. A becskerekiek 1893. december 14-én ünne
pelték meg a Jókai-napot.647 A Torontál tudósítója szerint Becskereken soha 
oly élénk érdeklődés nem előzött meg valamely ünnepélyt, mint akkor: „Részt 
vesz az ünneplésben a város apraja-nagyja. A város zászlódíszbe fog öltözni, 
az iskolák zárva lesznek, a tűzoltóság teljes díszben kivonul... és fényes lesz az 
ünnepély úgy a Magyar Olvasókör helyiségeiben, mint a megyeház díszes ter
mében, úgy a Kaszinó termeiben, mint Thália templomában” -  írta a Torontál 
az ünnep előestéjén.648

1893. december 14-én délelőtt a nagybecskereki Magyar Olvasókör helyisé
geiben kezdődött meg a rendezvénysorozat.649 Sor került Jókai mellszobrának 
ünnepélyes leleplezésére650, majd dr. Klein Mór indítványozta, hogy a Magyar 
Olvasókör válassza dísztagjául Jókait, amit az egybegyűltek el is fogadtak.651

640 Praznovszky 1998, 32-33.
641 Uo.
642 Uo.
643 Torontál, 1894. jan. 8.
644 Torontál 1894. jan. 11.
645 Torontál 1893. nov. 14.
646 Torontál 1894. jan. 8.
647 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.
648 Uo.
649 Uo.
650 Anonim: Jókai napja. = Torontál 1893. dec. 15.
651 Németh Ferenc i. m.
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Nagybecskereken, a Magyar Olvasókör ünnepségével egy időben a megye
ház dísztermében is Jókaira emlékeztek. Elsőként Romkay Nándor mondta el 
dr. Kiss Sándornak A Jókai ünnepen című költeményét, miután dr. Kiss Sándor 
olvasta fel Jókairól írt tanulmányát.652 Egy órakor a becskereki Kaszinó nagy
termében 150 személyes bankett volt, ahol egymást érték a felköszöntők.653 Az 
ünnepségnek méltó befejezése volt a színházi díszelőadás. A műsorban, amely
ben a helyi műkedvelők is közreműködtek, dr. Klein Mór olvasta fel írását, 
majd Simon Ferenc előadta Jókainak A holt költő szerelme című művét, Rippka 
Ármin zongorakísérete mellett.654 Ezután az író pályatársa, Lauka Gusztáv ült 
a felolvasóasztalhoz. Jókai és a negyvenes évek című dolgozatát ismertette.655 A 
műsorban előadták a Szigetvári vértanúk című Jókai-színmű első felvonását. Az 
ünnepélyt végül is a Kaszinó termeiben rendezett fényes estéllyel fejezték be.656

1894. április 20-án a becskerekiek az író iránti tiszteletből a Kishíd utcát 
Jókai utcának nevezték el.657

Igazi kuriózumnak számít, hogy Nagybecskerek környékén két nem magyar 
ajkú községben is rendeztek Jókai-ünnepélyt: Perlaszon és Kumanéban. A Toron
tói című lap is rácsodálkozással állapította meg, hogy „annak a határtalan tisz
teletnek, mellyel hazánk minden polgára koszorús írónk, Jókai iránt viseltetik, 
legékesebb kifejezője azon ünneplés, melyet nem magyarajkú honfitársaink 
rendeznek a nagy író jubileuma alkalmából”.658 A perlaszi ünnepség színhelye 
a községi szerb-magyar iskola épülete volt, ahol 1893. december 31-én tar
tották a megemlékezést, „melyen az összes perlaszi hivatalokon és nyilvános 
intézeteken kívül képviselve volt a község minden rendű és rangú lakossága, 
legnagyobb számban azonban a szerb intelligenczia”.659 A laptudósítás szerint 
a kétnyelvű (szerb-magyar) ünnepségen „Szavin D. ig. tanító tartalmas szép 
beszédben méltatta Jókai Mórt, mint írót. Ezután a Hymnus következett, melyet 
a tanuló ifjúság énekelt. Szavalatokat tartottak: Molbaski VI. oszt. tanuló, ki az 
Iskolás fiúk czímű költeményét magyarban, Nőtáros VI. oszt. tanuló, ki ugyan
azt szerb fordításban adta elő. Majd A hazá-1 énekelte a tanuló ifjúság, azután 
pedig Popov III. oszt. tanuló szavalta a Szülőföldem-et, Miskov I. oszt. tanuló az 
Árvák-at, Jerkov II. oszt. tanuló az Intés-1.”660 Kumane ifjúsága 1894. január 3-án 
emlékezett meg a Jókai-jubileumról egy úgyszintén kétnyelvű rendezvényen.661

652 Uo. Dr. Kiss Sándor: Jókai Mór. = Torontói, 1893. dec. 15.
653 Uo.
654 Uo.
655 Uo.
656 Uo.
657 Uo. Anonim: Jókai utcza. =  Torontói, 1894. ápr. 21.
658 Anonim: Jókai-ünnepély Perlaszon. = Torontói, 1894. jan. 3.
659 Uo.
660 Uo.
661 Anonim: Jókai ünnepélyek a vidéken. = Torontói, 1894. jan. 4.
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„Délelőtt 9 órakor az iskolai helyiségek nagyszámú intelligens közönséggel teltek 
meg. Az ünnepély magyar majd szerb énekkel kezdődött, amelyet magyar és 
szerb tanulók énekeltek. Ezután Sándor Rezső k. tanító magyar, Kolarits István 
k. tanító pedig szerb nyelven ismertették Jókai Mór életét és működését. A szép 
ünnepély a tanuló ifjúság jeles énekével végződött.”662

Versecen, a Versec és vidéke Magyar Nyelvterjesztő Egyesület 1893 decem
berében rendezett jól sikerült Jókai-ünnepélyt.663 Jókai életéről és munkásságá
ról Takács Gyula főreáliskolai tanár beszélt, amellett felolvasott Gérecz Károly 
főreáliskolai tanár, s a műsorban a verseci férfidalárda is közreműködött.664 
Versec törvényhatósága előfizetett a jubileumi díszkiadás egy példányára is.665 
A becskereki Torontói emellett „örvendetes körülménynek” minősítette, hogy 
„a délvidékünkön lévő kizárólag szerb és oláh lakosok által lakott nagyobb köz
ségek közül 6-7 is megrendelte Jókai műveit”.666

Ugyancsak kivételes ritkaság az a füzetként is fennmaradt emlékbeszéd, ame
lyet 1893. október 1-jén Módoson tartott Jókairól Demkó Endre (1871-1905) 
ügyvéd a műkedvelő társulat estélyén.667 Demkó a többi között ezt írta Jókairól, 
„a magyar írók királyáról”:

„Virág volt ő is a nemzet fáján, mely ott fakadt azon az ágon, a hol egy Petőfi, 
Arany, Tompa, azok között a szerencsések között, kik maguk is élvezhetik még 
alkotásaik gyümölcsét. (...) Jókai megöregedett, de örökif)an él benne a szellem, 
a mellyel népét elvarázsolta.

író, nem, költő, a kit az isten és a múzsák különös kegyelme annak teremtett, 
saját ereje, munkakedve, pályája iránt való lángoló szeretete ezernyi tűzpróbán 
keresztül fölszentelt, és a kit hiszem és reményiem, hogy félszáz évi odaadó mun
kássága után a nemzet hálája és elismerése kifejezetten is a legkiváltságosabbak 
közé avatand. (...) Még végiggondolni is nehéz, mily óriási az a kincs, melyet 
az ő munkáiban birunk. Alig van író ki annyit és oly hű képet nyújtana hazája 
földjéről, népének életéről, szokásairól. (...) Az a fenkölt, nemes indulat, a mely- 
lyel mindenről beszél, a mi a mienk, még akkor is, ha népünk hibáit festi, akkor 
is, ha gáncsol, akkor is, ha korhol. (...) Az isten adta tehetséget egy hosszúra 
nyúlt emberélet szakadatlan, fáradságot nem ismerő munkájával a haza javára 
fordítani: dicsőség. Oly dicsőség, melynek e haza határain messze túl világító 
fénysugarai, nemzetünkre s így mi ránk is visszasugárzanak.”668

662 Uo.
663 Anonim: Jókai ünnepély Verseczen. =  Torontói, 1893. dec. 20.
664 Uo.
665 Uo.
666 Uo.
667 Demkó Endre: Jókai Mórról. Felolvastatott a módosi műkedvelő társulatnak Jókai Mór 50 éves írói 
jubileuma alkalmából 1893. évi október hó 1-én tartott estélyén. Módos [s. d.]
668 Uo.
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Demkó Jókait elhalmozza kultikus elemekkel, mondván, hogy „virág volt (...) 
a nemzet fáján”, istenadta tehetség, aki népét elvarázsolta, aki Isten és a múzsák 
különös kegyelmében volt, s akit a nemzet legkiváltságosabbjai közé fog avat
ni. Munkái óriási kincset képviselnek, s dicsőségének fénysugarai a nemzetre 
is visszasugároznak.

Bács-Bodrog megye székhelyén, Zomborban még 1893 őszén megkezdőd
tek az előkészületek a Jókai-ünnepségre. Ezzel kapcsolatosan dr. Vujevich Zol
tán, a megyei törvényhatósági bizottság tagja volt a kezdeményező, aki az 1893. 
október 24-i közgyűlésre levél formájában terjesztett fel egy indítványt arra 
vonatkozólag, hogy a megye feliratban üdvözölje a jubiláns írót, valamint hogy 
küldöttségileg képviselje magát a központi budapesti ünnepségen.669 Vujevich 
levele kultusz-szempontból is érdekes:

„Méltóságos főispán úr!
Tekintetes törvényhatósági bizottság!
Jókai Mór, hazánk legnagyobb élő írója 50 éves írói jubileumának megün

neplésére szerte az országban lázasan folynak az előkészületek.
Legyen szabad ezen alkalommal felhívnom minden szépért és jóért lelkesülő 

megyénk közönségének lelkes figyelmét.
Jókai Mórnak, a magyar nemzet eme bűbájos szavú hazafias költőjének érde

meit méltatni valóban felesleges. Hiszen írói tevékenysége mindenikünk lelké
ben hátrahagyta kitörölhetlen nyomait, -  mindenikünk szivében megrezegtette 
az igaz érzés húrjait, a hazafias föllendülést, -  mindenikünk lelkében teremtett 
ideált, kifejezhetlen vágyódást minden nemes és szép eszme iránt.

Annak a nagy embernek, aki varázs szavaival megtanított a legszebb ábrán
dokért hevülni, aki egy ország népének fenn tudta tartani a legszomorúbb 
időkben, az elnyomatás idejében hazafias érzelmeit, -  aki a világirodalom láng
lelkű költői közt álló csillagként ragyog, -  ennek a nagy embernek 50 éves írói 
jubileumáról nekünk, Bács-Bodrogh megye hazafias közönségének sem szabad 
megfeledkeznünk.

Ezek az érzelmek, melyek kétségtelenül édes mindnyájunk érzelmei, bátorí
tanak föl, hogy elfogadásra ajánljam a következő indítványomat:

Bács-Bodrogh vármegye közönsége a folyó évi október hó 24-én tartandó 
közgyűlésen üdvözölje Jókai Mórt, koszorús költőnket 50 éves írói jubileuma 
alkalmából s mondja ki határozatilag, hogy a magyar fő- és székváros e végből 
rendezendő ünnepélyességén küldöttségileg képviselteti magát.

Hazafias tisztelettel
Dr. Vujevich Zoltán

Törvényhatósági bizottsági tag.”670

669 Anonim: A Jókai-jubileum. = Bácska, 1893. okt. 20.
670 Uo.
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E levélnek több tanulsága is van. Egyrészt megerősíti és igazolja Jókai kultuszát 
(„hazánk legnagyobb élő írója”, a „varázsszavú”, a „nagy ember”, aki „állócsil
lagként ragyog”, s aki lelkekben „teremtett ideált”), ugyanakkor Jókait úgy lát
tatja, mint a nemzeti öntudat megtartóját („fenn tudta tartani... az elnyomatás 
idejében hazafias érzelmeit”, „a magyar nemzet bűbájos szavú hazafias költője”, 
„megrezegtette... a hazafias föllendülést”). A „hazafias tisztelettel” záruló levél 
a bizonyítéka, hogy a Jókai-ünneplést elsősorban hazafias tettként és a nemzeti 
egység tüntető bizonyításaként értelmezte az indítványozó, s ilyen értelemben 
fordult egyrészt Bács-Bodrog megyéhez, másrészt annak „hazafias közönségé
hez”, annak érdekében, hogy e déli megye se maradjon ki az országos nemzeti 
ünnepből. Ebben kettős cél megvalósítását látta: egyrészt az üdvözlő felirattal 
és a megyeküldöttség budapesti részvételével Bács-Bodrog megye tanúságot tett 
volna Jókai iránti hódolatáról, az ünnep nemzeti jellege folytán pedig hazafisá- 
gáról is, másrészt mindez önigazolás is lett volna a megy népe előtt.

Dr. Vujevich Zoltán levele azért is érdemel figyelmet, mert 1893. október 
24-én nem várt vihart kavart Bács-Bodrog megye közgyűlésén, és nyilvános, 
az ország közvéleménye előtt megbontotta az egyöntetű és egyhangú, idilli
kus „hazafias lelkesedés” nimbuszát.671 Miről is volt valójában szó? A megye 
közgyűlésén előre senki sem számított arra, hogy akad egy személy, aki meg
bontja majd a megye „hazafias egységét”. Ugyanis miután Vujevich indítványát 
felolvasták, „a terem minden oldaláról felhangzott lelkes éljenek kétségtelen 
jelét adták annak, hogy mennyire rokonszenvezik minden egyes bizottsági tag 
indítványozónak nemes érzelmeivel”. S mégis akadt valaki, aki szót emelt az 
állandó választmány javaslata ellen: dr. Vaálly Emil, a kúlai Nemzeti Párt egyik 
korifeusa. Vaálly felszólalásában úgy értékelte, hogy a megyei törvényhatóság 
túllőne a célon, ha Vujevich javaslatát teljes egészében elfogadná, hiszen „tíz év 
óta nagyot fejlődött irodalmunk, van is azóta e téren sok jelesünk, tehát ezektől 
sem szabad az elismerést megvonnunk”. Vaálly úgymond „nem szándékozik a 
koszorúból egy virágot sem leszakítani, de nem vesztegették meg az indítvány
ban használt ékes epithetonok sem. Teljesen elismeri Jókai érdemeit, de a »tün
tetésszerű küldöttséget« fölöslegesnek tartja; elég az üdvözlés”. Nézete szerint 
csak egy nagy embere van a nemzetnek, s az Kossuth Lajos. Beszéd közben 
Vaállyt „folytonos eláll kiáltásokkal zavarták meg”, őt követően pedig Csupor 
Gyula (1839-1900) becsei ügyvéd, lapkiadó és költő kért szót, aki elmondta: 
nem hitte volna, hogy a hazában „találkozhassék egy oly magyar hazafi, a ki a 
nemzet legnagyobb költőjének dicsőítésére célzó indítvány alkalmával a köznapi 
kritika szemüvegén keresztül keresi a rímek összecsengésének merev szabálya
it”, holott „a világ rokonszenvének elévülhetlen érdemű megszerzője épen az 
volt, a kinek nevére 50 éves jubileuma alkalmával milliók szive dobog fel s a kit,

671 Anonim: Jókai Mór jubileuma. = Bácska, 1893. okt. 27.
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mint a haza egén tündöklő csillagot, hitvány papír rongyoknak feléje szórásával 
meghomályosítani nem lehet”672

A megye végül is megszavazta a küldöttség-állítást, ám a közgyűlés egységet 
megbontó személyt, dr. Vaálly Emilt a Bácska terjedelmes vezércikkben pel- 
lengérezte ki, mondván, hogy „a megye lelkes közönsége indignálódva utasí
totta vissza a felszólaló szavait”, aki „egyenesen kikelt Jókai ünneplése ellen”.673 
Főképpen azt sérelmezték, hogy a Nemzeti Párt egyik tisztségviselője merte 
felemelni szavát „hazánk dicső múltjának, szellemi erejének egyik legnagyobb 
képviselője, megtestesítője ellen”.674

A zombori Magyar Olvasókör 1894. január 6-ára harangozta be a Jókai-ju
bileum megünneplését az alábbi programmal:

„1. Hazádnak rendületlenül... énekli a polgári kaszinó dalárdája. 2. Ünnepi 
óda. írta Dömötör Pál, szavalja Kiss Béla főgimn. tanár. 3. Ünnepi beszéd, írta 
s felolvassa Zlinszky Aladár főgimn. tanár. 4. Isten áldd meg a magyart, énekli 
a polgári kaszinói dalárda.”675

Zlinszky Aladár Jókai Mórról tartott terjedelmes beszédét a Bácska című lap 
teljes egészében közölte.676 Zlinszky fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy „a 
nemzeti szellem egyhangú megnyilvánulása mindig lélekemelő látvány”, hiszen 
„örömünnep zaja tölti be egész Magyarországot s a haza szívéből kiindult lelke
sedés hullámait ezerszeresen veri vissza bérc, tenger és rónaság”.677 A nemzet és 
az irodalom viszonyának, szoros kapcsolatának kérdését vizsgálva Zlinszky arra a 
felismerésre jutott, hogy „nincs nemzet, mely irodalmának többet köszönhetne, 
mint a magyar”.678 E kérdéskört elemezve jutott el a megállapításig, hogy a magyar 
irodalom a magyar nemzetet „háromszor mentette meg a végpusztulástól”. Elő
ször, „midőn a mohácsi gyász után darabokra szakadt”, az irodalom egyesítette a 
nemzet szellemét; másodszor, „midőn s vésznek kora után kimerülve a tétlenség 
álmába süllyedt”, a nemzetet az irodalom „rázta föl halálos zsibbadságából, ez 
keltette új életre”; s harmadszor, „midőn a szabadságharc fényes ábrándképeit 
elnyelte a börtönök éjszakája és lomha gyász nehezült tettvágyra és lelkesedés

672 Uo.
673 Bácska, 1893. okt. 27.
674 Uo.
675 Anonim: Jókai és az olvasókör. = Bácska, 1893. dec. 12.
676 Zlinszky Aladár: Ünnepi beszéd Jókai Mór ötven éves jubileumán. = Bácska, 1894. jan. 9.; Szövege 
külön füzetben is megjelent (Zlinszky Aladár: Ünnepi beszéd Jókai Mór ötven éves írói jubileumán. 
Zombor, 1894.). A későbbiek során Jókai Az új földesúr című regényéből közölt válogatott részeket 
a Radó Antal szerkesztette Magyar Könyvtár sorozatban, amely két kiadást ért meg, s amelyet beve
zetéssel és jegyzetekkel látott el. (Lásd: Jókai Mór. Válogatott részek Az új földesúr című regényéből. 
Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zlinszky Aladár. -  Magyar Könyvtár [Szerk.: Radó 
Antal], 260-261. sz., Budapest, 1901.)
677 Uo.
678 Uo.
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re”, akkor is „a nemzet ereje ott lüktetett irodalmának lapjain”. Zlinszky szerint 
„bánat és remény” vészes időkben az irodalomba menekült, „ott oldódott fel, a 
szív innen táplálkozott, a nemzeti élet felbuzgó melege innen áradt szét, e fölött 
nem volt a zsarnoknak hatalma”.679

A Jókai-ünnepséggel kapcsolatosan a széleskörűen tapasztalt lelkesedés Zlinsz
ky értelmezésében „csalhatatlan tanújele annak, hogy az irodalom nemes hatása 
mind szélesebb rétegekhez találja meg útját s hogy az a geniális őserő, melynek 
bámulatos termékeit felhalmozták a századok, hatásának egyetemességében 
mindjobban megoszlik és mint nemzeti hatalom támad fel, műveltségünknek 
széles alapokon nyugvó egységét alkotva”.680 Jókai országos ünnepléséről 1894- 
ben az volt a véleménye, hogy „ez a nemzeti ünnep a legnagyobb kitüntetés, a 
milyen magyar írót még nem ért soha”. Ünnepi előadásának kultikus retorikája 
legfőképpen Jókai írói zsenialitására és műveinek kivételességére utalt, voltakép
pen arra, hogy „a magyarnak nyelvét, a nemzetek e drága kincsét bűvös zenéjé
ben megszólaltatta”. Jókai műveinek fontos „nemzetkisugárzó” szerepéről, azaz 
a nemzetnek általa történő reprezentálásáról olvassuk, hogy „a magyar nemzet 
őrangyala, Erzsébet királyné az ő művein tanult magyarul, Rudolf első olvas
mányai az ő tiszta magyarsággal megírt regényei voltak. Magyarország jövendő 
ura e művekből ismerte meg népének jellemét, ezer szeretetreméltó vonását, 
ezekből szerette meg e büszke, lelkes, ifjú nemzetet”.681

Jókai ötvenéves írói opusát értékelve állapította meg, hogy kötetei „a magyar 
földjének, történetének, jellemének, érzésvilágának ragyogó épülete, kincses 
palotája”, s hogy munkáiban „csodálatos elevenséggel veszi fel magába a kör
nyező világot és ragyogtatja vissza elbűvölő művészetének verőfényében”.682

A zombori főgimnáziumban 1894. január 8-án ünnepelték Jókai fél évszáza
dos írói működését.683 A gimnáziumi tornateremben megrendezett ünnepség a 
Himnusszal kezdődött, és a Szózattal ért véget. Dömötör Pál Ünnepi ódáját fia, 
Dömötör Aladár hetedikes gimnazista szavalta „kellő átgondoltsággal”, majd 
dr. Major Károly tanár olvasta fel dr. Zlinszky Aladár Jókairól szóló ünnepi 
beszédét.684

Szabadkán már 1893 nyarán beharangozták a Jókai-ünnepély megtartását, 
s ezt a Bácskai Ellenőr terjedelmes vezércikkben taglalta, mondván, hogy „az 
egész nemzet készül -megyénként és városonként -  e jubileumra”.685 Az isme

679 Uo.
680 Uo.
681 Uo.
682 Uo.
683 Anonim: Jókai-ünnepély a főgymnáziumban. = Bácska, 1894. jan. 9.
684 Uo.
685 Anonim: A Jókai-ünnepély Szabadkán. = Bácskai Ellenőr, 1893. aug. 27.
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retlen cikkíró Jókai és a nemzet egységét domborította ki, mondván, hogy az 
író „magával a »nemzet« fogalmával egyesült: a hol a magyar nemzet, ott Jókai, 
s a hol a Jókai, ott a magyar nemzet. A hol a nemzetet ünnepeljük, ünnepelni 
kell Jókait is”. Érdemei közül a lap kiemeli, hogy „korszakot alkotott az iroda
lom terén; úgyszólván egymaga a magyar irodalmat oly nívóra emelte, hol ma 
már -  mondhatni -  a világ-irodalomban is tekintélyes helyet foglal el”. A cikkíró 
szerint Jókai fél évszázados írói jubileuma kapcsán „nem Jókai ünnepléséről van 
(...) voltaképp szó, hanem az egész nemzetéről. Jókai csak mintegy a haladás, 
az irodalom allegorikus élőszobra, kit nemsokára áhitattal tömjénez a magyar 
nép -  és tulajdonképpen nem is Jókait, hanem önmagát. (...) Nos, itt az idő -  
mutassuk meg, hogy igen is tudunk (...) áldozatot is hozni ott, ahol a legjobban 
kell: a nemzetnek, az irodalomnak s önmagunknak; -  mert a mily mértékben 
fogjuk méltányolni és ünnepelni a nagy költő jubileumát, épp oly mértékben 
tiszteljük meg ezáltal önmagunkat”.686

A Bácskai Ellenőr szerint Szabadka hatféle módon tervezte leróni kegyeletét 
Jókai iránt: „díszpolgárrá választás, üdvözlő távirat, alapítvány, összes műveinek 
megszerzése, egy főutcának nevéről való elnevezése és küldöttség”.687

A szabadkai ünneplés fénypontja 1894. január 6-án volt a Pest város Szálloda 
nagytermében. A szabadkai községi főgimnázium rendezett ott Jókai-ünnepélyt, 
amely a Himnusszal kezdődött, szavalatokkal és énekekkel folytatódott, s ame
lyen Toncs Gusztáv tartott felolvasást Jókai Mór a magyar kultúra történetében 
címmel.688 Az ünnepség érdekessége, hogy azt megelőzően a szabadkai főgim
názium Jókai Mór írói működésének méltatása témájára pályázatot hirdetett, s 
a két legsikerültebb pályamunka is felolvasásra került. A Pest város Szálloda 
nagytermében tartotta díszközgyűlését a városi törvényhatóság is, 1894. janu
ár 6-án, „melyen a polgári és katonai hatóságok, városi női és férfi közönség” 
színe-java jelen volt. Jókairól „Vojnits Félix főjegyző tartalmas meleg érzéssel 
előadott 10-12 perczig tartó szép beszédet mondott, melyet a közönségtől több 
helyen felhangzó lelkes éljen szakított meg”.689

Újvidéken 1894. január 13-án a Magyar Kaszinó helyiségeiben került sor a 
Jókai-ünnepség megrendezésére.690 Ezen többek között a magyar főgimnázi
um két tanára tartott felolvasást, Parchetich Vince és Molnár János. Parchetich 
Néhány vonás Jókai jubileumi képéhez című értekezését olvasta fel, Molnár pedig 
Egy kis nyelvészet című tanulmányát.691

686 Uo.
687 Uo.
688 Anonim: Jókai ünnepély. = Szabadkai Közlöny; 1894. jan. 6.
689 Uo.
m Az újvidéki kir. kath. mgyar főgymnasium XXII-ik évi Értesítője az 1894-5-iki tanévről. Közzé
teszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa könyvnyomdája, Újvidék, 1895,134.
691 Uo.
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Kanizsa polgársága 1894. január 14-én „fényesen ünnepelte” Jókait.692 A 
kaszinó termeiben egybegyűlt nagyszámú közönség többek között végighall
gathatta Katona Sándor ünnepi beszédét, aki félórás felolvasásában „méltatta 
Jókai írói hatását a nemzetre és az irodalomra”. Utána szavalatok következtek, 
az est fénypontja pedig az volt, hogy a kanizsai műkedvelők színre vitték „Jókai 
Hős Pálffy czímű szépen megírt költeményét”, amelyben az amatőr színjátszók 
„teljes összhanggal és igazi lelkesedéssel játszottak”, a darab hatását pedig a 
szép jelmezek növelték. A hivatalos rész után reggelig tartó tánc következett.693

A bajmoki fiatalság 1893 augusztusában rendezett estélyt Jókai Mór tiszte
letére.694 Az est programja a Himnusszal kezdődött és a Szózattal zárult, közben 
Jókai-verseket szavaltak a fellépők, sőt két egyfelvonásos vígjátékot is előadtak. 
A jól sikerült, gazdag programú est „a jókedvű fiatalságot kora reggelig együtt 
tartotta”.695

Kuriózumnak számít, hogy Német-Palánkán Csupor Gyula gimnáziumi tanár 
közbenjárása folytán még 1893 májusában 60 tagú szervezőbizottság alakult 
a Jókai-jubileum megünneplésére.696 Ők nem is egy, hanem két Jókai-ünnep- 
séget terveztek: az egyiket 1893 júniusában, a másikat az év szeptemberében. 
Végezetül a második megemlékezésre nem 1893 szeptemberében, hanem 1894. 
január 27-én került sor.697 Azon Csupor Gyula olvasta fel Jókai-tanulmányát, 
majd „tizennyolc palánkai hölgy különféle, Jókai regényeiből merített élőké
peket” mutatott be, melyek között a legérdekesebb élőkép698 „Jókai szobrának 
megkoszorúzása volt”.699

Az apatini kaszinó-egyesület 1894. január 6-án az Andrész-féle vendéglő 
nagytermében ünnepelte a jubiláló írót.700 A meghívó tanúsága szerint ott egy 
tánccal egybekötött „mű-előadásra” került sor, amelyben Jókai megzenésített 
Király hymnusát az apatini dalárda adta elő. Jókai életéről dr. Zsubory József 
(1864-1915) ügyvéd, országgyűlési képviselő értekezett „élvezetet nyújtó előa
dásban”, s a műsorban több ének és szavalat hangzott el, továbbá műsorra került

692 Anonim: Jókai irodalmi ünnepély Ó-Kanizsán. =  Bácska, 1894. jan. 19.
693 Uo.
694 Anonim: Jókai-estély Bajmokon. = Bácska, 1893. aug. 4.
695 Uo.
696 Anonim: Tűzkárosultak és Jókai-ünnep. = Bácska, 1893. máj. 30.
697 Anonim: Jókai-ünnep Palánkán.= Bácska, 1894. jan. 16.
698 A 19. század végén volt divatban, hogy ismert képzőművészeti alkotások színpadi utánzataként vagy 
jelképes, eredeti (megkomponált) jelenetek háromdimenziós bemutatásaként, képszerűen jelenített meg 
néma és mozdulatlan szereplőkből álló csoport. Eközben az élőképek rendezői külön figyelmet fordí
tottak a szereplők korhű jelmezeire meg a fényhatásokra, amely növelte az élőképek közönségsikerét.
699 Uo.
700 Anonim: Az apatini kaszinó mulatsága. = Bácska, 1893. dec. 29.; Bácskay Béla: Jókai-ünnepély. 
=  Bácskay 1894. jan. 12.
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egy vígjáték is. Azt követően reggelig tartó tánc volt. Az ünnepségen, „daczára 
a borzasztó hózivatarnak”, mintegy 250 személy vett részt.701

Óbecsén 1894-ben az Óbecsei Nőegylet estélyén emlékeztek meg Jókai fél 
évszázados írói jubileumáról, amelyen dr. Milkó Vilmos (1878-1956) sebész, 
egyetemi tanár tartott az író munkásságáról „lebilincselő felolvasást”.702

Fölöttébb érdekes volt az újverbászi olvasóegylet 1894. január 6-i megem
lékezése Jókairól.703 Az elmaradhatatlan Himnusz és Szózat mellett, az ünneplő 
közönségnek ritka alkalma volt hallani Jókai egyik Üjverbászon élő tanulótársá
nak, Kármán József református lelkésznek a megemlékezését.704 Kármán alkal
mi előadást tartott Jókai életéről, továbbá elszavalta annak egyik költeményét 
is. Jókai irodalmi munkásságáról Heringer Sándor gimnáziumi tanár beszélt, 
majd néhány zeneszám következett, az est után pedig tánc.705

Ómoravicán (Bácskossuthfalván) 1894. január 6-án az Olvasókör emléke
zett meg a Jókai-jubileumról.706 Schadl Ignác plébános, a kör elnöke „szép, velős 
és valódi eloquenciával előadott beszédjében ecsetelete a koszorús költő nagy, 
elhervadhatatlan érdemeit a magyar irodalom terén, kiemelvén, hogy ő szerez
te a magyar nemzetnek a világirodalomban azt az előkelő helyet, melyet az a 
mai napon elfoglal”. Az estet követő banketten Schadl Ignác mondott elsőként 
köszöntőt, „poharát Jókai Mór egészségére emelvén”.707

Az ómoravicai Polgári Kör 1894. január 7-én rendezte meg Jókai-ünnepélyét, 
s a korabeli laptudósítás szerint „öröm ragyogott a szemekben” amiatt, hogy a 
közönség Jókai iránti „tiszteletének és hálájának adhat kifejezést”.708 Jókai ómo
ravicai olvasói, a korabeli újságíró megfogalmazása szerint, regényeit olvasva 
„érzik szíveikben, hogy mint a langy permetező eső a szomjú földet: úgy készti és 
segíti az ő szíveiket is a nemes olvasmány, teremtésre. Termésére a nemes belső 
érzelemnek, a szépnek és jónak, mindenekfelett pedig a Jókai napfénybe mártott

701 Uo.
702 Fárbás József: Régi arcok. Száz arckép a régi Becse közéletéből. Sztári Becsej, 1933, 37.
703 Anonim: Jókai-jubileum. =  Bácska, 1894. jan. 5.
704 Uo. Kármán József református lelkész Üjverbászon született 1825-ben. Nem ismeretes számunkra, 
hogy Jókaival hol járt együtt iskolába, ám a korabeli bácskai sajtó ezt tényként nyugtázza. 1846-ban 
Lovasberényben találjuk, ahol 1848-ban már kapitányi rangban harcolt a lovasberényi nemzetőrökkel 
együtt. A szabadságharc idején Perczel Mór és Guyon Richárd táborában harcolt, 1850-től pedig a papi 
pályán tevékenykedett. Az 1880-as években lett újverbászi református lelkész. Irodalmi munkásságát 
példázza, hogy több cikket írt a korabeli budapesti szépirodalmi és egyházi lapokba. 1877-ben Zom- 
borban egy önálló kötete is megjelent A babonáról. (Lásd: Dr. Borovszky Samu [szerk.]: Bács-Bodrog 
vármegye II. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1909 [Magyarország vármegyéi és városai] -  
elektronikus változat.)
705 Uo.
706 Anonim: lókai-jubileum. = Bácska, 1894. jan. 12.
707 Uo.
708 Z.: Jókai-ünnepély. =  Bácska, 1894. jan. 16.
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ragyogó tollával oly elragadóan festett magyar nemzeti múltnak megismerése 
által termésére az önkénytelenül is ébredő nemzeti önérzetnek”.709

A rendezvényen Csáki István református lelkész beszélt az ünnepelt író mun
kásságáról, illetve „azon áldásról, melyet Jókai művei egyesek szívében és a társa
dalomban teremnek”. Csáki beszédéből előbukkan a jellegzetes kultikus retorika:

„Mikor a magyar nyelv elnyomva, a magyar érzelem rabbilincsre verve volt, 
Jókai akkor is azzal az ékes magyarsággal szólalt meg, mely édes érzettel töltöt
te be a jobb jövő iránt reménykedő szíveket. Mikor meghamisított felfogás és 
barbár nevezet volt a magyarról elterjedve: Jókai a más nemzeteket is ámulatra 
ragadó magyar dicsőséget, jellemet, faji jelleget, nemzeti életképességet, felvi
lágosodás és művelődésre való fogékonyságot, Magyarországnak a nyugat-eu
rópai művelt államok közé illőségét mind a múltban élő egyéni és nemzeti 
magasztos törekvésekben és kimagasló alakokban bizonyította be. (...) Mikor 
a szabadságharc lezajlása után üldöztetésnek voltak kitéve mindazok, kik mint 
a nemzetnek kiváló harcosai a nemzeti önvédelemben részt venni bátorkodtak 
s mikor a nemzeten méltatlanul ejtett seb fájt, Jókai e harcosok egyike mint a 
bokorban magát elrejtő csalogány, álnév alatt akkor sem szűnt meg énekelni a 
magyar dicsőségről. És ez az ének a fájó szivekre gyógybalzsamként hatott. (...) 
Hitet, reményt, bátorítást, vigaszt, erkölcsöt és hazaszeretetei sugároz Jókainak 
minden munkája, miért őt méltán úgy ünnepeljük mint nemzetünk apostolát.”710

Jókai volt tehát -  ebben az értelmezésben -, mostoha időkben a „nemzet 
vigasztalója”, aki műveiben az „ámulatra ragadó magyar dicsőséget”, „nemzeti 
életképességet” nyomatékosította, s aki Világos után „mint a bokorban magát 
elrejtő csalogány, álnév alatt” zengedezett a magyar dicsőségről, amely »gyógy
balzsamként” hatott a lelkekre. A szöveg, a vége felé már a szakralitásba hajlik, 
tekintettel arra, hogy Jókait „a nemzet apostolának” tekinti, akinek művei „hitet, 
reményt, bátorítást, vigaszt, erkölcsöt és hazaszeretetet” sugároznak, akárcsak 
a vallás, vagy az ima.

A vidéki Jókai-ünnepélyek meg a budapesti központi ünnepség lezajlása 
után a vajdasági magyar sajtó is megkísérelt levonni néhány következtetést e 
nagyszabású, országos nemzeti ünneplésből. így a zombori Bácska vezércikk
ben elemezte a lefolyt ünnepet, és vonta le annak tanulságait.711 A névtelen cik
kíró szerint „felemelő nemzeti öntudattal tekinthetünk az ünnepélyre, mert az 
a nemzeti fejlődésünknek, rendezettségünknek fényes tanúsítása. Látszassák 
bár merész mondásnak, merjük állítani, hogy ez az ünnep, a mindeneket meg
hódító kultúrának fényes, erőteljes proklamációja volt. Kiskorú nemzet ilyet 
nem rendezhet, mert kiskorú nemzet még halottjait sem tudja megbecsülni.

709 Uo.
710 Uo.
711 Anonim: Az ünnep és tanulságai. =  Bácska, 1894. jan. 12.
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(...) Milyen felemelő nemzeti öntudatunkra, hogy a nemzet rajongó hálája 
nem kihűlt szívnek, a megható gyásznak alkalmából buzdít föl, hanem szent 
kegyelettel, szívvel és lélekkel jut az élő iránt is kifejezésre. (...) A mit Jókaival 
tettek (...) az a kultúra diadala. (...) A szellemi munka értékben emelkedett, 
nem Csáky-szalmája többé, melyet lenézhet az üresfejű sarlatán. (...) Ahhoz, 
hogy a szellemi termék közbecsülését és kívánatos tekintélyét elérje, még mesz- 
sze állunk, de a Jókai-kultusz nagyon, jelentékenyen közelebb vitt a cél felé. És 
ez az, a minek a szellemi munka minden tisztelője igaz leikéből örülhet, mert a 
szellemi tehetségek megismerése és elismertetése mindmagunk józan megbe
csülésére és szeretetére vezet.”712

A cikkíró tehát a nemzet szellemi nagyságának felmutatását, a nemzeti 
öntudat erősítését, a szellemi termékek megbecsülését és nem utolsósorban a 
Jókai-kultusz felívelését látta a lezajlott országos Jókai-ünneplés eredményeként, 
miközben teljes egészében azonosítja a jubiláló írót a nemzettel.

Egyesületi dísztagságai közül kiemelnénk, hogy Nagybecskereken a Magyar 
Olvasókör választotta dísztagjává Jókait 1893. december 14-én, s az erről szóló 
díszoklevelet, amelyet Semsey Gyula fogalmazott meg, díszes tokba csomagolva 
küldte fel Pestre.713 A szabadkai Nemzeti Kaszinó 1893 októberében rendkívü
li közgyűlésen „nagy lelkesedéssel, egyhangúlag dísztagjává választotta Jókai 
Mórt”, döntést hozott arról, hogy „jubileuma alkalmával feliratilag üdvözli”, 
egy példányt rendel összes műveinek díszkiadásából, és -  igazi kuriózumként 
-  „tiszteletére érmeket714 veret, melynek egy példányát küldöttség fogja az ünne
peknek átnyújtani”.715

Jókai Mór vajdasági díszpolgári kinevezései szervesen illeszkedtek többi díszpol
gári kinevezéseinek sorába, melyekből 1893-94-ben akadt bőven. Az alaphangot 
ebben is Budapest adta meg: 1893. március 22-én választotta díszpolgárává, és 
„ezt a hódolatot sorba utána csinálták az ország többi városai”.716 A Vajdaság
ban öt város tette meg: Zenta, Zombor, Újvidék, Szabadka és Nagybecskerek.

Zenta város tanácsának 1893. június 27-én megtartott rendkívüli közgyűlé
sén Harsányi János tanító, több zentai kultúegyesület tagja tett indítványt Jókai

712 Uo.
713 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.; Anonim: A 
Magyar Olvasókör közgyűlése. = Torontál, 1894. jan. 8.
714 A Jókai-ünnepély alkalmából többek között a budapesti Steiner-cég ércárugyárában készültek 
Jókai-érmek. Az érem egyik oldalán Jókai Mór arcképe látható, a másikon pedig, négysoros szöveg
ben, ez olvasható: „Jókai Mór 50 éves írói jubileuma emlékére 1843-1893.” (Anonim: Jókai-érmek. = 
Bácska, 1894. jan. 5.)
715 Anonim: Jókai jubileuma. = Bácska, 1893. okt. 13.
716 Szajbély 2010, 319.
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díszpolgárrá választására.717 Az indítvány nyomán a következő határozat szüle
tett: „Tekintve, hogy nagy hazánkfia irányában városunk más módban is óhajt 
elismerésének méltó kifejezést adni, ennélfogva, mielőtt a képviselő testület ez 
indítvány felett érdemlegesen határozna, egy bizottság küldetik ki a folyó év októ
ber havában megtartandó jubileum alkalmára javaslattétel végett. A bizottság 
tagjainak Szabó László, Mikosevits József, dr. Révay János, Vuits Vazul, Szűcs 
Lajos és Tóth Lajos városi képviselő választattak meg.”718 1893 szeptemberé
ben a zentai városi képviselő-testület egyhangúlag határozott Jókai Mór Zenta 
város díszpolgárává való megválasztásáról: „Olvastatott a Jókai Mór koszorús 
regényírónk 50 éves írói jubileuma alkalmára javaslattételre kiküldött bizott
ság véleményes javaslata”, melynek nyomán „Jókai Mór koszorús regényírónk a 
hazai irodalom terén szerzett halhatatlan érdemeiért a városi képviselő testület 
által Zenta rendezett tanácsú város díszpolgárává általános lelkesedés között 
egyhangúlag megválasztatik. Tovább ugyancsak határoztatik, hogy az ezidősze- 
rént Posta utcza nevet viselő utcája e városnak Jókai utcza nevezetet nyerjen. A 
megválasztásáról szóló oklevélnek a bizottság által beterjesztett szövegezését a 
képviselő testület magáévá tevén, az oklevél valamely hazai műintézetben dísze
sen kiállítani, és a megválasztottnak megküldeni rendeltetik.”719 A díszpolgári 
oklevelet végül is a Boromisza János polgármester vezette küldöttség nyújtotta 
át Jókainak 1894. január 6-án a Budapesten megtartott központi ünnepségen.720 
Az ünnepségről tudósító Zentai Közlöny felrótta a szervezőknek, hogy a dísz
polgári oklevelet egy ajándékoktól roskadozó asztalra tették, s hogy Jókai nem 
is látta a zentai küldöttséget.721 Utóbb derült ki, hogy Jókaihoz mégis eljutott a 
díszpolgárságról szóló oklevél, amelyet Boromisza Jánoshoz küldött levelében 
köszönt meg 1894 januárjában.722

„Nagyságos Boromisza János úrnak,
polgármester
Zenta.

Hódolatteljes örömmel fogadtam azon hazafiúi kitüntetést, amelyben enge- 
met Zenta város mélyen tisztelt közönsége részesített.

Irodalmi munkásságom legszebb jutalmát találom e megtiszteltetésben és 
életem hátralevő napjait arra szentelem, hogy ezt megérdemeljem. Kérem Nagy

717 Zenta-városi tanács jegyzőkönyve, 1893/400 sz. [1893. jún. 27.] [Történelmi Levéltár, Zenta, F:003.36.] 
-  Tari László szíves közlése.
718 Uo.
719 Zenta-városi tanácsjegyzőkönyve, 1893/532. sz. [1893. szept. 19.] [Történelmi Levéltár, Zenta, F:003.36.]
720 Zentai Közlöny, 1894. jan. 14.
721 Uo.
722 Zenta-városi tanácsjegyzőkönyve, 1894/74 sz. [1894. febr. 26.] [Történelmi Levéltár, Zenta, F:003.36.]
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ságod, kegyeskedjék hálám kifejezését a város tisztelt közönségével tudatni és 
hazafiúi jó indulatában engem továbbra is megtartani.

Legmélyebb tisztelettel maradok,
Budapesten, 1894. évi január hó 20-án, híven tisztelő honfitársa, Jókai Mór

s. k.”723
A zentai képviselő-testület 1894. február 26-i közgyűlésén olvasták fel Jókai 

levelét, s a korabeli jegyzőkönyv tanúsága szerint „a felolvasott levél lelkes éljen
zéssel tudomásul vétetik”.724

Jókai zombori díszpolgárságáról 1893 májusában ad hírt a Bácska, mondván, 
hogy a dr. Csihás Benő polgármester elnöklete alatt ülésezett Jókai-bizottság 
Zombor város közgyűlésének a hódolat alábbi formáit javasolja:

„1. Választassák meg Jókai Mór a város díszpolgárává, 2. az ősszel Budapes
ten rendezendő jubileumi ünnepségeken képviselje magát a város közönsége,
3. a város egyik előkelő utcája vagy tere neveztessék el a Jókai Mór nevéről és
4. a mennyiben -  mint tervezve van -  a jubileum alkalmából kiadják a nagy 
regényíró összes műveit, rendelje meg azt a város a városi könyvtár részére.”725

F. Cirkl Zsuzsa tudni véli, hogy „a szájhagyomány szerint Jókai Mór dísz
polgárrá avatása Sándor Béla megyei főispán ötlete volt”.726 Zombor város 1893. 
május 30-án megtartott közgyűlésén Jókait egyhangúlag megválasztották Zom
bor díszpolgárává.727 Ugyanakkor arról is döntés született, hogy a Vadászkürt 
Szálloda előtti teret Jókai Mórról nevezik el, s Jókai műveinek nemzeti díszki
adását pedig a város megvásárolja a könyvtár számára.728

Az oklevél finom, préselt bőrbe volt bekötve, kötéstábláját a város címere 
díszítette, több arany és ezüst zománcdísz kíséretében. Az aranyozással díszített 
színes pergamen oklevél szövege ez volt:

„Mi Zombor szab. kir. város polgármestere, tanácsi és törvényhatósági bizott
sága, adjuk emlékezetül mindenkinek, akit illet, hogy midőn az alulírott napon 
és helyen a város közügyeinek elintézése végett rendes közgyűlést tartottunk, 
akkor egyik tagtársunk által beadott, a törvény alakiságát szigorúan szemmel- 
tartva napirendre kitűzött és a legnagyobb lelkesedéssel egyhangúlag elfogadott 
indítványa folytán hazánk koszorús költőjét, JÓKAI MÓRT hálás elismeréséül 
azon halhatatlan érdemeknek, melyek ő irodalmi működése által a haza irányá
ban szerzett, Zombor szabad királyi város DÍSZPOLGÁRÁVÁ megválasztottuk,

723 Uo.
724 Uo.
725 Anonim: A Jókai jubileuma Zomborban. =  Bácska, 1893. máj. 12.
726 F. Cirkl Zsuzsa: Látjátok feleim... Barangolás a Szent Rókus temetőben. Logos, Tóthfalu, 2003,35-36.
727 Bácska, 1893. jún. 2.
728 Uo. Anonim: Jókai díszpolgársága. = Bácskai Ellenőr, 1893. jún. 4.



II. Jókai M ó r „ ju b ile u m i” ku ltu sza  a V ajda sá gban 125

és őt mindazon jogokkal és kiváltságokkal felruháztuk, melyeket Zombor szab. 
kir. város díszpolgárai eddig élveztek vagy a jövőben élvezni fognak.

Minek hiteléül kiadtuk ezen a város nagy pecsétjével megerősített oklevelünket. 
Kelt Zomborban, Zombor szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 

1893. évi május hó 30-án tartott közgyűléséből.
Zombor szab. kir. város közönsége nevében:
Schlagetter Gyula, polgármester s. k.”729
A díszpolgári oklevelet 1894 januárjában a budapesti központi Jókai-ünne- 

pélyen Zombor város háromtagú bizottsága (Schlagetter Gyula polgármester, 
Koczkár Zsigmond és dr. Drakulits Pál) nyújtotta át az ünnepeknek.730 Egy 
hónappal az ünnepséget követően Jókai levelet intézett Schlagetter Gyula pol
gármesterhez, három Jókai-fotó kíséretében:

„Igen tisztelt Honfitársam! Kedves Barátom!
Kérlek, légy szíves az idecsatolt arcképeket a túloldalon felsorolt t. barátaim

nak, kik ötven éves írói jubileumom alkalmával, küldöttségileg megtiszteltek, 
alkalmilag kezükhöz juttatni, minthogy lakcímeiket nem ismerem. Bocsánatot 
kérve e terhelésért, legforróbb hálám és baráti üdvözletem mellett maradok 
Budapesten, 1894. február 9-én, igaz híved és szolgád Jókai Mór.”731

Muhi János, Zombor monográfusa szerint „ebben az évben [1893-ban] Zom
borban járt Jókay [sic!] Mór”.732 Cirkl Rudolf helytörténész úgy tudja, hogy „a 
nagy írót elkápráztatta a város szépsége”733, Cirkl Zsuzsa pedig azt írja, hogy a 
zomboriak „több fogadást is rendeztek tiszteletére: a Megyeházán, a Városhá
za előtti téren, de díszvacsorát is adtak a közkedvelt írónak a Vadászkürtben, 
sőt a Zombori Magyar Polgári Kaszinó Egyletben is”.734 Minderről azonban a 
zombori sajtó sem 1893-94-ben, sem a későbbiekben nem tudósított, továbbá 
a szakirodalom sem közölt hivatkozási adatot.735

Egyébként a zomboriak a későbbiek során sem feledkeztek meg Jókairól. 
1898 februárjában a zombori Bácska irodalmi rovata adott hírt arról, hogy „a 
legnagyobb magyar regényíró, akinek minden műve igazi büszkesége a magyar 
irodalomnak”, Elmúlt élet címmel új regényén dolgozik, amely a Magyar Hír

729 Burnách Iván: Városunk tiszteletbeli polgára Jókai Mór. = Zombor és Környéke, 1993. okt. 10.
730 Anonim: Jókai Zombornak. = Bácska, 1894. febr. 20.
731 Uo. (Jókai köszönőlevelét lásd: Zombor szabad királyi város magisztrátusának iratai 6220/1894, illetve 
Zombor szabad királyi város magisztrátusának jegyzőkönyve 60. sz./1894 -  Történelmi Levéltár, Zombor.)
732 Muhi János: Zombor története. Kalangya-kiadás, Zombor, 1944,226.; Muhi nem nevezi meg forrá
sát Jókai zombori látogatásával kapcsolatosan.
733 Cirkl Rudolf: Emlékezés Jókaira. Kiadja a zombori Petőfi Sándor Művelődési Egyesület műemlék
védő szakköre. 2000
734 F. Cirkl 2003, 35-36.
735 A zombori Bácska 1892 és 1899 közötti évfolyamai Jókai zombori látogatásáról nem tudnak!
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lapban jelenik majd meg.736 1898 márciusában pedig, a magyar szabadságharc 
ötvenéves jubileumán a zomboriak díszpolgárukat, „a 48-as idők élő nagy alak
ját”, táviratban üdvözölték:

„Jókai Mór úrnak
Budapest.
A zombori polgárság március idusának félszázados évfordulóját ritka lelke

sedéssel ünnepelvén, ama nagy nap élő kiváló nagy alakját, nemzetünk koszorús 
költőjét, Uraságodat hódoló tisztelettel üdvözli és az ég áldását imádkozza le reá.

A rendező bizottság.”737

Újvidék szabad királyi város törvényhatósága 1893. november 18-án megtar
tott rendkívüli közgyűlésén Macsvánszky Pál (1822-?) nyugalmazott törvény- 
széki elnök indítványára Jókai Mórt a város díszpolgárává választották, Molnár 
Hugó (1857-1956) református lelkész javaslatára pedig úgy döntöttek, hogy az 
íróhoz, a jubileum kapcsán üdvözlő feliratot intéznek, Jókai műveinek nemzeti 
díszkiadásából pedig három példányt vásárolnak.738

Szabadka szabad királyi város törvényhatósági bizottságának ülésén 1893. 
szeptember 14-én volt „egy szép, lélekemelő jelenet”: Franki István (1835-1913) 
gimnáziumi tanár, bizottsági tag indítványára a közgyűlés „Jókai Mór koszorús 
költőnket egyhangúlag, nagy lelkesedéssel Szabadka sz. kir. város díszpolgárává 
választotta”.739 A döntés értelmében az erről szóló díszoklevelet öt tagból álló 
küldöttség vitte fel Budapestre. A város Jókai összes műveiből két példányt ren
delt meg, amellett 100 aranykoronát szavazott meg két olyan középiskolai tanuló 
részére, akik a legjobb írásbeli dolgozatot írják Jókai írói működéséről. Döntés 
született egy 2000 koronás Jókai Mór Alapítvány létesítéséről is, amelynek évi 
kamataiból azokat a gimnáziumi tanulókat jutalmaznák, „kik a magyar nyelv és 
irodalom terén a legjobb előmenetelt tanúsítják”. A szabadkai Raktár utca nevét 
Jókai utcára változtatták, s abban is megállapodtak, hogy az országos jubileum 
napja (1894. január 6.) a város összes iskoláiban munkaszüneti nap lesz.740

Néhány hónappal a fél évszázados Jókai-jubileum előtt, 1893. április 24-én, 
Nagybecskerek képviselő-testülete megvitatta dr. Klein Mór nagybecskereki 
főrabbi indítványát.741 A 224/5458. számú jegyzőkönyvi bejegyzés szerint az 
összejövetelen „olvastatott dr. Klein Mór városi képviselő testületi tagnak, Jókai

736 Anonim: Jókai Mór új regénye. = Bácska, 1898. febr. 4.
737 Anonim: Március 15-ike Zomborban. =  Bácska, 1898. márc. 16.
738 Anonim: József főherceg, Jókai és Újvidék. =  Bácska, 1893. nov. 21.
739 Anonim: Törvényhatósági közgyűlés. = Bácskai Ellenőr, 1893. szept. 17.; Anonim: Szabadka és 
Jókai. = Bácska, 1893. szept. 19.
740 Uo.
741 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. =  Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.; Németh Ferenc: 
Jókai ünneplése. = Magyar Szó, Kilátó, 1993. ápr. 24.
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Mór koszorús írónknak 50 éves írói jubileuma alkalmából, a tudomány és az 
irodalom terén szerzett halhatatlan érdemei elismerés jeléül, városunk díszpol
gárává leendő választása tárgyában benyújtott indítványa”.742

A kérdés részletes megvitatása után a választmány „az indítványt elfogadan- 
dónak és Jókai Mór koszorús írónknak a tudomány és irodalom terén szerzett 
halhatatlan érdemei elismerése jeléül, 50 éves írói jubileuma alkalmából váro
sunk díszpolgárává megválasztandónak, a díszoklevél átnyújtása végett polgár- 
mesterünk, országgyűlési képviselőnk és egy városi képviselő-testületi tagból 
álló küldöttséget megbízandónak véleményez”.743

Egy nappal megválasztása után, 1893. április 25-én a Torontói Nagybecskerek 
díszpolgára címmel egész oldalas cikkben méltatta Jókait.744 A többi között így: 

„A költők fejedelme! Ezt a czímet adta az olvasó közönség Jókainak és ő 
meg is érdemli ezt a czímet. A Fáy Andrások és Vachot Imrék sorából való író 
Jókai, a ki még önzetlen munkása volt az Űr szöllejének, és nem futkosott hív 
kitüntetések után. (...) Ötven év óta író! Ötven év nagyon sok, s aki ennyi idő 
alatt tiszteletben és becsületben élt, már megszerezte embertársai borostyánko
szorúját, de még jobban megérdemli az, aki ötven év alatt a legbuzgóbb munká
sa volt az irodalomnak, s aki ezalatt az idő alatt zseniális elmealkotásaiból egy 
egész könyvtárt írt össze.

A költőt sohasem lehet elválasztani a hazafitól. Jókainál is érvényesült ez. 
(...) Jókai (...) úgy írt, amint érezett. Mikor zsandár volt a háta megett, mikor 
megszüntetéssel fenyegették az egyetlen magyar napilapot, akkor sem tudott a 
hatalom bérenczévé szegődni, hanem veszéllyel, veszedelemmel nem törődve, 
írta azt, amit a szíve diktált. (...) Vagyont nem adhatunk neki, legalább rójuk le 
előtte nagyrabecsülésünk adóját: legyen tehát üdvözölve Nagybecskerek váro
sának új díszpolgára.”745

A Jókai tiszteletére létrehozott alapítványok közül három vajdaságiról van 
tudomásunk. Az első létrehozását Szabadka szabad királyi város törvényható
sági bizottsága 1893 augusztusában javasolta746, s azt a városi közgyűlés 1893. 
szeptember 14-i határozatával szentesítette.747 Ennek értelmében a testület 
„Jókai-alapítvány címen kétezer koronás alapítványt szavaz meg, melynek 
kamatait évenként oly gimnáziumi növendékek kapják, kik a magyar nyelv és

742 Uo.
743 Uo.
744 Anonim: Nagybecskerek díszpolgára. = Torontói 1893. ápr. 25.
745 Uo.
746 Anonim: Jókai-jubileum. =  Bácskai Ellenőr, 1893. aug. 31.
747 A Szabadka városi magyar főgimnázium Értesítője. 1915-1916. iskolai év (összeállította: Koszto
lányi Árpád). Fischer és Krausz könyvnyomdája, Szabadka, 1916,161.
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irodalom terén a legjobb előmenetelt tanúsítják”.748 Ennek az alapítványnak a 
kamataiból évente 30-30 koronás „magyar irodalmi jutalomdíjat” osztottak ki 
rendszerint 8-9 arra érdemesült gimnazistának, akiket a szabadkai gimnázium 
tanári testületé volt hivatott minden évben felterjeszteni.749 A szabadkai Jókai 
Alapítvány az első világháború végéig zavartalanul működött.750

A második Jókai Alapítványt Torontál megye hozta létre 1893. szeptem
ber 4-én, „közmívelődési czéllal” 1000 forintos alapítványt létesítve Jókai Mór 
nevére.751 Az erről szóló okiratot Dániel László, Torontál megye alispánja látta 
el kézjegyével.752

A harmadik Jókai Alapítványt 1893 novemberében a zombori kereskedelmi 
középiskola tantestülete létesítette, méghozzá úgy, hogy „az ifjúsági önképző
kör [meglévő] alapítványát Jókai-alapítvány néven” kezelte a továbbiakban.753

Noha nem volt igazi alapítvány, mégis említést érdemel a verseci magyar kirá
lyi állami főreáliskola Jókai Önképzőköre, amelyet Takács Gyula tanár alakított 
1893 októberében.754 Buday József főreáliskolai igazgató a Jókai-jubileum kap
csán rendezett iskolai ünnepségen mutatta be az új kört a nagyközönségnek.755 
Az önképzőkör még megalakulásának évében elhatározta, hogy beszerzi Jókai 
Mór összes műveit, amellyel valójában meg is alapozta könyvtárát.756 Később 
folyóiratokat is járatott, s „a rendes gyűlések mellett az irodalom és politikai élet 
nagyjainak emlékére” egy-egy nevezetes évfordulón (például Petőfi halálának 
50. évfordulója; Vörösmarty Mihály és Czuczor Gergely születésének 100. évfor
dulója kapcsán) díszgyűlést is szervezett.757 A kör tagjai kéthetenként tartották 
gyűléseiket.758 A kör önálló irodalmi munkák (eredeti dolgozatok, fordítások, 
bírálatok) megírására is serkentette a diákokat, akik közül a legjobbak évente

748 Anonim: Jókai-jubileum. = Bácskai Ellenőr, 1893. aug. 31.
749 A Szabadka városi magyar főgimnázium Értesítője. 1915-1916. iskolai év (összeállította: Koszto
lányi Árpád). Fischer és Krausz könyvnyomdája, Szabadka, 1916,161.
750 Uo.
751A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898, 94.
752 Uo.
753 Anonim: Jókai és a kereskedelmi iskola. = Bácska, 1893. nov. 14.
754 A verseczi m. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1913-14. tanévről (közli: Pongrácz Alajos igaz
gató). Albach Testvérek, Versecz, 1914, 27.
755 A verseczi m. kir. állami főreáliskola története (összeállította: Buday József igazgató). Özv. Kirch
ner J. E. Műintézete, Versecz, 1896,121-122.
756 A verseczi m. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1913-14. tanévről (közli: Pongrácz Alajos igaz
gató). Albach Testvérek, Versecz, 1914, 27.
757 Uo.
758 A verseczi m. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1899-1900. tanévről (szerkesztette: Buday József 
igazgató). Özv. Kirchner J. E.-féle Műintézet, Versecz, 1900,14.
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illő jutalomban részesültek.759 Méghozzá úgy, hogy a vezető tanár felterjeszté
sére a legjobb irodalmi munkát a Verseci Magyar Közművelődési Egyesület 
jutalmazta.760

Szoborállításra is volt példa a Vajdaságban Jókai fél évszázados irodalmi 
jubileuma kapcsán. Mint Praznovszky Mihály írja, a szoborállítás a kultusz 
szempontjából azért fontos, mert „a kultikus szokásrend (...) leglátványosabb 
eleme”, és „kimondottan és elsősorban a kegyelet és a nemzeti érzelem vezeti a 
kezdeményezőket”.761 Egyetlen vajdasági Jókai-szoborállításról tudunk, amelyre 
a jubileum kapcsán Nagybecskereken került sor, a Magyar Olvasókör helyisége
iben. 1893. december 14-én délelőtt 11 órakor már hatalmas tömeg gyűlt össze 
a város központjában, a Rózsa Szálloda előtti téren, amelynek első emeletén, a 
Magyar Kör helyiségeiben kezdetét vette a rendezvénysorozat.762 Déltájban került 
sor a Kör díszülésére, amelyet annak elnöke, báró Feilitzsch Berthold nyitott 
meg, közölve az egybegyűltekkel, hogy „a Kör, az ünnepség fényét külsőleg is 
emelendő, megszerezte az ünnepelt író remek kivitelű mellszobrát”763 Ezután 
leleplezte a szobrot, s erről így számolt be a tudósító: „Riadó éljenzés követte e 
szavakat, a mely még fokozottabb mértékben újult meg, amikor az elnöki szék 
mögött, délszaki növények közt elhelyezett, nemzeti színű zászlóktól környe
zett emlékszoborról lehullott a lepel és Jókai Mór művészi tökélyű mása látható 
lett.”764 Sajnos a korabeli lapok elhallgatták a szobrász nevét, de azt is, hogy ki 
volt e műalkotás mecénása és ötletadója.

Megyei és városi testületek pazarul kidolgozott ajándék-díszalbumai, diplomáiy 
oklevelei (mint kultikus tárgyak) nagy számban jelentek meg a Jókai-jubileum 
kapcsán, 1893-94-ben. Jókait több száz ajándékkal, művészi alkotással halmozták 
el, amelynek listája a díszkiadás századik kötetében is megjelent.765 Mint Rózsa
falvi Zsuzsanna írja, „valamennyi vármegye díszalbumot és/vagy díszoklevelet 
küldött az ünnepeknek. (...) Piktorok Jókai életéből vett epizódokat festettek. 
Kompaktorok, ötvösök és kalligrafusok cifrábbnál cifrább kötésű és díszítésű 
albumokon törték a fejüket”.766 Pontosabban fogalmazva, „negyvenhat megye,

759 A verseczi m. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1913-14. tanévről (közli: Pongrácz Alajos igaz
gató). Albach Testvérek, Versecz, 1914,27.
760 Uo.
761 Praznovszky Mihály: „A szellemdiadal ünnepei”. A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. 
század közepén. Mikszáth Kiadó, Budapest, 1998, 23.
762 Uo.
763 Uo.
764 Anonim: Jókai napja. = Torontál, 1893. dec. 15.
765 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898, 83-105.
766 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a m ú z sá v a lA Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. = Budapesti Negyedy 2007/4. sz., 335-359.
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tizenkilenc törvényhatósági jogú város, huszonnégy más város és száznégy tes
tület, valamint egyesület fejezte ki háláját a nemzet költője iránt”.767

A vajdasági városok és testületek közül több is kedveskedett Jókainak díszes 
albummal, oklevéllel ezek közül emelünk ki néhányat:

Nagykikinda díszalbuma tengerkék bőrkötésben volt, aranyozott keretben, 
középen a város címerével (vörös szív fölött kardos kar, feltűzött fejjel). A ben
ne lévő okiratot Teveszky Kristóf polgármester és Augusztin Miklós főjegyzők 
látták el kézjegyükkel 1893. november 27-én.768

Újvidék díszalbuma barna bőrkötésű volt, aranyozott zománcos kerettel, 
középen a város címerével (hármas bástyatorony, fölötte galamb olaj ággal, 
alatta zöld mező a Dunával). A benne lévő okiratot Flatt Viktor főispán, Pet- 
ry Popovich István polgármester és dr. Demetrovich Vladimir írták alá 1893. 
november 18-án.769

Szabadka albuma tengerkék bőrkötésben volt, zománcozott érctáblával, 
almandin kövekkel díszítve, középen a város címerével (felül a Boldogságos 
Szűzanya és Szent Anna képe, alul kardot fogó oroszlán, a címer fölött korona 
és függő pecsét). A benne lévő pergamen okiratot Dordevic polgármester és 
Vojnits Félix főjegyző írták alá 1893. szeptember 14-én.770

Zombor város díszalbuma sárga bőrkötésű volt, a város címerével díszítve 
(hármas tornyú bástya, egyik ablakából kék zászló, másikból kardfogó kar nyúlik 
ki, a kapu előtt két fegyveres vitéz). Az oklevelet Schlagetter Gyula polgármester 
írta alá 1893. május 30-án.771

Zenta város díszalbuma barna bőrkötésű volt aranyozott és ezüst kerettel, 
a címpajzson pedig a város zománcban kivitelezett címerével (pajzsos magyar 
vitéz). Az okmányt Boromisza János polgármester és Dudás János főjegyző lát
ták el kézjegyükkel.772

Érdekességként említjük, hogy kisebb vajdasági helységek is fontosnak talál
ták, hogy oklevélben, díszes feliratban fejezzék ki hódolatukat a jubiláló írónak. 
Bácskában Bajmok községe sem akart kimaradni az ünneplők sorából.773 Baj- 
mok község közönségének hódoló felirata az alábbi volt:

„Mester!
Bajmok község jelentőségtelen faluja a Bácskának. Te nyilván hírét sem hal

lottad. De az a fény, mely a te nevedet ragyogja be, ide mi közénk is elküldötte

767 N. Kósa Judit: „Oh hozzatok babért...” = Népszabadság, 2009. máj. 30.
768 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. =  Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
769 Uo. 94.
770 Uo. 92.
771 Uo. 95.
772 Uo. 94.
773 Anonim: Bajmok községe és Jókai. =  Bácska, 1893. szept. 1.
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sugarait. Tőlünk telhető ünnepséggel ültük meg ezen év [1893] július havának 
29-ik napján a te íróságod ötvenedik évfordulóját. A te műveidből olvastunk, 
szavaltunk. És közakarattal elhatároztuk, hogy hódolatunkat föliratban juttat
juk el tehozzád. Csodálattal vagyunk eltelve te irántad, a ki oly sok, sok szépet 
teremtettél és hálával az Isten iránt, a ki a magyar nemzet örök dicsőségére 
teremtett tégedet. A kik is maradunk Bajmokon, 1893. évi augusztus havában 
hódolattal tisztelő szolgáid.”774

A feliratot a bajmokiak vörös brokátba kötött díszalbumban küldték fel Jóka
inak 1893 augusztusában.775

Vajdasági testületek és egyletek is díszoklevélben fejezték ki hódolatukat 
Jókainak. A nagybecskereki Magyar Olvasókör Jókai dísztaggá választását egy 
rendkívül szép kidolgozású albumba kötött feliratban Semsey Gyula (?—1919) 
író, költő, a Torontál munkatársa fogalmazta meg:776

„Hazánk nagy költője!
Hinni szépet, remélni igazat, szeretni jót: tanítottál egész életedben.
Hinni a magyar ember őserejében, remélni a magyar nép jövőjében, szeret

ni a magyar nemzetet, imádni a magyar hazát: a Te műveidből tanulta meg az 
ifjú nemzedék.

Mikor leigáztak: lelkesedtünk, mikor érzelmeinktől akartak megfosztani: 
rajongtunk, mikor halálra ítéltek: éltünk és mikor élni hagytak: meghaltunk esz
méért, elvért, nőért, hazáért, istenért... Oly szépen írtál nekünk. Érdemeidért 
tisztelet és becsülés, magyar voltadért szeretet és hála vesz körül.

Egy nemzet, egy ország ünnepel Téged. Mindenki lerója az elismerés, a 
bámulat adóját. Büszkeség tölti el keblünket azon dicsőségért, hogy Te a mienk, 
magyaroké vagy. Ezeket tartva szem előtt a Nagybecskereki Magyar Olvasó Kör 
1893. évi deczember hó 14-én tartott rendkívüli díszközgyűlésen Téged, halha
tatlan költőnk, dísztagjává választott határtalan lelkesedéssel.

Midőn örömmel értesítünk erről Téged, egyúttal kérjük a Mindenhatót, hogy 
ragyogó toliadban sokáig gyönyörködhessünk még.

Hazafiúi üdvözlettel vagyunk.. ”777
Az Újvidéki Magyar Kaszinó fehér bőrkötésű, aranyozott, zománcos díszíté

sű, J. M. monogrammal ellátott díszalbumba küldte el feliratát Rohonyi Gyula 
elnök és Profuma Róbert titkár aláírásával, 1893. december 17-én.778

774 Uo.
775 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898, 87.
776 Uo.
777 Anonim: Jókai és a Magyar Olvasókör. = Torontál, 1894. márc. 1.
778 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898,97.
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Az újvidéki Matica srpska szerb nyelvű feliratát barna bőrkötésű, ezüst filigrán 
keretű díszalbumban küldte el Jókainak.779 Az album négy sarkában zománcfes
tésű arcképek voltak, a diplomát pedig művészi keret díszítette.780

A Szabadkai Kereskedő Ifjak díszdobozban terjesztették fel okiratukat Jóka
inak, amelyet Sztojkovics István alelnök és Komlós Ármin titkár írtak alá.781

A Jókai előtti tisztelgés egyik formája az üdvözlőlevelek küldése volt, ame
lyek közül kettőt emelünk ki. Az egyiket a beodrai iskolaszék nevében Nagy 
Kende elnök és Liska Ferenc jegyző írták alá782, a másikat Bács-Bodrog megye 
közönsége nevében Schmausz Endre alispán látta el kézjegyével, Zomborban,
1893. december 19-én.783

A hódoló küldöttségek tisztelgése Jókainál, Budapesten szintén kultikus gesztus 
volt: a kultikus személy iránti hódolat, túlzott tisztelet kifejezője, afféle „szent” 
zarándoklat a kultusz tárgyához, miközben az író háza, hajléka is „felszentelt” 
helynek számított.

Báró Feilitzsch Berthold, a nagybecskereki Magyar Olvasókör elnöke 1893 
novemberében tisztelgő látogatást tett Jókainál Budapesten azzal a szándékkal, 
hogy meghívja a tiszteletére rendezendő ünnepélyre.784 A Torontói 1893. novem
ber 28-án számolt be erről a látogatásról: „Báró Feilitzsch Papp Géza [1864-?] 
orsz. képviselő társaságában ment el Jókaihoz, aki a Bajza utca 19. sz. alatt lakik 
vejével, Feszty Árpáddal együtt. Jókai ablakjából meglátván Papp Géza képvi
selőt, az általa hozott vendéggel jönni, elibök sietett és barátságosan bevezette 
őket dolgozószobájába. Itt a Magyar Kör elnöke elmondta látogatásának célját, 
mire Jókai őszintén kijelentette, hogy 1-2 esztendőn át kellene egyik városból 
a másikba utaznia, ha minden meghívásnak eleget akar tenni. (...) De a leg
nagyobb előzékenységgel kijelentette, hogy van módja -  más őt magához hívó 
városok megsértése nélkül -  eljönni Becskerekere, de csak tavasszal. Akkor ő 
választóihoz megy Oraviczabányára, s onnan visszajövet betér Nagybecskerek- 
re, hogy itt jótékony célra felolvasást tartson. Ugyanezt az ígéretet megismételte 
Jókai este a szabadelvű klubban Bánffy Dezső bárónak, Feilitzsch báró apósának 
is, sőt Mikszáth Kálmán is megígérte ott, hogy minden valószínűség szerint ő 
is lejön Jókaival hozzánk, és az estélyen ő is közre fog működni.”785A beígért 
látogatásból nem lett semmi. Talán némi kárpótlásul szolgált a becskereki iro

779 Uo. 99.
780 Uo.
781 Uo. 100.
782 Uo. 103.
783 Uo. 104.
784 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. =  Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.
785 Uo.
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dalombarátoknak, hogy 1894 novemberében Mikszáth Kálmánt üdvözölhették 
a becskereki kaszinóban, felolvasóesten.786

Zomborban Bács-Bodrog megye közgyűlése 1893 októberében határozatban 
mondta ki, dr. Vujevich Zoltán törvényhatósági bizottsági tag javaslatára, hogy 
a központi Jókai-ünnepségen Budapesten küldöttségileg képviselteti magát.787

Zombor városa 1893. május 30-án megtartott közgyűlésén úgy rendelkezett, 
hogy Jókai díszpolgári oklevelét egy háromtagú küldöttség (dr. Csihás Benő 
polgármester, dr. Drakulits Pál országgyűlési képviselő és Koczkár Zsigmond 
királyi közjegyző) fogja átnyújtani Jókainak Budapesten.788

Szabadka szabad királyi város is 1893 augusztusában azt határozta, hogy 
küldöttséget meneszt a budapesti ünnepségre789, miután pedig a város Jókait 
1894 szeptemberében díszpolgárává választotta, a városi díszpolgári oklevél 
kézbesítését egy öttagú küldöttségre bízták.790

Nagybecskerek rendezett tanácsú város 1893 áprilisában válaszotta meg Jókait 
díszpolgárává, s a díszoklevél átnyújtása végett egy háromtagú bizottságot jelölt 
ki.791 A díszoklevelet csak egy évvel később adták át a becskerekiek Jókainak, s 
akkorra már a küldöttség öttagúra duzzadt. Dr. Demkó Pál (1835-1904), Stein- 
bach Antal, Krsztics János, dr. Grandjean József és dr. Perisics Zoltán keresték 
őt fel Budapesten 1894 júniusában, a Bajza utca 19. alatti Feszty-házban.792 „Az 
örökifjú poéta [...] kedves otthonában fogadta a becskerekieket, kiknek nevé
ben Krsztics polgármester üdvözölte a nagy írót, meleghangú szép beszédben. 
Beszéde végén átadta az üdvözlő feliratot és a díszpolgári oklevelet. Jókai Mór 
(...) egy alakban és tartalomban egyaránt megható remek beszédben köszönte 
meg Nagybecskerek városának figyelmét. Örömmel veszi -  úgymond -  Nagy
becskerek városának irodalmi működése ezen elismerését, s szívből megköszöni 
azt. (...) Végül kilátásba helyezi, hogy látogatásával mielőbb felkeresi Nagy- 
becskereket. (...) Midőn a küldöttségtől a legszivélyesebb módon búcsút vett, 
az egyes uraknak sajátkezű aláírással ellátott arczképét nyújtotta át.”793

Jókai az 1894. január 6-ai hivatalos ünnepséget megelőző hetekben, de job
bára közvetlenül az ünnepi megnyitó előtt fogadta a megyei deputációkat és a

786 Uo.
787 Anonim: A Jókai-jubileum. =  Bácska, 1893. okt. 20.
788 Bácska, 1893. jún. 2.
789 Anonim: A Jókai-ünnepély Szabadkán. = Bácskai Ellenőr; 1893. aug. 27.
790 Anonim: Törvényhatósági közgyűlés. = Bácskai Ellenőr, 1893. szept. 17.; Anonim: Szabadka és 
Jókai. =  Bácska, 1893. szept. 19.
791 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.; Németh Ferenc: 
Jókai ünneplése. = Magyar Szó, Kilátó, 1993. ápr. 24.
792 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.
793 Uo.
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városok küldöttségeit, majd az ország vezetését és politikusait.794 A Jókai-ju- 
bileum központi rendezvényét eredetileg 1893 őszére tervezték, de egyrészt a 
készülődés elhúzódása, másrészt Jókai kérése miatt végül is csak 1894. január 
6-án tarthatták meg.795

A pesti Vigadó nagytermében megtartott ünnepség alkalmával „kultusz
tárgynak »kijáró« környezet fogadta az ünnepeltet: az épület termeiben helyez
ték el az írói jubileumra küldött ajándékokat, okleveleket, díszalbumokat és más 
képzőművészeti alkotásokat. Jókai mellett a »nagyterem felső részén pálmák és 
ciprusok közül nézett szembe az ünneplő országgal Zala György Jókai-mellszob- 
ra«.”796 Mikszáth Kálmán nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy Jókainak ez volt 
ötvenéves aranylakodalma a múzsával.797

Jókai műveinek százkötetes nemzeti díszkiadására a Vajdaságban egyének és 
testületek fizettek elő, ami a nemzettesthez való tartozást reprezentálta, amellett 
egyben önigazolási gesztus is volt. A díszkiadás előkészítésének hosszas története 
van, amelyet Jókai nemzeti díszkiadásának utolsó, 100. kötetében foglaltak össze, 
s amelyre, a témánk szabta keret miatt, ezúttal nem térünk ki részletesebben.798 
Szajbély Mihály írja, hogy „a kortársak és az utókor számára a jubileum igazán 
maradandó eredménye Jókai munkáinak százkötetes kiadása lett”.799 Meglátása 
szerint a százkötetes kiadás „nem csupán a Jókai-kultusz, hanem a Jókai-filoló- 
gia alapjait” teremtette meg.800 Szilasi László megfogalmazása szerint pedig „a 
Nemzeti Kiadás 100 kötete valójában már nem is szöveg, hanem része a kultikus 
szertartásrendnek; mint ilyen tulajdonképpen kultikus tett”801

1894. január 6-án a budapesti Vigadóban megtartott Jókai-ünnepségen Eöt
vös Loránd volt az, aki köszöntőbeszédében hivatalosan bejelentette a nemzeti 
díszkiadás nagy vállalkozását: „Érdemednek mi a legszebb szavaknál is mara
dandóbb emléket akarunk állítani. A köveket hozzá 50 éven át te magad hordtad 
össze, engedd meg, hogy emlékoszlopot mi építsünk belőle. Ez az emlékoszlop 
összes műveidnek díszes kiadása lesz, száz nagy kötet homlokán neveddel fog
ja hirdetni jövő nemzedékeknek a te érdemelt dicsőségedet és a mi nagyrabe
csülésünket.”802

794 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. =  Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
795 Uo.
796 Uo.
797 Uo.
798 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898
799 Szajbély 2010, 323.
800 Uo.
801 Szilasi 2000, 56.
802 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. =  Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
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Jókai Mór összes műveinek százkötetes nemzeti díszkiadása (amelyből három
féle sorozat készült) Révai Mór János tekintélyes pesti könyvkiadó ötlete volt, 
nemzeti viszonylatban is páratlan vállalkozás, az első igazi magyar könyvsiker, 
tekintettel arra, hogy több mint 6000 sorozat kelt el belőle.803 A díszkiadás első 
előfizetője József főherceg volt.804 A tervek szerint előfizetésben legalább 1000 
komplettet kellett eladni ahhoz, hogy a befolyt összegből ajándékul biztosítani 
tudják a szerzőnek a 100 000 forintos honoráriumot. Az 1894. január 6-i ünnep
ségig ennél sokkal több, 1950 előfizető jelentkezett, így az ünnepségen Eötvös 
Loránd át is adhatta Jókainak a Belvárosi Takarékpénztár százezer forintra szó
ló betétkönyvét.805 Később ténylegesen több mint 6000 sorozatra jelentkezett 
előfizető.806 A nemzeti díszkiadással Jókai nagy sikert aratott az 1900. évi párizsi 
világkiállításon is, ahol elnyerte vele a kiállítás nagydíját.807

A Szabadkai Közlöny cikkírója nem csekély elragadtatással állapította meg, 
hogy „a világra szóló jubileum tetőpontját érte a nemzeti díszkiadás létrejöt
tében”.808

Jókai összes műveinek száz kötete kultikus könyvsorozat, és azzal, hogy 
valaki előfizetett rá, a nemzet ügyét vitte előre, a nemzethez tartozását bizonyí
totta, aminek a központtól távol eső, többnemzetiségű peremvidéken nagyobb 
fajsúlya volt: egyenlő volt a nemzeti kiállással és a nemzetért hozott nem cse
kély (anyagi) áldozattal.

Amikor a sorozat kiadója, a Révai Testvérek Irodalmi Intézet 1893-ban köz
zétette felhívását a díszkiadásra, programot is adott ki róla, amelyből a többi 
között kiderült, hogy a sorozat Jókai „összes eddig megírt műveit” tartalmazza, 
hogy a kiadás szerkesztését, rendezését maga a szerző vállalta, továbbá, hogy a 
sorozat könyvárusi forgalomba nem fog bocsáttatni, tekintettel arra, hogy kizá
rólag előfizetésben fogják értékesíteni.809

A budapesti kiadó felhívása a Vajdaságban is nagy figyelmet keltett, és 
támogatásra talált. Csáky S. Piroska, aki e sorozat kiadástörténetének vajda
sági vonatkozásait vizsgálta, a többi között megállapítja, hogy „vidékünkön is 
nagy visszhangot keltett a felhívás, hiszen az egész nemzet ügye volt a kiadás 
megvalósítása. (...) Bács-Bodrog vármegyéből száznegyvennégy előfizető nevét 
jegyezték fel. (...) Torontál megyéből száz előfizető volt. (...) Magánszemélyek és 
intézmények egyaránt érdeklődtek iránta. (...) Nem egy helyen társas mulatsá

803 Uo.
804 Uo.
805 Uo.
806 Uo.
807 Uo.
808 Anonim: A magyar család könyvtára. -  Szabadkai Közlöny, 1894. nov. 11.
809 Csáky S. 2005,23.
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gokat, gyűléseket, sőt sorsolásokat is rendeztek, hogy azok jövedelmeiből Jókai 
műveit megrendeljék.”810

A vidéki hírverés fontos eleme volt e könyvsorozat sikerének, s ebből a vaj
dasági magyar sajtó is derekasan kivette a részét, lépten-nyomon több hasábon 
cikkezve, propagálva a nagyméretű vállalkozást, s előfizetésre buzdítva az olva
sókat. Eközben az újságírók bőven merítettek a kultikus retorika kelléktárából.

Szabadkán a Bácskai Ellenőr és a Szabadkai Közlöny volt ennek az eszmének 
a népszerűsítője. A Bácskai Ellenőr 1893 novemberében tett közzé terjedelmes 
felhívást Jókai Mór tisztelőihez:

„E sorokkal fordulunk Jókai Mór tisztelőihez, mely elnevezés alá méltán 
foglalható a nemzet színe-java, rang-, rend- és osztálybeli különbség nélkül. 
(...) [A nemzeti díszkiadás] örök időkre szóló beszédes mű, a mely a költőről 
és az ő géniuszát megbecsülő nemzetről több dicsőséget fog hirdetni jövendő 
századoknak, mint bármennyi lelkes üdvözlőbeszéd, ékes, virágos ünnepi tószt. 
(...) Ezer aláírásra van szükség, hogy a kiadás létrejöhessen; az előfizetési ár 200 
forint. (...) Erre az aláírásra, erre a szép, nagy és hálás cselekedetre hívjuk fel 
Jókai Mór tisztelőinek fényes táborát. (...) A ki ifjúságunkat bűbájos szavával 
megaranyozta; a ki lelkünket táplálta reménytelen időkben; a ki örömünk, a ki 
gyönyörünk, a ki vigaszunk volt éltünk minden szakában; a ki áldásunk volt, 
megtöltvén a szellem, az erkölcs, a hit, a fölemelkedés, a hazafiasság kincsei
vel a mi szívünk tárait: Gyertek mind, öregek, ifjak, urak, polgárok, hódoljunk 
neki mi viszont, aranyozzuk meg élete alkonyatát szeretetünk, lelkesedésünk 
örök ifjúságával.

Áldjuk a gondviselést, hogy nekünk adta Jókai Mórt, a ki a magyar faj min
den fényességével, a nagy talentumok minden varázsával, nemzete büszkesége, 
idegen népek irigységének méltó tárgya; egy félszázad ragyogványa a magyar 
irodalomban, nyelvünk felvirágzásának egyik forrása, a kinek mesélő ajakán 
három nemzedék csügg elandalodva, elbűvölve.

Irodalomtörténetünk csonka az ő művei nélkül; dicsőségünk csonka az ő híre 
nélkül. (...) Ti városok, közhatóságok, testületek és vállalatok: mind halljátok 
meg e szózatunkat és siessetek aláírástokkal lehetővé tenni és biztosítani e lelkes 
vállalkozást. (...) Hadd mondják el később is, kezökbe vévén a nemzeti díszki
adás egy-egy példányát, késő ivadékok: Az a nemzedék tudta a kötelességét.”811 

Ugyancsak a Bácskai Ellenőrben olvassuk két héttel később az alábbiakat: 
„Az a nemzeti díszkiadás a melyet a jubileum alkalmával sajtó alá rendeznek, 

fogja az irodalomtörténetben megörökíteni a nemzet örömnapját, és úgyszól
ván módjában van mindenkinek megváltani a maga helyét a jubileumban való 
részvételre a kiadás egy-egy példányával. (...) Azért tehát újra és újra felhívjuk

810 Uo. 24-25.
811 Anonim: Felhívás a Jókai Mór tisztelőihez. = Bácskai Ellenőr, 1893. nov. 9.
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közönségünk figyelmét a nemzeti ügyre és felszólítjuk városunkat és társadal
munk vagyonosabb osztályát a mozgalom legerélyesebb felkarolására, mert a 
mulasztás és a közöny szégyent hoz minden magyar ember fejére. (...) A kik 
Jókait tisztelik, tiszteletüket és elismerésüket impozáns módon tudják nyilvání
tani és méltón a költőhöz, méltón önmagunkhoz, méltón ahhoz a nagy naphoz, 
amely úgyszólván határköve lesz hanyatló századunknak.”812

1893 decemberében a Bácskai Ellenőr, a nemzeti díszkiadásra való előfizetést 
propagálva nehezményezte, hogy e nagy nemzeti vállalkozásból mintha kima
radna a magyar középosztály:

„A nemzeti díszkiadásra beérkezett előfizetők nevei között ott találjuk az 
előkelő világot, a vagyont, a rangot, de nem találjuk ott a magyar középosz
tályt, vagyis azokat a kik szivük minden rajongásával csüggnek Jókain. (...) 
Most, mintha ki lennének zárva a részvétel lehetőségéből, mintha szerényen 
vissza kellene húzódniuk, a mikor a tiszta lelkesedés és az önzetlen rajongás 
nem elegendő. (...) Most, hogy egyszer igazán alkalom kínálkozik az irodalom 
pártolását nemzeti cselekedettel összekapcsolni, sietve álljunk az elsők közé és 
bizonyítsuk be, hogy a magyar középosztály, a mikor egy érdemes munkáról 
van szó, nem marad a puszta lelkesedésnél.”813

A Szabadkai Közlöny 1894 januárjában serényen agitált az előfizetők tábo
rának bővítése ügyében.814 E lap vetette fel az ötletet, hogy Jókai nemzeti dísz
kiadásának 200 komplettjét 200 résztvevő között sorsolják ki, méghozzá úgy, 
hogy a pályázóknak mindössze egy forintot kellett kockáztatniuk erre a célra, 
jelentkezniük kellett a lap szerkesztőségénél, ahol azután kisorsolták a nyertest.815

1894 februárjában, amikor már előfizetési gyűjtést indítottak Jókai összes 
műveinek népszerűbb, a középosztály számára is hozzáférhető kiadására, a 
Szabadkai Közlönyben az alábbiakat olvassuk:

„Hasznos és kívánatos volna, hogy ez a száz kötetes mű épp oly tulajdona 
legyen minden családnak, mint a biblia.816 Mert a mi szent a hazaszeretetben, 
a nemesebb emberi érzésekben, az önfeláldozásban, a szerelemben: az mind 
ragyogó betűkkel van e könyvekben megörökítve; vigasztalást lel benne az, a kit 
a szenvedések lesújtottak, megnyugvást, a ki önmagával meghasonlott. Minde
gyik könyvnek mind egyik fejezetében kincsei vannak elszórva Jókai géniusának, 
amelyek gazdagítják a szíveket és nemesítik a lelkeket. (...) A díszkiadás nép
szerűsítésének eszméjét kell az előtérbe állítani, minden úton-módon lehetővé

812 Anonim: Jókai Mór. = Bácskai Ellenőr, 1893. nov. 23.
813 Anonim: A Jókai-jubileum és a magyar középosztály. = Bácskai Ellenőr, 1893. dec. 10.
814 Anonim: Felhívás. = Szabadkai Közlöny; 1894. jan. 6.
8,5 Uo.
816 Évtizedekkel később Sőtér István Jókai-monográfiájában (Sőtér István: Jókai Mór. Budapest, 1941, 
126.), valamint Zsigmond Ferenc Jókai-kötetében (Zsigmond Ferenc: Jókai. Budapest, 1924,258.) is a 
Bibliával azonosítja a Jókai-életművet.



138 N ém e th  F e re n c  -  Arany, Jókai és Petőfi kultusza a V a jda sá gba n

téve, hogy Jókai Mór közkincse legyen az egész nemzetnek. (...) Az utóbbi évek
ben talán nem volt irodalmi vállalat, amely fontosabb missziót teljesített volna 
ennél, amely Jókai Mór művei népszerűsítésén fárad. A magyar szellem, a nem
zeti géniusz hódításait és diadalát jelenti. (...) Nem tudjuk elképzelni egyetlen 
magyar család könyvtárát sem Jókai Mór műveinek nemzeti kiadása nélkül.”817 

1894 novemberében is a Jókai-műveket népszerűsítette a Szabadkai Közlöny: 
„Jókait kivéve talán egyetlen egy magyar íróban sincs meg az a hivatottság, 

hogy művei vessék meg alapját minden magyar ember könyvtárának. A mi a 
magyar embert karakterizálja; a mi mindannyiunknak oly édessé teszi ezt a 
hazát, a mi ebben a népben költészet és idealizmus; minderre van a literaturában 
egy gyűjtőnév, úgy hívják, hogy Jókai. Rajzai, elbeszélései, leírásai és meséi utat 
találnak minden magyar ember szívéhez, gyönyörűséget lel benne a műveletlen 
lélek, magasabb szellemi élvezetet a művelt. Az ő csodálatos fantáziája magával 
ragadja a szíveket, ha csak fogékonyság van bennük az őstermészet, a hamisí
tatlan poézis iránt. (...) Jókai mindenki számára írt, magyar ember mindenütt 
megérti. Adjuk Jókai Mór regényeit a nép kezébe, benne meg fogja szeretni a 
kultúrát s meg fogja érezni mit jelent a hazaszeretet.”818

A zombori Bácska is kivette részét a Jókai-művek kiadásának népszerűsí
téséből, többek között úgy, hogy teret adott annak a felhívásnak, amelyet Sán
dor Béla, Bács-Bodrog megye főispánja és Schmausz Endre alispán fogalmaz
tak meg a Jókai-művek előfizetésével kapcsolatosan.819 Felhívásuk elsősorban 
Bács-Bodrog megye törvényhatósági bizottsága tagjainak szólt, s legfőbb érvük 
az volt, hogy „Bács-Bodrogh vármegye, mely a nemzeti érzület minden egyes 
nyilvánulásában egész lelkesedéssel mindenkor részt vesz, a nemzet hálájának 
ekképeni nyilvánulásától nem maradhat el”.820

A nagybecskereki Torontál 1894 februárjában vezércikkben toborozta Bánát
ban az előfizetőket:

„Most (...) a díszkiadás népszerűsítésének eszméjét kell az előtérbe állíta
ni, minden úton-módon lehetővé téve, hogy Jókai Mór közkincse legyen az 
egész nemzetnek s műveinek könyvtára egyként díszére szolgáljon palotának és 
kunyhónak. (...) Hasznos és kívánatos volna, hogy ez a száz kötetes mű éppoly 
tulajdona legyen minden családnak, mint a Biblia.”821

Nagybecskereken is beindították a Jókai-sorozatok kisorsolását 1893 novem
berében, azzal, hogy 200 résztvevő 1 forintos kockázattal tudott pályázni egy 
sorozatra, amelyet azután a legszerencsésebb vihetett haza.822 Ezzel a (több

817 Anonim: Jókai műveinek nemzeti kiadása. = Szabadkai Közlöny, 1894. febr. 25.
818 Anonim: A magyar család könyvtára. = Szabadkai Közlöny, 1894. nov. 11.
819 Anonim: Jókai Mór. = Bácska, 1893. nov. 10.
820 Uo.
821 Anonim: Jókai műveinek nemzeti kiadása. =  Torontál, 1894. febr. 28.
822 Anonim: A kisorsolt Jókai. = Torontál, 1893. nov. 27.; Anonim: Felhívás. = Szabadkai Közlöny, 
1894. jan. 6.
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városban is jól bevált) módszerrel Jókai összes műveire előfizethettek azok is, 
akiknek különben nem állt módjukban 200 forintot előteremteni erre a célra.823

E széles körű vajdasági sajtókampány eredményeként egyének és intézmé
nyek fizettek elő szép számban Jókai műveinek nemzeti díszkiadására, s rótták 
le kegyeletüket az író iránt, ugyanakkor tanúságot téve hazafiasságukról is. Az 
előfizetői jegyzék elemzéséből kitűnik, hogy az egyének közül a Vajdaságból a 
sorozatra többek között előfizetett dr. Hadzsy János, Milkó Izidor (1855-1932), 
Czarina Szilárd, Gacsal János, dr. Gyertyánffy Jenő, Hadfy Döme, dr. Jeszenszky 
Géza, dr. Magyar Károly, dr. Orsó Mátyás, dr. Tószögi Aladár, dr. Várady Imre és 
mások.824 A városok és községek közül Zenta, Zombor, Csantavér, Bácsfeketehegy, 
Óbecse, Szabadka, Újvidék, Bavaniste, Izbiste, Károlyfalva, Versec, Nagybecske- 
rek, Pancsova és Periasz íratta fel magát az előfizetők jegyzékére.825 Az egyesü
letek, társaskörök és intézmények közül a nemzeti díszkiadásra a többi között 
előfizetett az adai ifjúsági kör, a bácsalmási, az apatini, a cservenkai, a kanizsai, 
a palánkai, a szabadkai, az újvidéki, a zentai, a nagybecskereki, a nagykikindai, a 
párdányi kaszinó, a bezdáni, a kúlai, az újverbászi, a zombori és a nagybecskereki 
olvasókör, a kúlai Népkör meg a Matica srpska Irodalmi Társaság.826

1899 januárjában már arról cikkeztek a vajdasági magyar lapok, hogy elké
szült a sorozat utolsó, századik kötete:

„Jókai Mór összes műveinek száz kötetbe foglalt teljes kiadása, az immár -  
hogy az utolsó sorozat is megjelent -  minden időkre az irodalomé. Dicsőség a 
magyar nemzetnek, hogy ez a könyvtár elkészült, együtt van; Merész vállalkozás 
volt, a melyhez egy Jókai népszerűsége kellett, hogy ötven éves írói munkásság 
ilyen emlékoszlopban glorifikáltassék. Azon a nevezetes január hatodikán ezek
kel a szavakkal fordult Eötvös Loránd báró, lelke az egész mozgalomnak, Jókai 
felé: »Te büszke önérzettel mondhatod, hogy kiadód ez egyszer maga a nemzet.« 
Igazabban a világirodalom egy poétája sem mondhatta volna ezt magáról.”827 

A vajdasági magyar sajtó megnyilatkozásaiban úgy értékeli, hogy a nemzeti 
díszkiadás „egyik igen fontos célja az volt, hogy Jókai népszerűségét és nemzeti 
jelentőségét világszerte dokumentálja”, s hogy „az egész világon nem született 
még olyan monumentális méretű munka, mint ez a nemzeti díszkiadás”.828

A nagy munka stílusos befejezését jelezte az a gesztus is, hogy a vajdasági 
lapok némelyike, így a Szabadkai Közlöny is, kiemelten, fejléc alatt közölte Jókai 
Mór összes műveihez írt utószavát, amelyben az író így fogalmazott:

823 Uo.
824 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Jókai Mór összes művei. Nemzeti díszkiadás, 
100. kötet. Révai Testvérek, Budapest, 1898, 191-227.
825 Uo.
826 Uo.
827 Anonim: A teljes Jókai. = Szabadkai Közlöny, 1899. jan. 8.
828 Anonim: Hány Jókai könyv forog a világon? = Torontál, 1925. febr. 12.
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„A ki előtt legmélyebb hazafiúi hódolattal hajtom meg fejemet, az az én uram 
és fenntartóm, a dicsőséges magyar nemzet. Soha még egy nemzet munkása úgy 
megjutalmazva nem volt, mint én a magyar olvasóközönség által.

A mit ötven éves működésem felejthetetlen fordulónapján e mű megkezdé
sekor mondtam: csak azt ismételhetem most az ötvenedik év végén, e munka 
befejezésekor: »eddig azt hittem, hogy egy kis nemzetnek az írója vagyok: most 
megtudtam, hogy egy nagy nemzet szolgája voltam. Éljen, viruljon, legyen dicső, 
boldog és szabad az imádott hazám és nemzetem«.”829

1898-ban Jókai százkötetes nemzeti díszkiadásával voltaképpen nem zárult 
le az életműsorozat, mert Jókai utóbb arról is intézkedett, hogy mindaz, amit 
még haláláig megír, a nemzeti kiadás kiegészítéséül, illetve annak köntösében 
jelenjen meg.830 Ez gyakorlatilag Jókai életművét százról százhúsz kötetre duz
zasztotta.831 Hátrahagyott munkáinak húsz kötetéből az első tíz meg is jelent, 
a másik tíz az első világháború kitörése miatt jó ideig kéziratban maradt.832 
Műveinek népszerűségét példázza, hogy az első világháború előtt csaknem vala
mennyi Jókai-kötet elkelt.833 A háború kitörése után „ami kevés készlet volt, azt 
fölemésztette a lövészárkokban jelentkező olvasási kedv. A fronton Jókai-regé- 
nyekre volt szükség, a csudálatos történetekre, amelyek nem e véres és irtózatos 
világról valók. Ilyen formán csaknem minden kiadás elfogyott”.834

Ezek szerint Jókai műveinek „nemzetvigasztaló” szerepe immár másodíz
ben valósult meg. Először a szabadságharc bukása után, amikor „Jókai maradt 
meg a reménység és vigasztalás királyi alakjának, és így nem is csodálatos, hogy 
minden szomorú magyar lélek az ő meséiben álmodta át a nagy telet.”835

A kultikus Jókai-fotók

Jókai igen céltudatosan, önkultikus gesztusokkal is építette kultuszát, s ezek
nek egyik fontos „segédeszköze”, amellyel szívesen élt az 1870-es évektől egészen 
haláláig, dedikált fotóinak osztogatása, ajándékozása volt, amelyek, immár mint 
irodalmi ereklyék fejtették ki hatásukat. Jóllehet Bródy Sándor szilárdan azt 
az álláspontot képviselte, hogy „mint barátjának, Petőfi Sándornak, neki sincs 
egyetlen jó arczképe. Szín és rajz, szegény arra, hogy kifejezze őt, aki nagyszerű,

829 Jókai Mór: Utószó összes költői műveim gyűjteményéhez. =  Szabadkai Közlöny, 1899. jan. 8.
830 Anonim: Hány Jókai könyv forog a világon? =  Torontói 1925. febr. 12. Lásd még: Anonim: Hány 
Jókai könyv forog a világon? =  Délbácska, 1925. febr. 14.
831 Uo.
832 Uo.
833 Uo.
834 Uo.
835 Uo.
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mélységes, változatos és szeszélyes, mint a tenger, mint az asszony. Csak megírni 
lehet, a fejét pusztán, egy kötetben”.836

Kovács Ida, aki behatóbban foglalkozott a kultuszfotókkal, arra a megállapí
tásra jutott, hogy a fotográfia mint „életdokumentum” a kultusz kialakulásának 
fontos eszköze lehet.837 Két fényképtípust különböztetett meg: az egyik a „nagy 
embert” ábrázoló, igényes művészi portré, amely „kultikus érzéseket, áhítatot 
vált ki” annak birtokosában, szemlélőjében; a másik pedig az egyszerű, beállí- 
tatlan, spontán amatőrkép.838 Az első típus „a fotós és a modell szándéka szerint 
is valami magasabb rendűt -  a portrén keresztül az illető művészetét -  kíván 
megragadni. (...) Az arc hordozza az életet, a sorsot és az ebből fakadó művé
szi értékeket. Nem véletlen, hogy esetenként tokba teszik, asztalra állítják, falra 
akasztják ezt a fotótípust. A dedikáció még inkább növeli a fotó személyességét, 
ereklye jellegét.”839 S ezzel már el is jutottunk a kultuszképig, azaz az irodalmi 
ereklye fogalmáig. Keserű Katalin a kultuszképnek, kultuszfotónak arra a fon
tos tulajdonságára hívja fel a figyelmet, hogy az mint „művészi ábrázolás (...) a 
maga teljes intenzitásában idézi föl a befogadóban a kultusz egészét. A portré, 
a megszemélyesített eszme -  a jelentő -, csak része a nemzetnek -  a jelentett
nek - , de megidézi azt.”840

Kalla Zsuzsa a nemzeti, irodalmi relikviák fogalmát körüljárva szögezi le, hogy 
„a világi ereklyék típusai, gyűjtésük, a hozzájuk kapcsolódó rítusok a középkori 
szentek kultuszát ismétlik. E szakrális gyakorlat azonban nem a korai keresztény 
tanításból ered, hanem a népi vallásosság kialakulásával bukkan fel, a pogány 
mágiák beépülésének hatására. Az érintkezési mágia mindenfajta tárgykultusz 
alapja. (...) Az alkotó, a művész, az isteni kijelentés közvetítője rajongói sze
mében, aki érintkezhet valami magasabb rendűvel, felfoghatatlannal. A tárgy 
érintésével lesz a hétköznapi ember az alkotás pillanatának része.”841

A fotográfia esetében tovább lehetne bonyolítani az elméleti szempontú vizs
gálódásokat, tekintettel arra, hogy a fénykép voltaképpen technikailag sokszo
rosítható műalkotás, és a sokszorosítás lehetőségének ténye egy új dimenzióját 
vetíti elő: a tömeges előfordulást, annak minden rendű hatásával együtt. Min
denekelőtt a kultikus személy áttételes „birtoklását”. Ez volt a helyzet Jókai Mór 
fényképeivel is, amelynek a 19. század második felében kultikus értéke kiszorí
tani látszott kiállítási értékét. Jókait -  s ezt E. Csorba Csilla kutatásai nyomán 
tudjuk -  „1861 és 1904 között több mint negyven éven át fotózták. (...) Az író

836 Bródy Sándor: Műmellékletünkhöz. = Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.
837 Kalla Zsuzsa: Tárgyak és ereklyék, tények és legendák. = Hungarológiai Értesítő, 1989/1-2. sz., 
287-292.
838 Uo.
839 Uo.
840 Uo.
841 Uo.
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jól érezte meg a fényképezés kínálta lehetőségeket. Nemcsak a nyilvánosság
nak szánt arcát szemlélhetjük az idő változásával (a korán kopaszodott Jókai 
az 1870-es évek közepétől jobbára parókában vagy fejfedővel vétette le magát), 
de kirakható mozaikdarabkáiból az a folyamat is, ahogyan a művek elé illesz
tett, vagy külföldi lapoknak, kiadóknak, egyleteknek, sőt magánszemélyeknek 
küldött, sokszor dedikált fotói hozzájárultak népszerűségének kialakulásához 
és megőrzéséhez.”842

Jókai levelezéséből is kitűnik, hogy időnként fotóért is fordultak hozzá. így 
a kolozsvári Kilény Sándor 1885 decemberében azzal kereste fel soraival, hogy 
küldjön egy fényképet, amellyel szenvedélyes olvasó kisfiát szeretné megaján
dékozni karácsonyra.843 Jókai teljesítette a kérést, és hálából Kilény Sándor 
köszönőlevelét, 1885. december 30-i keltezéssel, már egy láda saját termésű 
pónyikalmához mellékelte Jókainak.844

A vajdasági képviselőtársaknak, barátoknak és ismerősöknek is jutott több 
példány a Jókai-fotókból, melyek közül néhány féltve őrzött ereklyeként a mai 
napig is fennmaradt. Jókai Mór eleméri képviselőtársának, dr. Papp Gézának 
a hagyatékában maradt fenn, majd a rokonság révén az újvidéki Bobor Eszter 
hagyatékba került egy kisebb méretű, látógatójegynagyságú Jókai-arckép, amely 
1890 táján Ellinger Ede jeles budapesti fényképész műtermében készült.845 A fotó 
nem dedikált, és több más jeles magyar politikus arcképével együtt maradt fenn 
a családi fotóalbumban.846 Jókai egy másik bánáti képviselőtársának, a becske- 
reki dr. Demkó Pálnak is ajándékozott fotót az alábbi dedikálással: „dr. Demkó 
Pálnak, baráti emlékül 1894. dr. Jókai Mór”.847 A kabinetméretű fotót a népsze
rű budapesti Strelisky cég készítette 1892-ben, amelynek a Dorottya utcában 
volt műterme, s Jókait díszmagyarban ábrázolja.848 Az ajándékozásra minden 
valószínűség szerint 1894 júniusában került sor, amikor őt a Bajza utca 19. alatti 
Feszty-házban felkereste egy öttagú nagybecskereki küldöttség (dr. Demkó Pál, 
Steinbach Antal, Krsztics János, dr. Grandjean József és dr. Perisics Zoltán), s 
amikor Jókai valamennyiüknek dedikált fotót ajándékozott.849

842 Kerényi Ferenc: „Egy ember akit még eddig nem ismertünk”. A Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűj- 
teményének katalógusa. =  Holmi, 2006/4. sz., 548.
843 Dávid Gyula: Jókai Mór levelezése (1876-1885). = Erdélyi Múzeum, 1994/3-4. füzet, 101.
844 Uo.
845 Lásd a fotót a szerző tulajdonában.
846 Uo.
847 Demkó Pál országgyűlési képviselőként a Zárszámadás-vizsgáló Bizottság tagja volt, s közeli kap
csolatban állt Jókaival. Olyannyira, hogy Jókai 1886 novemberében megküldte neki a Laborfalvi Róza 
haláláról szóló gyászjelentést is. A fénykép eredetije jelenleg a Demkó család egyik hódmezővásárhelyi 
leszármazottjának, Felletár Lászlónak a birtokában van. (Lásd: Kunkin Zsuzsanna: Egy régi nagybecs
kereki politikus Jókai és Mikszáth társaságában. = Hét Nap, 2010. július 14.)
848 Lásd a fotó másolatát a szerző tulajdonában.
849 Németh Ferenc: Jókai Mór és a becskerekiek. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. okt. 18.



II. Jókai M ó r yyjubileumi” k ultusza  a V ajda sá gban 143

Dr. Brájjer Lajos a nagybecskereki Torontál szerkesztője 1893-ban említést 
tesz egy Jókai-fotóról.850 Arról a fotóról, amely a lap szerkesztőségében volt beke
retezve, s amelyet a szerkesztőség tagjai vittek magukkal 1892 telén, amikor új 
helyiségekbe költöztek a Bauer-féle ház első emeletén.851 Hogy ki és mikor kapta 
e fotót Jókaitól, arról nem adott hírt a sajtó. Csupán feltételezzük, hogy Brájjer 
lapszerkesztőként jutott hozzá gyakori budapesti látogatásai során.

Az újvidéki Branik 1894 februárjában adott hírt arról, hogy Jókai Milos 
Dimitrijevichez, az újvidéki Matica srpska elnökéhez köszönőlevelet intézett, 
amelyben megköszönte neki, hogy a Matica srpska dísztagjává választották.852 
E leveléhez csatoltan küldött magáról emlékül „két igen szép kivitelezésű, nagy 
fotót”.853 Az egyiket Milos Dimitrijevicnek dedikálta, a másikat pedig Antonije 
Hadzicnak.854

Zombor város háromtagú küldöttségének (Schlagetter Gyula polgármester
nek, továbbá Koczkár Zsigmondnak és dr. Drakulits Pálnak) 1894 februárjában 
egy levél kíséretében küldte meg arcképének három példányát.855

1899 februárjában egy hozzá intézett költemény jutalmául/emlékéül küldött 
Jókai egy fotót Magyarkanizsára is, Gajó István költőnek, az alábbi szöveggel: 

„Gajó Istvánnak szeretettel 1899. febr. 19-én dr. Jókai Mór.”856 
Dedikált fotóival kapcsolatosan szükséges megemlítenünk azt a tényt, amelyre 

Rózsafalvi Zsuzsanna hívta fel a figyelmet Jókai műveinek nemzeti díszkiadá
sával kapcsolatosan.857 Az úgynevezett jubileumi díszkiadásból „a jobb minő
ségű, vastagabb papíron közzétett kötetek mindegyikének elején Jókai arcképe 
található, s a szerző egyenként dedikálta őket”.858 Nagy a valószínűsége, hogy 
ezekből a példányokból jutott a vajdasági olvasóknak is.

Jókai azonban nemcsak dedikált fotóinak gyakori ajándékozásával ápolta 
és tartotta fenn saját kultuszát, hanem a 19. század végének egy új, népszerű, 
hatásos, és ami még fontosabb: igen nagy példányszámú „reklámeszközét”, a 
képes levelezőlapot is előszeretettel használta fel erre a célra.859 A képes leve
lezőlap magyarországi szakirodalma mintegy harmincra becsüli Jókai képes

850 Brájjer Lajos: Búcsú a redakcziótól. = TorontáU 1893. máj. 8.
851 Uo.
852 Anonim: Zahvalnica Mavra Jokajija Matici Srpskoj. =  Branik, 1894. febr. 10.
853 Uo.
854 Uo.
855 Anonim: Jókai Zombornak. = Bácska, 1894. febr. 20.
856 Papp József: Mi fűzte Jókai Mórt Gajó Istvánhoz? = Új Kanizsai Újság, 1998. ápr. 2.
857 Rózsafalvi Zsuzsanna: „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás 
története. = Budapesti Negyed, 2007/4. sz., 335-359.
858 Uo.
859 1896-tól, az impozáns millenniumi képeslevelezőlap-sorozattól kezdődően terjed el rohamosan a 
képes-levelezőlap Magyarországon.
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levelezőlap-portréinak számát.860 Ezek között a legritkább és legérdekesebb 
Feszty Edith ceruzarajza, amelyet Ógyallán adtak ki 1937-ben.861 A nyomdai
lag sokszorosított Jókai-portrék becslések szerint több ezres példányszámban 
keltek el, s nagy példányszámuk miatt nyilván számottevően hozzájárultak a 
Jókai-kultusz éltetéséhez.

Jókai teljes fénykép-ikonográfiája 1981-ben jelent meg a Petőfi Irodalmi Múze
um Fotótéka sorozatában, amelyhez E. Csorba Csilla írt előszót.862 E kötet 130 
(addig ismert) Jókai-fotót dolgoz fel, s e viszonylag nagy szám „nemcsak hosszú 
életének következménye, de az is tükröződik bennük, hogy életében elismerték. 
Anyagi helyzetének megfelelően korának legnevesebb hivatásos fényképészeit 
foglalkoztatta. Néhány fényképe elárulja, hogy nem áll távol tőle a közönségtől 
és családjától rákényszerített írófejedelmi szerep tudatos vállalása sem”.863 Azó
ta is fel-felbukkannak újabb, eddig ismeretlen Jókai-fotók annak bizonyításá
ra, hogy családi hagyatékokban még lappangnak ismeretlen Jókai-portrék. így 
2005 decemberében az esztergomi Laskai Osvát Antikvárium szervezésében 
megtartott árverésen került kalapács alá Ellinger Ede cs. kir. udvari fényképész 
Jókai-arcképe 1894-ből, az alábbi dedikált szöveggel: „emlékül 1894. jan. 6. Jókai 
Mór”.864 A másik Jókai-fotóritkaságot a budapesti Szőnyi Antikvárium bocsátotta 
árverésre 2009. április 18-án.865 A Jókai-portré, amelyet Decsy Ede pesti fényíró 
készített 1870 és 1895 között, ugyancsak nem található meg a Jókai Mór összes 
fényképe című, 1981-ben megjelentetett kötetben.866 Úgy tűnik, hogy hasonló 
meglepetésekre a jövőben is sor kerülhet.

Jókai halála, temetése -  a nemzet részvéte (1904)

Jókai még 1903 novemberében Nizzába utazott fiatal feleségével, Nagy Bellával, 
annak édesanyjával és két húgával, hogy ott kellemesen töltsék el a telet.867 1904 
áprilisának második felében indultak vissza Budapestre, miközben Jókai „viru

860 Balázs Károly: Képes levelezőlap lexikon. Méry Ratio, Somorja, 2005,115.
861 Uo.
862 Csorba Csilla: „Baráti emlékül -  Jókai Mór” -  Jókai Mór összes fényképe. [Fotótéka 2.] Népműve
lési Propaganda Iroda, Budapest, 1981
863 Rózsa György: Csorba Csilla: „Baráti emlékül -  Jókai Mór.” =  Irodalomtörténeti Közlemények, 
1982/4. sz., 519-520.
864 Internetes forrás: http://www.axioart.com/index. php?op=live_item&id=235846 (a fotó kikiáltási 
ára 20 000 forint volt, végül is 36 000 forintért talált gazdára).
865 Internetes forrás: http://kultúra.hu/main.php?folderID=l&ctag=articlelist&iid (a kikiáltási ára 
15000 forint volt).
866 Uo.
867 Anonim: Jókai Mór nagybeteg. = Bácska, 1904. máj. 6.

http://www.axioart.com/index
http://kult%c3%bara.hu/main.php?folderID=l&ctag=articlelist&iid
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ló egészségben és a legjobb kedélyhangulatban” volt.868 A hosszú és fáradtságos 
útra való tekintettel Jókaiék mindig csak nappal utaztak, éjjel pedig pihentek. 
A gondok Fiúméban kezdődtek, ahol a vasúti sztrájk miatt öt napig vesztegel
tek. A kényszerű veszteglés miatt „Jókai már annyira elvesztette türelmét, hogy 
felesége végül is kénytelen volt beleegyezni, hogy a déli vaspálya este induló 
vonatán utazzanak haza.” A fiumei állomásfőnök előzékenysége folytán Jókaiék 
külön szakaszban kaptak helyet a szerelvényen. Április 25-én, Budapestre érkez
ve, délben elfogyasztotta kedvenc pörköltjét, majd kikocsikázott a László-féle 
intézetbe, felesége öccséhez, akivel hosszasan elbeszélgetett. Aznap délután fél 
ötkor otthon hirtelen rosszul lett. Háziorvosa, dr. Stricker Mór „lázas bronchi- 
tist” állapított meg, amely „vagy régebbi influenzából maradt vissza, vagy pedig 
a hirtelen levegőváltozás idézhette elő”. Állapota később javult, majd 1904. május
2-án ismét rosszabbodott: erős láz gyötörte, nehezen lélegzett, és szívverése is 
felgyorsult. Az orvosok „erős bronchitissel kapcsolatos influenzát” állapítottak 
meg nála, utóbb „jobb oldali kezdő tüdőgyulladást”.869

Jókai betegségét, azaz haldoklását 1904 májusának első napjaiban nagy 
érdeklődéssel kísérte az ország közvéleménye. Nemcsak a budapesti, hanem a 
vidéki sajtó is részletesen és folyamatosan tájékoztatott Jókai egészségi állapo
táról. A vajdasági magyar sajtótermékek közül többek között a Bácska870 meg 
a TorontáF1 tudósított kimerítően. E két sajtóterméknek akkortájt számottevő 
közvélemény-formáló szerepe volt a déli végeken.

A Bácska hosszú, drámai hangvételű cikkben számolt be Jókai súlyos, remény
telen egészségi állapotáról meg újraélesztéséről:

„Kedden délelőtt újra rosszabbul lett az agg író, úgy, hogy dr. Stricker sürgős 
konzultálásra hívta meg dr. Korányit. Délután fél ötkor a konzultálás eredmé
nye gyanánt jobboldali kezdő tüdőgyulladást állapítottak meg. A kiadott bul
letin szerint délben a beteg állapota a következő volt: Hőmérséklet 37.8 -  38.2 
között változik; lélegzetvétele gyors. Tekintettel korára, állapota igen komoly. Dr. 
Korányi eltávozása után pár perccel dr. Stricker a gyógyszertárba akart lemen
ni, hogy az orvosság elkészítésére rendelést tegyen, a lépcsőn azonban utolérte 
a szobaleány, és tudatta vele, hogy a beteg elájult, s eszméletlenül fekszik. Az 
orvos visszasietett, s miután látta a veszedelmes helyzetet, nyomban mester
séges lélegzéssel igyekezett eszméletre hozni, s mikor már kissé magához tért, 
fekete kávéval, később pedig cognaccal erősítette a beteget. Ennek a hirtelen 
rosszullétnek a nyomában kelt szárnyra Jókainak halálhíre. (...) Kezelőorvosa,

868 Uo.
869 Uo.
870 Anonim: Jókai Mór nagybeteg. = Bácska, 1904. máj. 6.
871 Anonim: Jókai Mór haldoklik. = Torontói, 1904. máj. 4.
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hogy a test és szív ellenálló képességét növelje, cognacot somatoséval adatott a 
betegnek. Később pedig szomorodni aszubort és levest.

A nagy író fiatal felesége egy percre sem mozdul el férje ágyától, egész éjjel 
lesi minden mozdulatát, minden óhajtását igyekszik eltalálni és teljesíteni.

Éjfél után a nagybeteg rosszabbul lett, s a felesége által kínált erősítő teát 
már nem tudta bevenni.”872

A Torontál apróbb részleteket is közölt a haláltusáját vívó Jókairól. Amikor 
Jókait sikerült mesterséges légzéssel és erősítőszerekkel magához téríteni, a 
Torontál szerint „Jókai sóhajtva nézett föl s halkan mondta:

-  Ugyan kedves doktor úr, megérem a reggelt?
-  Hogyne érné méltóságos uram -  nyugtatta meg az orvos. -  Veszedelemről 

beszélni sem lehet.
-  Nem hiszem, nem hiszem -  hajtogatta egyre Jókai.
(...) A nagy költő betegségének hírére, nagy közönség gyűlt össze Jókai laká

sa előtt s várja róla a híreket. A rokonságból estefelé eljöttek Jókaihoz Hegedűs 
Sándor volt miniszter, majd leánya Jókai Róza férjével Feszty Árpáddal, de ők 
nem mentek föl a lakásba, hanem az udvaron maradtak. Rövid itt tartózkodás 
után Fesztyné zokogva mondta férjének:

-  Gyere menjünk haza, s imádkozzunk apánkért.
(...) Éjfél után Jókai egyre gyöngül, de azért folyton eszméleten volt. Felesége 

állandóan mellette van s ha lopva eloson, Jókai azonnal hivatja s megcsókolja. 
Egy órakor éjfél után elkérte arcképét s azzal elaludt873, majd hajnali negyed 3 
órakor ismét felébredt.

Körülbelül egy óra hosszat ébren volt, azután fél 4 órakor letargikus álomba 
merült, a melyről azt hiszik, aligha ébred föl.”874

Tüdőgyulladása lassan fokozódott, és 1904. május 5-én este 9 óra 20 perckor 
szívbénulásban elhunyt.875 Utolsó szavai ezek voltak: „És most aludni fogok!”876 

A halál tényét nagy részvéttel adták hírül mind a fővárosi, mind a vidéki 
lapok. A Képviselőházi Naplóban olvassuk, hogy 1904. május 10-i „országos 
ülésen” emlékeztek meg „a nemzet nagy halottjáról, Jókai Mórról”, s ezen az 
ülésen született a döntés, hogy a ház „Jókai Mór halála feletti mélységes fájdal
mának és osztatlan részvétének állandó és maradandó emlékéül jegyzőköny

872 Anonim: Jókai Mór nagybeteg. = Bácska, 1904. máj. 6.
873 A Jókai halottaságyáról készített fotón is jól látható az író szíve fölé helyezett Nagy Bella-fénykép. 
(Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.)
874 Anonim: Jókai Mór haldoklik. = Torontál, 1904. máj. 4.
875 Szajbély 2010, 360-361.
876 Uo. Tolnai Világlapjának tudósítója szerint azonban nem ezek voltak Jókai utolsó szavai: „Amikor 
konyakot és erősítő italt adtak a betegnek [dr. Korányi Frigyes] megkérdezte: -  Hogy vagy?

-  Köszönöm jobban. Ez volt a legutolsó két szó, amely a Jókai száját elhagyta.” (Lásd: Anonim: 
Jókai halála. = Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.)
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vében adjon kifejezést”.877 Az író haláláról számos lap adott hírt, vagy közölt 
alkalmi megemlékezést: többek között Beksics Gusztáv a Magyar Nemzetben, 
Beöthy Zsolt a Budapesti Napló bán, Bodnár Zsigmond az Egyetértésben, Bródy 
Sándor a Jövendő ben, Eötvös Károly az Aradi Közlönyben, Gajári Ödön és Mik
száth Kálmán Az Újságbán, Goda Géza a Budapesti Naplóban, Ignotus a Magyar 
Hírlapban, Károlyi Gyula az Alkotmányban, Kontúr Béla a Magyar Államban, 
Prém József a Hazánkban, dr. Sziklay János az Egyetértésben, Szomaházy István 
a Pesti Hírlapban, Tábori Róbert az Új Időkben, Zöldi Márton a Pesti Naplóban 
méltatta.878 A kultikus retorika teljes egészében pompázik ezekben a megemlé
kezésekben, nekrológokban.

A Tolnai Világlapjában Bródy Sándor írja Jókai halálára írt gyászkeretes 
megemlékezésében:

„A legszebb emberi élet bevégződött. (...) Megrémülve, káprázó szemmel 
nézem a Jókai földi alakjának e földről való eltávolodását és kérdem, vájjon 
lehetséges-e ez? Aki mindnyájunk között megkülönböztetés, szinte más törvé
nyek szerint élt és alkotott, a zord emberi törvény reá is érvényes? (...) Ötven 
esztendő alatt egy egész külön, gazdagon benépesített világot alkotott az, akire 
most az orvosok egyszerűen kijelentik, hogy egy közönséges, rendes, influen
zás tüdőgyulladás megölte. (...) A magyar irodalomnak többé királya nincs és 
elment közülünk az, aki egymaga többet ért, mint összevéve mindannyian, akik 
itt maradtunk. (...) Koporsója felett a sírt már behantolták, de Jókai nincs a sír
ban, nincs a koporsóban, ő kívül maradt: a nyelvben, amit beszélünk, a szerel
mes levélben, amit fiatalok egymásnak írnak, szűz lányok ábrándjaiban, tüzes 
fiatalok szerelmi vallomásaiban, hazafiasan szárnyaló beszédekben és a magyar 
írók munkájában. Akik akaratlanul is -  sokszor hűtlenül is -  az ő gyermekei 
mind. Eh, sem a koporsótól, sem a haláltól nincs mit őt félteni; ez összeroppant 
aggastyánnak, e nagyszerű halottnak -  az örökifjúság, a friss halhatatlanság 
jutott. Ő volt az örökifjú szív, a májusi ábránd, a tavaszi hullám, a földön járó, 
de a felhők felé törő szerelem.. ”879

A csongrádi Tiszavidék írja, hogy „a márcziusi ifjak utolsó nagy alakja nincs 
többé az élők sorában. (...) Csodálatos pályát futott be. Mint valami üstökös, 
mely egy ideig kering a láthatár fölött, azután alábukik, hogy fényével soha töb
bé ne világítson. (...) Petőfin kívül ő volt az egyetlen magyar író, ki még a kül
föld elismerését is kivívta. Mi csak hálával adózhatunk nagy szellemének, mert 
a külföld műveiben, nemcsak magát az írót, hanem bennünket, magyarokat is 
megtanult tisztelni, becsülni.”880

877 Képviselőházi Napló, 1904. máj. 7. -  jún. 22. (425. országos ülés).
878 Hellebrant Árpád: Repertórium. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1904/2., 254-256.
879 Bródy Sándor: Jókai halálára. =  Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.
880 Anonim: Jókai Mór. = Tiszavidék, 1904. máj. 15.
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A nagykanizsai Zalai Közlönyben Villányi Henrik az alábbi sorokat írta róla 
a temetés után: „A múlandóságnak nyomán fog kelni az elhunyt iránti tiszte
let és hódolat, mert a nemzet hű fiai ehhez a sírhoz fognak zarándokolni, hogy 
hálálkodjanak a ragyogó képzelet alkotásaiért, melyekkel a nagy költő megaján
dékozta nemzetét.”881

A Csongrádi Újság ihletett tollú, névtelen cikkírója arról tudósított, hogy „a 
hazának legnagyobb költője halt meg. Halálával gyászba borította a honfiszí
veket, melyek az ő bűbájos meséiből tanulták a hazát megismerni és szeretni. 
Egész nemzedék táplálkozott az áldásos forrásból, mely eszét, szívét, lelkét egy 
célnak szentelte: ismertté, naggyá és kedveltté tenni a magyart más nemzetek 
előtt. Toliunk gyenge, hogy az ő nagyságát megmérhessük, csak a csodálat és 
elragadtatás érzelmei bilincselik le lelkünket, ha ő reá, a nagyok legnagyobbjá- 
ra gondolunk. (...) Vájjon ad-e majd a Gondviselés hazánknak még egy ilyen 
hatalmas erőt, kinek neve szent lesz mindig, még csak magyar szó csendül a Kár
pátok koszorúzta magyar hazában?! (...) Koporsóját egy nemzet állja körül.”882 

A Debreczeni Képes Kalendáriom szerint 1904 „sötétbe borult égboltozatának 
legragyogóbb csillaga, meteorja hullott alá Jókai Mór elmúlásával. Magyaror
szágnak, a magyar nemzetnek, a magyar géniusznak halottja ő, a páratlan, az 
utolérhetetlen, ki nem ismételheti magát, mert élete, működése oly korszakra 
esik, melyet egy évezred múlva is megőriz történelmünk! A magyar regényiro
dalomnak nagymestere, kiapadhatatlan forrása a magyar föld és népe szerete- 
tének, a lesújtott nemzet vigasztalásának, páratlan ragyogó tollal írója egy jobb 
jövő reményének s utolsó leheletéig hirdetője a magyar dicsőségnek. (...) Mél
tán elmondhatjuk, hogy egy Jókai Mórt a magyarok Istene csak egyszer és csak 
jókedvében teremthetett!”883

A Csongrádi Újság írta Jókai halála kapcsán az alábbiakat: „Jókai, Petőfi, 
Arany. A nagy triászból a harmadikat is elfödi immár a sír. Megtért az ősi föld
be, amelynek hűségét, dicsőségét zengte a triász mindaddig, míg lantjuk húrjait 
a halál ketté nem pattintotta. Ők hárman Magyarország politikai és kulturális 
megújhodásának héroszai voltak s századoknak kell elmúlnia, míg hatásuk alól 
a jövendő kor magát emancipálni fogja. Mert ilyen lángelme mint e három férfiú 
volt, nem született Magyarországon minden században, de a nyugati országok
ban sem, ahol a világra szóló nagy emberek pedig nagy számmal termettek. 
Ők megmutatták az utat, melyen Magyarország művelődésének haladnia kell

881 Villányi Henrik: Jókai Mór mint képviselőjelölt. = Zalai Közlöny, 1904. máj. 14.
882 Anonim: Jókai. = Csongrádi Újság, 1904. máj. 8.
883 Id. K. Arthur: Jókai Mór (1825-1904). = Debreczeni Képes Kalendáriom  az 1905-ik közönséges 
esztendőre. Debreczen sz. kir. város könyvnyomdája, Debreczen, 1905, 33.
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s hogy új utakra léphessünk majdan, ahhoz új lángelmék kellenek, akik azokat 
nekünk megmutassák.”884

Hasonló, terjedelmes, kultikus retorikájú szövegeket találunk Jókai halála 
kapcsán a vajdasági magyar sajtóban is. Jókai Mór meghalt címmel a becskere- 
ki Torontói vezércikkében olvassuk, hogy „koporsóját (...) egy egész nemzet 
rajongó szeretete, mély bánata állja körül. Hatvan évig állt a magyar irodalom 
szolgálatában. S most egy igazi nagy ember kezéből hullott ki a toll. (...) A gyer
mek az ő könyveiből tanulja a hazaszeretetet, s vele elnyomott hazája történe
tét. (...) Három irodalmi nemzedék tűnt el mellőle. Irányok, próbálkozások, 
idegen eszme-áradások, divatok, vállalkozások, tervek és tények jöttek-men- 
tek; soknak nyoma veszett a nemzet életében. (...) Ő a legmagyarabb és legna
gyobb író azonban élete utolsó percéig itt volt közöttünk épen és régi erejével a 
gigászi nemzedékből. Századok múltak el, amíg az idők vajúdásából egy ilyen 
lángész megszületett a magyar nemzet számára; századok fognak talán elmúlni 
ismét, a míg újra megjelenik kedélyvilágunknak egy hozzá hasonló megteste
sítője. (...) Világos után másfél évtizeden át ő egymaga volt a magyar nemzet 
és ő egymaga volt Magyarország. Volt itt egy nép, a melynek nemzeti mivoltát 
elfojtotta az erőszak. Volt itt egy ország, amelyet eleven testtel feldaraboltak, s 
amely nem lehetett hazája a saját gyermekeinek. Jókai Mór műveiben élt akkor 
ez a nemzet és haza. Ő regélt apáinknak káprázatos, édes, színes dajkameséket s 
fantáziájának tündérfátyolán keresztül az elnyomott nép meglátta azt, ami után 
leginkább sóvárgott s ami a lelket tartotta benne: a biztató reményt, a nemzeti 
hajnal kecsegtetését. Akik akkor megértették Jókai Mórt, azok remélték a hazát 
s azok voltak a haza reményei.

Költő, próféta és apostol volt egy személyben. (...) Költője a nemzeti dicső
ségnek. Prófétája a nemzeti ébredésnek. És apostola a nemzeti kitartásnak. (...) 
Költészete közkincsévé lett az egész világnak. Ha minden elpusztul erről a föld
ről, nemzet, haza, a magyar kezek és magyar elmék minden munkája és időt
len idők múlva a késő utókorra csak egyetlen könyve is marad Jókai Mórnak, 
hát ez az egy könyv is dicsőséges tanúságot tesz majd, hogy élt itt egy magyar 
nemzet, mely szerette a szépet, imádta hazáját, szomjazta a dicsőséget, vérzett a 
szabadságért, gyűlölte a szolgaságot, küzdött a sötétség ellen. S a késő utókor e 
könyv olvastára sóhajtva fog áldozni e nemes becsvágyó és nagyratörő nemzet 
emlékének, amelynek lelki és erkölcsi értékét ámulva fogja felismerni e halha
tatlan költői géniusz alkotásában.”885

Mint e kultikus szövegből kiviláglik, a nemzet gyászolja „az igazi nagy embert”, 
a nemzet tanítóját, a legmagyarabb és legnagyobb írót, a gigászi nemzedék tagját, 
a lángészt, akihez hasonlót csak századok tudnak majd ismét kitermelni. írói

884 Kádár László: Jókai, Petőfi, Arany. = Csongrádi Újság, 1904. máj. 22.
885 Anonim: Jókai Mór meghalt. = Torontói, 1904. máj. 6.
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nagyságának már szinte fokozhatatlan felmagasztalását az a megállapítás jelenti, 
hogy „ha a késő utókorra csak egyetlen könyve is marad Jókai Mórnak, hát ez 
az egy könyv is dicsőséges tanúságot tesz majd, hogy élt itt egy magyar nemzet”.

A Torontói közölte Berzeviczy Albert kultuszminiszter 1904. május 7-i kép
viselőházi felszólalását is, aki a többi között hangoztatta, „hogy a nemzet mély 
megilletődéssel borul Jókai ravatalára s nemzeti halottként gyászolja. Jókai ott 
volt a nemzet újjászületésekor Petőfi oldalán, tetszhalálában pedig nyelve csodás 
varázsával élesztgette elalélt nemzetét. Az új alkotmányos korszakban a király 
és a nemzet elismerésétől környezve elérte a pátriárkák korát”.886

A halál pillanata és az életpálya lezárulása Jókai esetében is elindított egy 
kultikus gesztussorozatot, amelynek Berzeviczy Albert megfogalmazásában 
két fontos kitétele volt. Ezeket -  követendő példaként -  a gyász során az egész 
ország magáévá tette. Az egyik fontos megállapítása az volt, hogy Jókai a nem
zet halottja, s képletes megfogalmazása szerint a nemzet borul a ravatalára, a 
másik pedig, hogy Jókai a nemzet újjászületésekor Petőfi mellett élesztgette elalélt 
nemzetét. Más szóval, Jókait azonosítja a nemzettel, s a nemzet iránti negyveny- 
nyolcas érdemeire hivatkozva Petőfi mellé emeli őt, ami egyben irányt szabott 
az országos gyásznak, de tényalapot is a Jókai-kultusz további alakulásának.

Ugyanakkor a Torontói tárcarovatában hosszú cikket közölt Jókai Mór éle
téről, a többi között így fogalmazva: „Jókai költészete a haza határain túl is 
hódított s terjesztette a magyar név becsületét Európa minden népe között. 
Legtöbb műve németre van lefordítva; de olvasnak tőle angol, francia, hollandi, 
dán, svéd, lengyel, orosz, finn, olasz, cseh, román, spanyol, szerb, tót, horvát és 
török nyelven is.”887

Dr. Klein Mór nagybecskereki főrabbi is egy -  a kultikus retorika szempont
jából igencsak figyelmet érdemlő - , terjedelmes cikkben méltatta az elhunytat. 
„Százezrek, akiknek lelki gyönyörére írt, gondolkodott, víziókban élt, a kiket 
lebilincselő képleteivel, bűbájos nyelvezetével, elmemozgató korrajzaival, jelle
mek idomításával és az igazi hazaszeretet példaadásával bámulatra ragadta, most 
már nem tekintenek szívszorultan és visszafojtott lélegzettel a nemzet büszkesé
gének betegágya felé, de könnyes szemekkel csüggnek a ravatalon, mely körül a 
szellem és kellem, a próza és poézis múzsái lehorgasztott fővel, kezeiket tördelve 
gyászfátyolba burkolva virrasztanak.

Közönséges ember fia, ha földi pályáját befutotta, elhunytát úgy jelzi a szó
járás, hogy »nincs többé«. De a kit az isteni ihlet úgy csókolta homlokon, mint 
egy Jókai Mórt, arra a nem létezés szálló igéje nem alkalmazható. Az még haló 
poraiban is létezik, van, él, hat és működik. (...) A keleti mondakörnek a szellem 
világát beragyogó egyik varázsfényű gyöngye tökéletesen alkalmazható a nemzet

886 Anonim: Jókai Mór halála. = Torontói 1904. máj. 7.
887 Anonim: Jókai Mór élete. = Torontói 1904. máj. 6.
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halottjára. A mikoron egy szellemóriás életórája homokjának -  úgy hangzik a 
bűbájos legenda -  lejárni kellett, a világ ura parancsot adott Gábor arkangyal
nak, hogy hozza el ama bölcs lelkét. Nem tehetem, szabadkozott az angyal, hogy 
vehetném el ama nagy lelket, mely milliókért él, gondolkodik és működik. Erre 
parancsot ad a mindenható Mihály arkangyalnak, hogy szüntesse ő meg eme 
drága életet. Lehetetlent követelsz uram, szolgádtól, ama ragyogó elmére szük
sége van a te teremtvényeidnek, a kornak, a melynek ő nyomta rá az ő bélyegét. 
Akkor hát -  szól az Űr -  majd végzi parancsomat Számiéi, a rombolás szelleme. 
De Számiéi sem tudta módját ejteni, a földön hivatást végző Isten képmásának 
a lebírására. Nézd! Uram! szól, hiszen az az ember fia, gyémánttollal írja a Te 
nevedet a világtörténelem lapjaira, annak a halandónak az arcza úgy ragyog 
a Te fönséged égi dicsfényében, hisz annak az elméje behatol a napba, ellesi a 
tenger zúgását, szárnyaira veszi az emberek eszét, szívét, bejárja velők hegyet, 
völgyet, megszólaltatja az illatos virágszirmot, elővarázsolja a múltak árnyait, 
a jelen tüneményeit, hogy birhatnék én -  a romlás démonja -  az ilyen emberi 
mértéket túlhaladó fiaddal. Ennek hallatára pedig az Úr könnyet hullat a földre, 
s emez isteni könny egyik paránya a nagy bölcs szemébe esik, pillái lecsukódni 
kezdenek, nagy szíve halkabban dobog, míg végre Isten csókja érinti a hervadó 
ajkakat, s eme csók közben a lékek isteni eredetével egyesül.

Születése alkalmával a nemzet babérkoszorúzott költőjét a múzsa, halálában 
a magyarok Istene csókkal illette.”888

Meglepően érdekes és találó Klein Mór nagybecskereki főrabbi retorikája, 
amely szemléletes módon, vallási példabeszéddel ecseteli az írói halhatatlanságot, 
mondván, hogy akit az isteni ihlet csókolt homlokon, „az még haló poraiban is 
létezik, van, él, hat és működik”. Ezzel sajátos, egyéni módon definiálta a kultusz 
törvényszerűségeit, amelyek Jókai esetében is működésbe léptek, miután halála 
pillanatában „a magyarok Istene csókkal illette”.

Jókai temetésével kapcsolatosan olvassuk a Torontálbán 1904. május 6-án, 
hogy „a nagy halottat ideiglenesen dolgozószobájában helyezték ravatalra”, s 
hogy Róna József szobrász holnap [május 7-én] délelőtt a halottról maszkot 
vesz. Jókai Mórt holnap lakásáról átszállítják a Nemzeti Múzeumba s itt helye
zik díszes ravatalra. A halottat a kormány a Ház utólagos jóváhagyása reményé
ben a nemzet halottjának deklarálja s a nagy halottat az állam költségén fogják 
eltemetni. A temetés intézésével Berzeviczy Albert kultuszminiszert bízta meg 
a kormány. (...) A főváros a nagy halottnak díszsírhelyet jelölt ki s mauzóleu
mot fog építtetni.”889

888 Dr. Klein Mór: Jókai Mór. = Torontál, 1904. máj. 7.
889 Anonim: Jókai Mór halála. = Torontál, 1904. máj. 6.
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Tekintettel arra, hogy Jókai Nagybecskerek díszpolgára volt, a város a halál
hírre, amely „Nagybecskereken is mélységes részvétet és fájdalmat keltett”890, 
külsőségekben is kimutatta gyászát, méghozzá oly mértékben, amely csakis 
kivételesen jelentős egyéneket illet meg. „A városházára (...) kitűzték a gyászlo
bogót”, ugyanakkor „a nagy költő halálát a városházán kívül még számos házról 
gyászlobogó” hirdette.891 A felső kereskedelmi és polgári iskola épületén „szin
tén fekete lobogó leng[ett], az intézet növendékei pedig tanáraik buzdítására 
elhatározták, hogy egy hónapig gyászjelvényt hordanak Jókaiért”.892 A városi 
tanács rendkívüli közgyűlésén a polgármester indítványára döntés született 
arról, hogy Nagybecskerek jegyzőkönyvileg fejezi ki részvétét az özvegynek.893 A 
nagybecskereki református egyház 1904. május 9-én gyászistentiszteletet tartott, 
akárcsak a zsidó hitközség is, s a református egyház az alábbi részvéttáviratot 
intézte Jókai özvegyéhez:

„Özv. Jókai Mórné Budapest.
Halhatatlan írónkat, nagy hazánkfiát, oszlopos hitfelünket méltóságoddal 

együtt örök kegyeletű fájdalommal siratja
[a] Református Egyház.”894

1904. május 9-én, a temetés napján „Jókai-gyász” volt Nagybecskereken, s 
a város közönsége, a Torontói megítélése szerint, „méltó kegyelettel vett részt 
Jókai halálával a nemzetet ért mélységes gyászban”.895 A részvét és gyász többek 
között abban nyilvánul meg, hogy a református templomban „gyászistentisztelet 
volt, a melyen nagyszámú közönség jelent meg, köztük: dr. Dellimanics Lajos 
főispán, Jankó Ágoston alispán, Szabó Ferenc apát orsz. képviselő, dr. Perisics 
Zoltán polgármester a város képviselőtestületével, dr. Pacséri Károly kir. tanfel
ügyelő a tantestület élén, Babics József, Várnay Imre törvényhatósági bizottsági 
tagok, akik a közig. biz. ülése folytán Nagybecskereken időztek, a honvéd tisz
tikar, Sas Ede kir. főmérnök, a főgimnázium tanári kara és növendékei Balázsi 
József igazgatóval, a felsőkereskedelmi és polgári iskola tanári kara és növen
dékei Knyaskó Lajos igazgatóval” és még sokan mások.896 „Az istentiszteleten 
Szalay József lelkész méltatta Jókait s megható imát mondott, a polgári iskola 
növendékei Cseh Elek tanár vezetésével pedig a Himnuszt énekelték. (...) Dél

890 Anonim: Jókai halála és Nagybecskerek. = Torontói, 1904. máj. 7.
891 Uo.
892 Uo.
893 Uo.
894 Uo.
895 Anonim: Jókai-gyász Nagybecskereken. = Torontói, 1894. máj. 10.
896 Uo.
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után gyászistentisztelet volt a zsidótemplomban is, ahol dr. Klein Mór főrabbi 
mondott szép beszédet Jókairól. Az istentiszteleten itt is nagyszámú és előkelő 
közönség jelent meg.”897

1904. május 7-én adta hírül a TorontáU hogy „a Nemzeti Múzeum oszlop- 
csarnokában hozzáfogtak a ravatal felállításához”, s hogy május 9-én „reggel 
megnyitják a ravatalt a nagyközönségnek”, az író temetése pedig május 9-én 
délután 3 órakor veszi majd kezdetét.898

Hosszabb beszámolót közöl a lap -  budapesti tudósítójának távirati jelenté
se alapján -1904. május 9-én is, Jókai ravatalának látogatásáról és a temetésről: 

„Jókai Mór ravatalát egész délelőtt ezrével látogatta a közönség. A ravatalra 
az első koszorút Győr városa küldötte, utána Zseni József a clevelandi Jókai-kör 
nevében tett le koszorút, majd egymás után jöttek a többi koszorúk rengeteg 
számban, úgy, hogy nem fértek el a csarnokban s a folyosókon kellett elhelyezni.

Déli egy órakor elzárták a Muzeum-kert kapuit s csak belépő-jeggyel lehetett 
bejutni. Délelőtt az időjárás aggodalmat keltett, mert az ég beborult s megeredt 
az eső, délben azonban ismét kiderült. A szépen kiderült időben ezrével és ezré
vel gyülekezett a közönség két óra tájban a Kalvin-térre, a honnan a gyászmenet 
elindult. A rengeteg közönségre való tekintettel a mentők hat kocsival vonultak 
ki, hogy esetleges baleset esetén nyomban segítségre legyenek. A Muzeum-kör- 
út és a muzeum környékének házait gyászdrapériák borították s gyászlobogók 
lengtek róluk. Az útvonalon, a merre a menet elvonult, minden házon fekete 
lobogó hirdette a gyászt.

A gyászszertartás délután három órakor kezdődött a Nemzeti Múzeumban, 
a melynek végeztével a gyászmenet rengeteg számú közönség mellett kivonult a 
temetőbe. A költő holttestét nyolcfogatú, gazdag, ezüstös díszítésű fekete gyászhin- 
tón vitték ki a temetőbe, ugyanazon, a mely Kossuth Lajos holttestét vitte utolsó 
útjára. Maga a temetés egyébként a megállapított programm szerint folyt le.”899 

A temetésről szóló budapesti laptudósítások sok érdekes részletet hoztak Jókai 
utolsó útjáról, nem utolsósorban temetésének kultikus, szimbolikus elemeiről is. 
A gyász első napján, [1904. május 6-án] „a halottat fehér lepel takarta el, amely 
tele volt szórva virággal. Reggel kilenc óra felé Jókainé fehér rózsát hozatott s 
ölében összenyalábolva, könnyes szemmel valamennyit a halott ágyára hintette. 
(...) Tavaszi gyöngyvirág is volt a halottas-ágyon. A gyöngyvirágot egy svábhe
gyi munkásasszony hozta a költő halottas ágyára. A derék asszony úgyszólván 
a Svábhegy üdvözletét hozta ama helyről, hol a költő magaültette rózsái között 
annyit szeretett tartózkodni. (...) Kilenc óra után érkezett Róna József szobrász 
a segédeivel és halotti maszkot készített az arcról, amelyet megviselt a hosszú

897 Uo.
898 Anonim: Előkészületek a temetésre. -  Torontói, 1904. máj. 7.
899 Anonim: Jókai Mór temetése. =  Torontói, 1904. máj. 9.
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vívódás. (...) Pálmák, főnixek és babérfák egész erdeje övezte az alacsony rava
talt, amelyen kettős, fekete érckoporsóban feküdt a halott. Hófehér feje, sápadt 
arca nyugodtnak látszott az üveg szemfedelen át, mintha csak aludnék. Fekete 
díszmagyar ruhába öltöztették a költőt és a koporsóba zárták vele kedves virá
gait: egy csomó halvány rózsát és kék liliomot, amelyet gyászbaborult özvegye 
rakott az ágyára. (...) A koporsó erős ércből készült, belül üvegfedeles betéttel, 
míg a külső födél, díszes zöldre márványozott szarkofágot ábrázol.”900

Miközben az Erzsébet körút 44. alól Jókai koporsóját a Nemzeti Múzeumba 
szállították, két incidens is történt: két villamos is belehajtott a koporsót kísérő 
tömegbe, szerencsére csak kisebb testi sérüléseket okozva, ugyanakkor elfogtak 
egy zsebtolvajt is, akit a tömeg véresre vert, mire a rendőrkapitányságra került.901

A temetés napján, 1904. május 9-én, a Nemzeti Múzeum csarnokának közepén 
Jókai koporsója „nemzetiszínű selyemtakaróba burkolva” nyugodott.902 Előtte 
„a megszakadt húrú arany líra pompázott művészi díszítésével”.903

A temetésen Jókai özvegye egy fiatal nőrokona kíséretében jelent meg, édes
anyja és testvérei nem jöttek el.904

A koporsót a Nemzeti Múzeumtól a Kerepesi úti temetőig több ezres tömeg, 
valamint a „küldöttségek áradata” követte, hiszen „minden testület, társulat, 
egyesület elküldötte a képviselőinek zászlós csapatát”. A Petőfi Társaság tagjai 
közül ott volt Ábrányi Emil, Gárdonyi Géza, Szávay Gyula, Prém József, Rákosi 
Viktor, Zemplény Árpád, Jakab Ödön, Pap Zoltán, Sebők Zsigmond, Pósa Lajos, 
Koroda Pál és Pékár Gyula. A koporsó mögött haladt „Jókai gyászoló rokon
ságával egyetemben az egész kormány gróf Tisza István miniszterelnökkel, a 
főrendiház, képviselőház, tábornoki és tisztikar tagjai, Budapest székesfőváros 
törvényhatósága és egyéb hatóságok, az irodalmi, tudományos és művészi egye
sületek tagjai és a nagyközönség”.905

Tizenkét kocsi szállította a több száz koszorút.906
A temetőben Tuba János országgyűlési képviselő, „amikor a koporsót lee

resztették a nyolc láb mélységű kettős fenekű sírba, amely erős tölgyfadeszkákkal 
volt kiburkolva, reáhintette a koporsóra azt a kis földet, amelyet a Jókai szülő
háznak udvaráról és édes anyjának a komáromi temetőben levő sírjáról hozott

900 Anonim: Jókai halála. = Tolnai Világlap, 1904. máj. 15.
901 Uo.
902 Uo. A korabeli tudósító szerint „valami mélységes áhítat fogta el a tömeget a piros-fehér-zöld selyem
takaróba burkolt koporsó láttára”.
903 Uo. Ezt az alkotói pálya végét jelző, borostyánnal átfont, kettétört lírát, a „művészi géniusz emblé
máját” három, középkori gyászviseletbe burkolt, befeketített arcú gyászfullajtár vitte a koporsó előtt.
904 Uo.
905 Uo.
906 Uo.
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magával. (...) Miután a komáromi anyaföldet is reáhintették, egy koszorút is 
lebocsátottak a sír mélyébe: a Jókai özvegyéét.”907

Eközben az Operaház énekkara Noszeda Károly karnagy vezetésével Erkel 
Ferenc Halálnak éjszakája című gyászdalát énekelte, az egyházi szertartást pedig a 
teológusok énekkara fejezte be a harmincötödik zsoltárral. Miközben a koporsót 
földdel takarták be, Csóka Józsi komáromi cigányzenekara Jókai néhány kedves 
nótáját játszotta (Kitették a holttestet az udvarra; A Csap-utcán véges-végig; Arra 
alá faragnak az ácsok; Jaj, de fényes csillag ragyog az égen). Utána helyezték a 
sírra a koszorúkat, a szalagokat azonban, megőrzés végett, levették.908

A ravatalnál a temetésen Baksay Sándor Duna melléki evangélikus reformá
tus püspök, Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter, Beöthy Zsolt 
egyetemi tanár, a Kisfaludy Társaság elnöke, Somló Sándor, a Nemzeti Színház 
igazgatója, Herczeg Ferenc író, Tuba János országgyűlési képviselő és Melha 
Tibor egyetemista mondott búcsúbeszédet.909

A temetést követően írta a sajtó, hogy „nem is a temetés nagyszabású kül
sőségei, mint inkább az egész ország gyásza avatta impozánssá azt a halottas 
menetet, mely a nagy költő porhüvelyét átadta az enyészetnek”.910

Bács-Bodrog megyében is megdöbbenést keltett az író halála, vagy ahogyan 
a Borovszky-féle monográfiában olvassuk, „súlyos megilletődést idézett elő”, s 
„a vármegye közönsége társadalmi úton és a közgyűlésen egyaránt nagyszerű 
jelét adta a csapás fölött érzett részvétének”.911

A zombori Bácska Jókai halála kapcsán 1904. május 10-én hosszú cikkben 
méltatta az író munkásságát és jelentőségét:

„Lehullott a mi fejünk koronája. (...) Meghalt Jókai Mór! Van-e elég fekete 
lobogója ennek az országnak, mely csak külső jelét is tudná nyújtani a lelkünket 
megillető nagy, gyászos veszteségnek? Van-e asszonyaink, leányaink szemében 
annyi szívből fakadó könnycsepp, mely őt elsiratni tudná? Terem-e annyi virága 
a magyar földnek, mely elég lenne az ő ravatalára? (...) Az egész művelt vilá
got nagy veszteség érte, de a mi veszteségünk a legfájdalmasabb, a legnagyobb. 
(...) A XIX. század egyik legnagyobb szellemóriása, az újjászülető nemzet tettre 
ébresztője nincs többé. Meghalt Jókai Mór! Zokoghatunk magyarok.

907 Uo.
908 Uo.
909 Uo. E. Csorba Csilla írja, hogy „a díszes temetésen a sírnál elhangzott beszédek újra visszhangoz
ták a tíz év előtti dicsőítő ódák frazeológiáját, annak ellenére, hogy a beszédmondók, a sír körül állók, 
legyenek azok barátok, rokonok, ismerősök, kései, méltatlannak ítélt házassága miatt évek óta kerülték 
az elhunytat, elmaradtak mellőle, gúnyolták, sajnálták, alázták és gyalázták.” (Lásd: E. Csorba Csilla: 
Meztelen a király. A Jókai-szobor története. = Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 
4. Szerkesztette: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 
2005, 249-268.)
910 Anonim: A hét eseményeiből. = Tolnai Világlap, 1904. máj. 22.
911 Borovszky 1909
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(...) De mi volt nekünk magyaroknak Jókai? Azt kifejezni talán alig, azt a 
magyar szívnek csak érezni lehet. És érezzük. (...) Mintha a nemzet leikéből 
szakadt volna ki egy legdrágább, legértékesebb darab.

Aki most a halottas ágyon, majd virágos ravatalon fekszik, az a vigasztalan
ság napjaiban vigasztalónk, reménytelenségünk közepette a felkelő reménység 
hirdető sugara volt. A nemzet szervezetéből való ideg, az ősmagyar faj agyvele
jéből kipattant szikra, aki szellemének hatalmas erejével, fantáziájának ragyo
gásával, mint egy álló csillag tündökölt fölöttünk. (...) Ott ragyogott (...) mint 
gyémántkő a napnak sugarában. (...) A zengő szobor letörött s mi zokogva 
állunk meg földi romjainál.

Az eszmék, a gondolatok, melyeket Jókai Mór hirdetett, utat törtek nemze
te lelki világába. Megértette azt, amit írt, úr és paraszt. (...) Minden tollvonása 
egy-egy szívdobbanás volt, mely tisztaságával nemesített, kedves humorával 
kedvre derített s bearanyozta fölöttünk ezt a szürke világot, mint a felhők mögül 
előtörő napsugár, szivárványt rajzol és bearanyozza azok peremét. (...) És mit 
adtunk érte cserébe mindezért? Igaz nemzeti elismerést a művész homlokára, 
az elismerés koszorúját ősz fürtjei fölé. De ezt a koszorút is holt keze visszaadja 
im s odailleszti a magyar nemzeti géniusz fölé.

(...) Szelleme a világot átható isteni szellemnek darabja volt mely életet adott 
a holt rögnek, feltámasztotta a múlt időket, megnyitotta a jövendő nagy távol
ságait. S ez a nagy szellem halandó nem lehet. (...) Azon az éjszakán pedig, 
melyen ő innét elköltözött, nem csillag hullt le, hanem egy új csillag kelt fel a 
hadak útján, a menyboltozaton. Anyák, ha meglátjátok ezt a ragyogó égi fényt, 
tanítsátok meg gyermekeiteket izekről iziglen amig magyar él:

-  íme, az Jókai örök dicsőségének tündöklő csillaga.”912 
E szöveg is kultuszelemekben gazdag. Hisz kiderül belőle, hogy Jókait nem 

lehet eléggé elsiratni, mert halálával mérhetetlen veszteség érte a magyar nemze
tet, miután meghalt „a XIX. század egyik legnagyobb szellemóriása”. Halálával a 
nemzet leikéből szakadt ki egy értékes darab, hiszen ő volt „a felkelő reménység 
hirdető sugara”, „az ősmagyar faj agyvelejéből kipattant szikra”, a „zengő szo
bor”, aki állócsillagként tündöklőit felettünk, ragyogott, mint egy gyémántkő. 
Szelleme az isteni szellem darabja volt, aki halála után is csillagként világít a 
hadak útján, s akinek dicsősége is örök.

A Bács-kulai Hírlap 1904 májusában -  ismeretlen szerző tollából913 - , az 
alábbi emlékverssel búcsúzott el Jókai Mórtól:

912 Anonim: Jókai Mór (1825-1904). = Bácska, 1904. máj. 10.
913 A vers szerzője Ritter álnévvel írta alá költeményét, s feltételezésünk szerint Berkovits Márk (1845- 
1917) nyomdatulajdonosról, a Bács-kulai Hírlap szerkesztőjéről és kiadótulajdonosáról van szó, aki egy 
ideig helyettes községi jegyzőként Óverbászon dolgozott, majd tiszteletbeli szolgabíró lett Kúlán, ahol 
1882-ben nyomdát vásárolt. Az ő kiadásában és szerkesztésében jelent meg még a Bácskai Hírlap és 
a Bácskai Közérdek. (Lásd: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. III. k., Budapest, 1941, 63-64.)
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Jókai
Könnyez az ég, a végtelen 
Természet gyászba öltözik, 
Mikor imádó, hű fia:
Jókai e földről költözik.
Május, tavasz, virágmosoly 
Felgyújtá lángra szellemét, 
Tavasz halottnak koszorút 
Köt, sírba hinti érdemét.
A nemzet sír és bánata 
Felhőként Tátra-csúcsra száll, 
Majd mint borús, csatázó vész 
A tenger ostromává vál.
Mikor a véres hadverő 
Kard a kezünkből kiesett,
A hős tollának lángival 
Kezdett újra küzdelmeket. 
Derűt varázsolt a kebel 
Szentelt borongó éjibe, 
Feltámasztá a dűlt oltárt 
Teremtő lángzó szelleme. 
Előbb megrázta nemzetét 
Leszállt a múlt örvényibe,
Bút hozni fel, öröm derűt 
Mélyedt a múlt sötétibe.
Majd a jövőbe vitte el,
Ragadta gyászos nemzetét, 
Tündér világban megnyitá 
Népünknek boldog édenét. 
Búban, örömben ringatá 
A vésztől rengő lelkeket,
A sírjukból emelte fel 
Az elhantolt reményeket. 
Varázsszava, a nagy erő 
Feltámasztá a szíveket, 
Nyújtott reményt, vigasztalást 
Hogy újra keltsünk életet. 
Fogadd be drága nemzedék 
A halhatatlan jós szavát, 
Lángzó munka küzdelmében 
Imádni, védni e hazát.914

914 Ritter: Jókai. = Bács-kulai Hírlap, 1904. máj. 11.
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A versben a kultikus személy, Jókai miatt „könnyez az ég” s „a nemzet sír”, 
a költőt a természet is gyászolja, hiszen Jókai volt az, aki „feltámasztá a dűlt 
oltárt”, „megrázta nemzetét”, „Tündér világban megnyitá / Népünknek boldog 
édenét”, „varázsszava” pedig „feltámasztá a szíveket”, reményt és vigasztalást 
nyújtott a nemzetnek.

Jókai halálhírének közlése után azon nyomban sor került Zombor szabad 
királyi város részvétnyilvánítására is, aki Jókaiban nemcsak a regényírót, hanem 
díszpolgárát is tisztelte. Mint a zombori Bácska írta, „kettős gyász ért tehát 
bennünket és kétszeres szomorúság. Hauke Imre polgármester amint a halál
esetről értesült, nyomban intézkedett, hogy a gyász külsőleg is kifejeztessék. A 
városházára kitűzette a gyászlobogókat, és felhívta az itten székelő hatóságokat 
és hivatalokat, hogy szintén adjanak kifejezést a gyásznak. Ennek megtörténté
vel városunk polgármestere tanácsülést hívott egybe, melynek egyedüli tárgyát 
Jókai halála képezte. A tanácsülés a következő határozatot hozta:

Tekintettel ama súlyos veszteségre, mely dr. Jókai Mór halálával a magyar 
nemzetet és közvetlenebbül Zombor városát, -  melynek a nagynevű író dísz
polgára volt -  érte, a városi tanács a következő intézkedések megtételét hatá
rozta el: elrendeli

1. hogy a városházán, valamint az összes középületeken a gyászzászló kitűzessék;
2. hogy a nagy költő és a város díszpolgárának özvegyéhez részvétirat intéz- 

tessék;
3. hogy a város közönsége részéről díszpolgárának elhunyta alkalmából 

gyászjelentés kibocsátassék. -  A gyászjelentés a következőleg szól:
»Zombor sz. kir. város közönsége a legmélyebb megilletődéssel tudatja, hogy 

nagynevű díszpolgára, -  a magyar nemzet büszkesége s a magyar nemzeti iro
dalom szemefénye, dr. Jókai Mór folyó évi május 5-én teremtő nagy lelkét alko
tójának visszaadta. A mély gyászban, melyben ezen szomorú esemény az egész 
nemzetet borította, -  a legmélyebb fájadalomban osztozik Zombor szab. kir. 
város is, mely a nagy költőt költői működésének félszázados fordulója alkalmával 
egyöntetű lelkesedéssel díszpolgárává választotta, -  s épp oly nehéz szívvel érzi 
a pótolhatatlan nagy veszteséget, mint azok, akiket az közelebbről érint s mint 
az egész nemzet, mely eddig létezett íróinak legnagyobbját vesztette el benne. 
Legyen emléke örökké áldott és nagy szelleme ragyogjon felettünk mindaddig, 
míg nemzeti erejében a magyar nép önmagát fenntartja. Zombor, 1904. évi 
május hó 7-én. Zombor szabad királyi város törvényhatósága.«”915

Zombor város törvényhatósága még arról is döntött, hogy az elhunyt rava
talára koszorút küld az alábbi felirattal: „Zombor szabad királyi város közönsé
ge -  nagynevű díszpolgárának.”916 Az 1894. május 9-i temetésre egy háromtagú

915 Anonim: Zombor részvéte. =  Bácska, 1904. máj. 10.
9,6 Uo.
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bizottság (Hauke Imre polgármester, dr. Drakulits Pál, dr. Falcione Nándor) 
utazott fel Budapestre, amely részt vett a gyászszertartáson.917

Jókai halálakor ismételten felhangzott a tíz évvel korábbi (1894) gazdag kul
tuszretorika, de alighogy elmúlt a gyász, azonnal kezdetét vette az író demiti- 
zálódása a Vajdaságban.

Alig telt el egy hét Jókai temetésétől, s a zombori Bácska cikkírója megkí
sérelte korszakzáró eseményként nyugtázni az elhunyt író életpályáját, tegyük 
hozzá: nem is kimondottan kultuszépítő módon.918 Méghozzá akkor, amikor 
még a fővárosi és a vidéki sajtó javában ontotta a Jókaival kapcsolatos kultikus 
szövegeket.

A cikkíró azt sugallja, hogy Jókai halálával a XX. század elején lezárult egy 
korábbi korszak a magyar irodalomban és egyben a magyar nemzet történe
tében, ugyanakkor egy teljesen új időszak vette kezdetét, amely távol áll Jókai 
idealizmusától. A kettő közé éles határt is von:

„Többé-kevésbé világosan érezzük, hogy egy korszaknak egyik legutolsó nagy 
embere szállt vele sírba. Jókai meghalt és Jókai világa is meghalt. Vége mind
örökké. Csak Gyulai Pál még belőle való. Új világ van, mely őket megérti, sőt 
gyönyörködik bennük, sőt irigyli őket, de amelyet ők talán nem értenek meg 
és ez jobb ő rájuk nézve.

Csak néhányan vagyunk összekötő kapocs gyanánt a régi és az új világ közt, 
kik az új világnak magyarázzuk a régit, hogy a nemzeti élet folytonossága meg 
ne szakadjon és a múlt kincsei veszendőbe ne menjenek. (...) Az új korszakok 
oly hálátlanok, mint a gyermek a szüleihez.

(...) Hogyan nevezzük a Jókai világát, melyről mondottuk, hogy letűnt? (...) 
Jogunk van (...) Jókai világát a nagy magyar idealizmus világának nevezni. Ez 
a világ kezdett haldokolni a hatvanas években; egyik első halottja Eötvös József 
báró volt; az utolsók egyike Jókai Mór. Túlélhette a maga korát anélkül, hogy 
kárát vallotta volna. A sors a regényírás szigetére vetette, ahol ez új világ nem 
háborította, nem bánthatta, de ahonnét szavát mégis hallathatta. Ott lett ő a 
magyar idealizmus korának nagy epikusa. (...) Jókai megmaradt a negyvenes 
évek idealistájának; az ötvenes években aggódva, remegve őrizte az idealizmus 
lángját; a hatvanas években diadalmasan élesztette, a hetvenes évek óta regélt 
róla. És mi mohón hallgattuk. Eleinte azt képzelve, hogy ez a mi világunk, mert 
hiszen oly eleven volt; azután mind határozottabban látva, mekkora űr támad 
múlt és jelen között; végül fájdalmasan gyönyörködve Jókai világában, mely már 
nem a mienk többé, de amely oly szép volt.

(...) Jókai ravatala előtt szorongva néztünk körül: kiváló emberekben, hála 
Istennek, ma sincs hiány, de a föladatok és az emberek mintha össze nem illené-

917 Uo.
918 Anonim: Két korszak. = Bácska, 1904. máj. 17.
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nek. A kor szelleme romlott meg. Nem tudjuk úgy elvégezni a mi föladatunkat, 
mint a Jókai kora elvégezte a magáét.

(...) Azt se kívánjuk, hogy vissza kell hozni a Jókai korát, a Jókai idealizmusát, 
mert a történet szekere nem áll meg, ami elmúlt, az elmúlt mindörökre. (...) De 
abban bizakodunk, hogy még sok nemzedék inspirációt merít Jókai műveiből.”919

Ebből a szövegből is kitetszik, hogy nem sokkal a halála után elindul Jókai 
demitizálódásának folyamata a vajdasági magyar sajtóban, melynek során Jóka
it irodalmi vonatkozásban egy letűnt kor utolsó képviselőjeként könyvelték el, 
életművét pedig korszakzárónak minősítették. Másrészt, ezzel párhuzamosan 
-  budapesti pamfletek nyomán -, nyilvánosságra kerültek Jókai második házas
ságának szomorú részletei is, amelyek Jókait mint embert s mint férjet próbál
ták demisztifikálni, s ennek hullámverései, érdekes módon, Zombort is elérték. 
Voltaképpen Fényes László budapesti hírlapíró volt az, aki 1904-ben megje
lentetett két pamfletjével {Jókai Mór utolsó évei; Jókai Mór utolsó évei körül)920 
igencsak felkavarta a kedélyeket irodalmi berkekben, mert „vérlázító dolgokat 
mond[ott] el arról a bánásmódról, melyben Jókait neje, Grósz Bella és ennek 
rokonsága részesítette”.921 Ehhez kapcsolódott Vészi József országgyűlési kép
viselő röpiratszerű válasza is Fényes állításaira (Hiénák Jókai sírján)922, amely
ben „Vészi József az özvegy védelmére kel s valótlanoknak mondja a Fényes 
röpirataiban foglaltakat”.923 Nos, ezekbe a pletykaszerű rágalmakba keveredett 
bele 1904 júniusában Frank Eugenie kisasszony révén Zombor városa is.924 Az 
történt ugyanis, hogy Fényes László második röpiratában (Jókai Mór utolsó évei 
körül)925 beszámolt a Zomborban tartózkodó, genfi származású Frank Eugenie 
kisasszonynál tett látogatás eredményéről is, aki Várossy Károlyék családjában

919 Uo.
920 Lásd: Fényes László: Jókai Mór utolsó évei (Tanú-vallomások). Lipinszky és társa, Budapest, 1904. 
Fényes László: Jókai Mór utolsó évei körül Válasz Vészi Józsefnek. Lipinszky és társa, Budapest, 1904
921 Anonim: Jókai-ügy Zomborban. = Bácska, 1904. jún. 21. Annak kapcsán, hogy a Laude Kiadó 
reprintben megjelentette Fényes László Jókai Mór utolsó évei című, annak idején sok vihart kavart, 
leleplező füzetkéjét, Csűrös Miklós írt méltatást a kiadványról: „Rémregény játszódik le előttünk, leke
zelt, megvert, megköpdösött idős férj és buta, közönséges, tiszteletlen feleség viszonyáról. Tanúk a 
közvetlen környezetből címen riportszerű nyilatkozatokkal egészíti ki és kísérli meg bizonyítani kon
cepcióját a szerző. Csendes János »tanú« elmondja, hogy az idős Jókaihoz betegségében nem hívtak 
orvost. Svábhegyi szomszédja, Krén Károly arról tud, hogy Grosz Bella nyilvánosan szidalmazta férjét, 
a »méltóságos urat«, és még úgy sem bánt vele, mint egy gyerekkel, hanem mint fogollyal. ( ...) Töb
ben tanúskodnak arról, hogy Jókait a felesége és családja permanensen és minősíthetetlen modorban 
pocskondiázta, honoráriumát eltulajdonították; az érkező leveleket felbontották, amelyeket ő írt vol
na, azokat meghamisították, netán aláírásokat kényszerítettek ki belőle. ( ...)  »Hermetice« elzárták a 
külvilágtól, hazug legendákat terjesztettek boldogságáról. (...) Augustine Róbert a külső szemlélő pon
tosságával látja a lényeget: »Jókai csak tűrt és dolgozott ernyedetlenül. Dolgozott vigaszból egyrészt, 
másrészt: mert kényszerítették reá. így telt ideje az önök nagy poétájának«.” (Csűrös Miklós: Fényes 
László: Jókai Mór utolsó évei. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1993/2. sz., 296-297.)
922 Vészi József: Hiénák Jókai sírján. Válasz egy pamfletre. Révai és Salamon nyomda, Budapest, 1904
923 Anonim: Jókai-ügy Zomborban. = Bácska, 1904. jún. 21.
924 Uo.
925 Fényes 1904
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volt „társalkodónő” viszont korábban, 1901. január 15-étől 1902. június 10-éig 
Jókai Morék házában élt.926 „Jókainé bizalmasa volt”, s ebből adódóan a másfél 
év alatt Jókaiék házasságának több meghitt részletéről volt, vagy lehetett tudo
mása. „Társalkodónő volt és Jókainé, Grósz Bella különös bizalmát élvezte.” 
Amikor Fényes László egyik újságíró-kollégája, Jókai családi életének részleteit 
kutatva meglátogatta őt Zomborban, Eugenie félt nyilatkozni neki. Várossyné 
mondta el, hogy Zseni kisasszony a saját érdekében nem nyilatkozhat, nehogy 
„Jókainé, avagy védője bosszúérzetét magára vonja”.927

Várossyné azt is sejtette, hogy Zseni kisasszony valami miatt komoly össze
tűzésbe került Jókainéval: „Biztos vagyok benne, hogy Jókainé üldözné, talán 
megrágalmazná is. Hisz két év előtt, amidőn visszakerült hozzánk, úgyszólván 
meg kellett szöknie Jókainétól. A bizonyítványai és csekély holmija még ma is 
ott vannak.”928 Zseni kisasszony csupán annyit mondott, hogy „ő nem akar nyi
latkozni, mert nem merészel nyilatkozni”. Végül is az alábbiakat mondotta: „Az 
a nézetem, hogy az én adataim legfeljebb csak kiegészítenék a különben már 
ismert dolgokat. Ne kívánják tőlem, hogy részletekbe bocsátkozzak. Senkim 
sincs, egyedül állok. Ha férjem, vagy hozzám közelálló oltalmazom volna, akkor 
rendelkezésükre állnék. (...) Szegény Jókai, bizonyára ő maga akarta, hogy min
den úgy legyen, ahogy történt. Én a bírálatra nem érzem magamat hivatva.”929

Fényes László második röpiratában úgy tudta, hogy „a közvélemény, bár 
csendben, suttogva, de időközönkint mégis foglalkozott az ő [Jókai] boldogtalan 
családi életével”, s felvetette azt is, „nem valószínű-e, hogy [Jókai] azért zengett 
családi boldogságáról, hogy a kipattant titkok elterjedését megakadályozza?” 
E házasélet mindennapjainak egyik zombori koronatanúja, Zseni kisasszony 
azonban semmiképpen sem volt hajlandó nyilatkozni. Pedig a Bácska című lap 
úgy tudta, hogy Fényes László röpirata „Zomborban óriási feltűnést keltett, és 
(...) biztatták Zseni kisasszonyt, hogy nyilatkozzék ő is.”930

Később elült az ügy, és Zomborban is lecsillapodtak a kedélyek.
Jókai halálát követően sem feledkeztek meg róla a Vajdaságban. A szabadkai 

Szabad Líceum szervezésében 1906. május 27-én és 28-án Jókai-emlékünne- 
pet szerveztek.931 1909-ben Vajda Gyula előszavával és magyarázataival jelent 
meg Jókai Mór Kedves atyafiak című művének második kiadása.932 Ugyancsak

926 Anonim: Jókai-ügy Zomborban. = Bácska, 1904. jún. 21.
927 Uo.
928 Uo.
929 Uo.
930 Uo.
931 Káich 1979, 109.
932 Jókai Mór: Kedves atyafiak. Magyarázta dr. Vajda Gyula állami felsőbb leányiskolái igazgató. 
Franklin-Társulat Magyar irod. Intézet és könyvnyomda, Budapest, 1909 [második kiadás] (Lásd: 
Szentgyörgyi István-Eva Bazant: Suboticka bibliografija 1870-1918. A szabadkai kiadványok bib
liográfiája. II. füzet. Fórum Könyvkiadó-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia Társadalmi Szer
vezet, Szabadka, 1993, 76.) Az első kiadás 1902-ben látott napvilágot Budapesten, a Jeles írók iskolai 
tárának LXXVI. köteteként.
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Vajda Gyula volt az, aki az első világháború idején, pontosabban 1916. január 
20-án a szabadkai Szabad Líceumban Regényirodalmunk és Jókai címmel tar
tott előadást.933

A Jókai-szobor (1921)

Jókai Mórról még életében három szobrot mintáztak. 1883-ban Huszár Adolf 
készítette az elsőt, 1893-ban, az ötvenéves írói jubileum kapcsán Zala György 
formálta meg a másodikat, a harmadikat pedig, egy kisméretű gipszszobrot, 
Istók János alkotta az „idős, parókás, felöltőt viselő” Jókairól.934

E. Csorba Csilla írja, hogy „Jókai életében már kiteljesedő, majd megtört kul
tuszának fontos művészi rekvizitumai a halál beállta után készen álltak: kezének 
gipszmásolata már életében íróasztalán feküdt, halála után nem sokkal Róna 
József gipszmásolatot vett arcvonásairól.”935 Csak alakját kellett még bronzban 
megmintázni a jövő nemzedékeknek.

Alig egy hónappal a halála után, 1904 májusának végén, már kibontako
zóban volt egy országos szoborállítási mozgalom, amelyről a vajdasági lapok 
is hírt adtak. A zombori Bácska A Jókai-szobor címmel tudósított a budapesti 
kezdeményezésről:

„A Kisfaludy-Társaság felkérte Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság és a 
Petőfi Társaság bevonásával alakítson bizottságot, mely a Jókai szobor létesíté
se érdekében felhívást intézzen a nemzethez. E megkeresés folytán Berzeviczy 
miniszter felkérte az Akadémia s a két említett irodalmi társaság elnökeit, hogy 
az indítandó mozgalom módozatainak megbeszélése végett (...) [1904] június
3-án délelőtt öt órakor a minisztériumban tartandó szűkebb körű értekezlet
re néhány tag kiküldéséről gondoskodjanak.”936 Ezen az ülésen határozták el, 
hogy a szükséges anyagiakat a „legszélesebb körű mozgalom” megindításával 
biztosítják, továbbá megalakították a „nagy gyűjtőbizottságot” is.937 Fontos tény, 
hogy az anyagiak előteremtésében, a közvélemény megnyerésében „számítot
tak a sajtó hatékony támogatására” is.938 Hamarosan felhívást tettek közzé, s így

933 Káich 1979, 112.
934 E. Csorba Csilla: Meztelen a király. A Jókai-szobor története. = Kultusz, mű, identitás. Kultusz
történeti tanulmányok 4. Szerkesztette: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Budapest, 2005,257.
935 Uo. 250.
936 Anonim: A Jókai-szobor. = Bácska, 1904. máj. 31.
937 E. Csorba Csilla i. m. 251.
938 Uo.
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„a gyűjtés maga még a költő halálának évében megindult”.939 A Jókai-szoborra 
való gyűjtést „nemzeti kötelességnek” tekintették, vagy mint Berzeviczy Albert 
fogalmazott, a „nemzeti hála rakjon köveket pihenőhelye fölé s állítsa ércalakját 
a jövő nemzedékének szeme elé”.940

Tehát Jókai szobrának állítása is országos, nemzeti mozgalomként indult és 
bontakozott ki, akárcsak 1894-ben fél évszázados írói jubileumának megün
neplése, illetve 1904-ben bekövetkezett halála, amelyet az egész ország gyászolt, 
csakhogy, mint utóbb kiderült, ez esetben a lelkes, nemzeti összefogás több oknál 
fogva is késett, húzódott, s így bronzalakjára jó másfél évtizedig, pontosabban 
1921-ig kellett várni.941

Pedig még 1904 júniusában azt írták lelkesedve a lapok, hogy Jókai Mór 
„elment közülünk, elszállt a lelke messze távol az ismeretlen hónába... de nem
sokára érczalakba öntve tér vissza hozzánk!”942

1905 júliusának végén már a Vajdaságban is megindult a gyűjtés a Jókai-szo- 
borra.943 A Torontál írja, hogy Módoson, a Zágráb Szálló nagytermében, „sike
rült mulatságot” szervezett a módosi ifjúság a Jókai-szobor alapja javára.944 A 
tudósítás szerint az estély „erkölcsileg és anyagilag fényesen sikerült”, s a nemzeti 
ügyhöz való hozzájárulást dokumentálandó, afféle önigazolásképpen a cikkíró 
közli a mulatságon jelen volt tizennyolc asszony és huszonnégy leány nevét 
is.945 Ám ennek ellenére -  mint azt E. Csorba Csilla hangsúlyozza -, „a biztató 
előjelek és a Jókai népszerűségébe vetett hit azonban nem hozta meg a gyümöl
csét”.946 A 100 000 koronára tervezett összeg nagyon lassan gyűlt, s 1910-ben az 
egyéni adakozáson túl előbb a törvényhatóságokhoz fordultak segítségért, majd 
a kormányhoz.947 „Az írótársadalom értetlenül állt a helyzet előtt, sokan papírra 
vetették a kegyetlen igazságot: Jókai jó tíz évvel később halt meg, mint kellett 
volna.”948 Ez volt a bálványrombolás időszaka, amelyben világossá vált, hogy a 
Jókai-kultusz kifulladt, kimerült, s hogy mint E. Csorba Csilla írta, a közvéle
mény is megbizonyosodhatott arról, hogy meztelen a király.949

939 Uo.
940 Uo.
941 E. Csorba Csilla: Meztelen a király. A Jókai-szobor története. =  Kultusz, mű, identitás. Kultusz
történeti tanulmányok 4. Szerkesztette: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Budapest, 2005, 249-268.
942 Anonim: A hét eseményeiből. = Tolnai Világlap, 1904. jún. 5.
943 Anonim: Jókai-estély Módoson. = Torontál, 1905. aug. 1.
944 Uo.
945 Uo.
946 E. Csorba Csilla i. m. 263-264.
947 Uo. 252.
948 Uo.
949 Uo.
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Lehetőségeihez mérten a vajdasági magyar sajtó is agitált a pénzadományok 
begyűjtése érdekében. így Bognár (Deutsch) Oszkár (1884-?) ügyvéd a kúlai 
Bácskai Közérdekben többhasábos cikkben buzdította adakozásra a polgárokat, 
elmarasztalva azok feledékenységét, és emlékeztetve a közvéleményt Jókai múl
hatatlan irodalmi érdemeire:

„Alig néhány éve, hogy a nagy költőt elföldeltük és mintha a magyar tár
sadalom kezdene róla már megfeledkezni. Halála után megindult a mozgalom 
szobrának felállítására, de ez ma már egészen ellanyhult. A magyar sajtót is 
érheti e téren szemrehányás, mert Jókai műveivel, kultuszával alig foglalkozik. 
A magyar sajtóban másra kell a hely. (...) Mit törődik a »kultusz«-ministerium 
Jókai kultuszával, a halott Jókaival. (...) Jókai szobrát bizony másként kellene 
úgy a társadalomnak, mint a sajtónak és különösen ez utóbbinak felkarolni. (...) 
Jókainak csak egy barátja lehet -  a sajtó. íme, -  itt egy alkalom, amikor a vidéki 
sajtó ugyanazt a hivatást töltheti be, amit a fővárosi sajtó. Felkarolja Jókai szob
rának az ügyét. Felhívást intéz a közönséghez, hogy adakozzék e nemes ügyre. 
(...) Karolják fel a nagy ember ügyét, szólítsák fel a vezetésük alatt álló társadal
mat, a tanításuk alatt álló gyerekeket, -  járuljanak filléreikkel Jókai szobrához.”950 

Bognár Oszkár érvként Jókai elévülhetetlen érdemeit is számba veszi, némi 
kultikus retorikával:

„A hazafias érzelem istápolásának valóságos kiapadhatatlan forrása az ő mun
káinak gyűjteménye. Jókait legjobban jellemzi az, hogy ő az erényből, a szépből, 
nemesből kultuszt űz, oltárt emel az erkölcsnek, felmagasztalja az érdemet és 
követendő mintaképül állítja oda. Teszi mindezt olyan közvetlen, lebilincselő 
módon, gyönyörű irállyal, vidám mulattató előadással, végtelenül könnyed és 
szellemes meseszövéssel úgy ha hozzá vesszük mindehhez azt a gördülékeny és 
tősgyökeres magyar nyelvet, -  mondhatjuk, hogy magasabb szellemi élvezetet 
magyar embernek egy író sem nyújthat. Nincs is magyar író, ki oly ismert len
ne a külföld előtt, mint Jókai. Nincs Európának (...) olyan nyelve (...) amelyre 
műveinek zöme ne lenne lefordítva. (...) A magyar nemzet sokkal, igen sokkal 
tartozik Jókainak, de úgy látszik ezt nagyon hamar elfelejtette. (...) A meg
próbáltatás (...) nehéz napjaiban Jókai szava volt, mely vigaszt hozott, amely 
a maró fájdalmon enyhített és reményt öntött a csüggedőkbe. (...) És ennek a 
nagy magyarnak, aki egy egész Pantheont érdemelne, -  még nincs szobra, sőt 
beláthatatlan időkig nem lesz.”951

1911-ben végre összegyűlt a szükséges 100 000 korona, csakhogy azután a 
szobor felállításának helye indított vitákat, majd a szobrász kiválasztása.952 Végül 
1912 januárjában Stróbl Alajost bízták meg a Jókai-szobor megmintázásával,

950 Bognár Oszkár: Jókai szobra. = Bácskai Közérdek, 1910. aug. 20.
951 Uo.
952 Uo. 253-254.
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amelyet a tervek szerint a Rákóczi téren állítottak volna fel.953 A kivitelezést az 
első világháború kitörése évekre elhalasztotta, miközben a szobrász is hadba 
vonult.954 Az első világháború és a trianoni békeszerződés után, 1920 februárjában 
ismét aktuálissá vált Jókai szobra, s az újbóli szervezés eredménye az lett, hogy 
Stróbl Alajos 1920 végén már kiöntötte a szobrot, felállítására pedig csak 1921. 
május 21-én került sor Budapesten, a Jókai tér Andrássy út felőli végén, szem
ben Ady Endre szobrával.955 E szoborállítás arról is emlékezetes marad, hogy ez 
volt az első szoborállítás az első világháború után az akkori Magyarországon.956

Természetesen tanulságos elemezni, főként kultusz-szempontból, hogy 
miért is késett oly sokat a Jókai-szobor. Jókai még életében kiteljesedő kultusza 
a kiegyezés (1867) utáni korszakra esik, s a fél évszázados írói jubileum alkalmá
val (1894) éri el tetőpontját. Mint E. Csorba Csilla mondja, „Jókai személye (...) 
már életében akkora ünneplésben részesült, amely egy határon túl ellentétébe 
csapott át, fokozhatatlan volt”.957 Sikerének titka egyesek szerint az volt, hogy „a 
megszépített múltról az idealizált jelenen át a konfliktusokat feloldó jövőbe ívelő 
világképet tudott hitelesen megrajzolni, azzal a nemzeti egységet demonstráló 
ideológiával, amely a korábban sohasem látott gazdasági fellendülésre épült, és 
szárnyaló képzeletével a társadalom önbizalmát alapozta meg”.958

Halála viszont, amely átívelt a 20. század elejére, egy olyannyira megválto
zott társadalmi-politikai időszakra esett, amely új típusú szociális konfliktusokat 
teremtett, s „Jókai politikailag nem volt időszerű, nem lehetett aktuális ideoló
gia szolgálatába állítani”, vagy másképpen fogalmazva, „Jókainak az ellentéteket 
nemzeti egységben feloldó modellje idegennek, a valóságtól távolinak hatott”.959

Csak a trianoni tragédia hozta vissza időszerűségét, amikor a szétszabdalt, 
azaz a csonkán maradt nemzettestben erősíteni kellett a lelket, ébren tartani a 
nemzeti öntudatot, erre pedig Jókai, „a legnépszerűbb magyar író”, valamint „a 
magyar kultúra egységének egyik legerősebb tényezője” igen alkalmas volt.960 
így a Jókai-szobor története is voltaképpen akkor ért véget, amikor a háború 
utáni Csonka-Magyarországnak igénye lett a Jókai nevével fémjelzett nemze
tegységet reprezentálni, ébren tartani. Ehhez kapcsolódik Jókai születése száza
dik évfordulójának (1925) megünneplése is, amelynek közzétett kiáltványában a

953 Uo. 254.
954 Uo. 255. 1904 után több jeles író, költő emelte fel szavát a Jókai-szobor érdekében, így Ady Endre, 
Ignotus, Színi Gyula, Lengyel Géza és mások.
955 E. Csorba Csilla i. m. 263-264. A másfélszeres életnagyságú szobor Jókait ülő helyzetben ábrázolja, 
másfél méter magas vörös gránit talapzaton.
956 Uo.
957 Uo. 265.
958 Uo. 264.
959 Uo. 265.
960 Uo.
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Petőfi Társaság -  nemzetnyugtató szándékkal -  így fogalmazott: „Az a nemzet, 
amelynek ilyen lánglelkű fia volt, nem pusztulhat el soha!”961

Jókai vajdasági kultusza a két háború között (1918-1941)

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták 
alá a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant szövet
ség képviselői, s annak értelmében a Magyar Királyság elveszítette területének 
több mint kétharmadát, lakossága pedig több mint húszmillióról nyolcmillió alá 
esett. A határkiigazítások politikai jellegükön túl szociális megrázkódtatásokat 
okoztak, kényszermigrációkat, települések kettészelését, családok, házasságok 
felbomlását, az elszakadt országrészekben pedig kisebbségi sorsba kényszerítették 
a magyarságot. Mint Ózer Ágnes fogalmaz, „a magyarság számára kataklizmikus 
történelmi esemény” volt ez, amely „másképpen reflektálódott az anyaországban 
maradt nemzetrészre”, és egészen más képet mutatott a kiszakított, kisebbségi 
sorsba kényszerült nemzetrészeknél.962

Az anyaországban „Trianon után a veszélyeztetettség tudata fölerősíti a nem
zeti isten iránti vágyat. Magyarország ismét Szűzmária országa lesz, megszületik 
a nemzeti hiszekegy. (...) A kor, a két világháború közötti időszak igényelte a 
nemzeti történelem kultikus, misztikus újrafogalmazását.”963

Fájdalmas, sokkos folyamat volt ez, amelyben az elszakadt részek magyarságát 
-  így a vajdaságit is -, rákényszerítette arra, hogy redefiniálja önmagát, és vállal
ja „az előállt feltételek közepette az új identitást”.964 Meg kellett tehát teremteni 
az újrafogalmazódó, újonnan alakuló közösségi tudat alappilléreit, miközben 
számolni kellett a közösségi szellemi életet irányító mechanizmusokban bekö
vetkezett változásokkal is.965 A vajdasági magyarságnak is, az újonnan alakult 
délszláv állam keretein belül „birtokba kellett vennie saját múltját, hagyománya
it, és ismét meg kellett, most már önállóan, tanulnia az arra való »emlékezést«, 
melyet az egyetemes magyarság a XIX. század második felében már sikeresen 
elsajátított, s melyet a történelmi változás eltörölt. Saját emlékezetre volt szük
ség, öntudatosságának jeléül pedig a maga kultusz teremtésének és ápolásának 
folyamatát kellett beindítani.”966 Ehhez tartozott a korábbi (egységes állam és

961 Uo. 266.
962 Ózer Ágnes: Adalék a vajdasági magyar művelődéstörténet kultuszkérdéseihez. = Hungarológiai 
Közlemények, 2004/1. sz., 131-137.
963 Kalla Zsuzsa: Tárgyak és ereklyék, tények és legendák. = Hungarológiai Értesítő, 1989/1-2. sz., 
287-292.
964 Ózer Ágnes i. m.
965 Uo.
966 Uo.
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egységes nemzettest időszakából való) nagy irodalmi kultuszok éltetése, illetve 
ünneplése is. Miután a vajdasági magyarság kulturális szervezkedését állami
lag gátolták, s az egyesületi szervezkedést is hosszabb ideig ellehetetlenítették, 
Trianont követően néhány évig eléggé kultusztalannak tűnt a vajdasági magyar 
szellemi térség.967 Volt egy másik, komoly traumája is a vajdasági magyarságnak, 
amelyet Kende Ferenc (1886-1974), a nagybecskereki születésű író, lapszerkesz
tő „népkisebbségi tanulmányaiban” így fogalmazott meg: „A magyar többségi 
szellem ezernyi megnyilvánulása él bennünk és tragikus összeütközésbe kerül 
azzal a gondolatkörrel, ami egy kisebbségi nép szellemét kell, hogy alkossa.”968

Úgy tűnik, hogy ebből a letargiából elsőként 1925-ben éppen Jókai centená
riuma mozdította ki a vajdasági magyarságot, amelynek számottevő sajtóvisz- 
szhangja volt, amely ismét Jókaira irányította az olvasók figyelmét969, melynek 
ünneplésén keresztül manifesztálódott a nemzet újbóli (szellemi) egysége, de 
amely egyben új (kisebbségi) kultuszmodellként is szolgált.

A Jókai-megemlékezések 1925-ben négy vonatkozásban bontakoztak ki a 
Vajdaságban: A Jókai-centenárium emlékünnepségeiben; Jókai kultikus retorikájú 
sajtóméltatásaiban; alkalmi kultuszversekben; valamint Jókai-adomák és -érdekes
ségek sajtóközléseiben. Ettől vette kezdetét voltaképpen a vajdasági Jókai-kultusz 
intézményesülésének korszaka.

A Jókai-centenárium emlékünnepségeiről viszonylag sokat cikkezett a vaj
dasági magyar sajtó, s ezek sorát a szabadkai Hírlap nyitotta meg egy terjedel
mesebb alkalmi írással 1925. január 1-jén, a százesztendős Jókaira (meg annak 
kortársaira) irányítva olvasói figyelmét, s jelezve, hogy a „legnagyobb magyar 
írónak” 1925. február 18-án lesz a centenáriuma.970 A cikkíró annak a megy- 
győződésének adott hangot, hogy ezt az ünnepet „bizonyára megülik minden
hol a világon, ahol még a szépért és jóért lelkesedni tudnak az emberek”.971 Ám 
az alkalmi írásból feltör a kisebbségi lét keserűsége is, valamint a kisebbségi 
Jókai-értelmezés definiálatlansága is: „Ha visszanézünk egy századdal, szinte 
elborzadunk, micsoda csillagjaink voltak akkor fölkelőben! (...) Nem tudunk 
meghatottság nélkül gondolni a száz esztendő előtti időkre, mikor ezek a fényes 
csillagok indultak fölfelé a magyar égen. Ma oly lent vagyunk, hogy a tekinte

967 Uo.
968 Kende Ferenc: Magyarokról magyaroknak. Népkisebbségi tanulmányok. Farkas és Dürbeck nyom
da, Noviszád, 1940, 8.
969 Hivatalos statisztika szerint 1925-ben, az újvidéki Matica srpska Könyvtárában, a két legolvasottabb 
író Jókai és Turgenyev volt. Mint a Délbácska írta ennek kapcsán, „érdekes ennek a két nagy roman
tikus mesemondónak, az orosz és a magyar zseninek az összetalálkozása, késői esztendők utódainak 
közös érdeklődésében”. (Anonim: Jókai és Turgenyev művei a legkeresettebb könyvek a noviszádi 
Matica könyvtárában. = Délbácska, 1926. szept. 3.)
970 Anonim: A 100 esztendős Jókai. = Hírlap, 1925. jan. 1.
971 Uo.
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tünkkel is alig tudunk odáig érni.”972 S ezek az elkeseredett szavak nem csupán 
a cikkíró egyéni elbizonytalanodását fejezik ki, hanem a vajdasági magyarság 
egészének „kórképéről” is tanúskodnak, mindössze öt évvel a kisebbségi „sor
sverést” követően. Ez az öt év, a körülményekre való tekintettel, még elégtelen 
volt valamiféle kisebbségi nemzeti identitástudat kialakítására, így Jókai küszö
bönálló centenáriuma is egyfajta félő várakozással töltötte el a cikkírót, amely 
voltaképpen arra vonatkozott, hogy a kisebbségi sorsban lévő vajdasági magyar
ság, identitását keresve, kulturális értelemben is megosztva és szervezetlenül, 
vajon „el tud-e érni odáig”, hogy Jókait méltóképpen ünnepelje, értelmezze, s 
ki tudja-e alakítani Jókai Mór új, kisebbségi megközelítését.

A vajdasági magyar sajtó első és legfontosabb megállapítása 1925-ben az volt 
(bármennyire is furcsán hangozzék ma!), hogy Jókait ünnepelni kell!973 Sőt Jókai 
ünneplésében látták „a nagyszerűbb újrakezdés” lehetőségét, miután „súlyos ese
ményeken esett át a (...) magyarság”.974 Mint olvassuk, „ha nem lenne a magyar 
kultúrával szemben elsőrendű kötelesség a Jókai emlékünnepély megrendezése, 
keresve kellene keresni alkalmat arra, mely összetereli a szétszórt magyarságot, 
mely lelket ver a lelkűket elvesztettekbe s hitet önt a hitetlenekbe”.975 Tehát a 
kínálkozó Jókai-centenárium megünneplésében látták a hozzáértők az egyesí
tő és egységesítő erőt, az esélyt, a vigasztalást és bátorítást a kisebbségi sorsba 
jutott vajdasági magyarság vonatkozásában. Ezért ragaszkodtak oly nagyon az 
ünnepléshez: „Párisban, Stockholmban, Szófiában is készülődnek Jókai-ünnep- 
re, s Jókai emlékét meg fogják ünnepelni az amerikai magyarok is.

Hát itt?
(...) Ki gondol Jókaira? Jókai nem ír egyik vajdasági lapban sem, s így kiesik 

egyik-másik vezérpolitikus érdeklődési körén. (...) Ki törődik ma Jókaival? Inkább 
múljon el a nagyszerű alkalom, mely még össze tudná terelni a magyarságot.

(...) Jókai előtt most a kulturvilágborul le hódolattal és idegen írók, idegen 
nyelven emlékeznek meg a XIX. század második felének legnagyobb roman
tikusáról. Olyan ünnepélyt kell tartani itt is, ami méltó lesz Jókai egekbe nőtt 
nagyságához s méltó reprezentánsa lesz a jugoszláviai magyarság kultúrképes- 
ségének.”976

A Bácsmegyei Napló újságírója végül is nem csekély elkeseredettséggel 
fogalmazta meg a kérdést a vajdasági magyarság nevében: „Amit megtesznek 
a Szófiába szakadt magyarok, amit megtesznek a párisi francia írók a magyar

972 Uo.
973 Anonim: Jókai ünnepet! = Bácsmegyei Napló, 1925. febr. 26.
974 Uo.
975 Uo.
976 Uo.
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író ünneplésében, Jugoszlávia magyarsága azt sem teheti meg? A politikai csa
tavesztettjei lesznek a magyar kultúrának is?”977

A Délbácska is eléggé pesszimista volt Jókai ünneplésével kapcsolatosan.978 
Alkalmi vezércikkében olvassuk, hogy „ünneppé avatni készül ezt a napot Európa 
minden civilizált népe. Ünnepelnek Milanóban, Bécsben, Londonban és Párizs
ban. Csak a Vajdaságban nem ünnepelnek. Félmillió magyart nem érdekel ez a 
nap s ne vessen rájuk követ senki azért, hogy a nagy magyar zseni emlékezete 
előtt csupán [sic!] a novisadi református ifjúság gyújtsa meg az emlékezés mécse
sét. Nincs még egy faj, amely olyan könnyelműen és olyan léhán pazarolná a 
kincseit, mint a magyarság. A rég lehunyt üstökös pazar fényességének egy-egy 
szikrája azért mégis lehullt ide, hogy a pillanatnyi világosságot megint felvált
sa a kényelmes és minden örömet és fájdalmat hűvösen eltakaró sötétség.. ”979

A pesszimista cikkírókra utóbb rácáfolt néhány vajdasági város, mindene
kelőtt Újvidék, Nagybecskerek és Szabadka öntudatos magyarsága.

Az újvidéki református ifjúság, a református dalárda közreműködésével 1925. 
február 21-én este, a Sloboda Szálló dísztermében állította színpadra (és zenésí- 
tette meg) Jókai Mór Világszép leányok című regényét.980 Az előadás kezdete előtt 
Megyesi Ferenc gimnáziumi igazgató méltatta Jókai irodalmi munkásságát.981 
Az estet, azaz a „nagy Jókai emlék-ünnepet”, a szervezők keretes hirdetésben is 
beharangozták a Délbácska című lapban, pontosítva, hogy a Világszép leányok 
„eredeti 3 felvonásos énekes népszínmű”.982 Az estről szóló tudósításban olvas
suk, hogy a közönség zsúfolásig megtöltötte a termet, s hogy voltaképpen ez 
volt „a Vajdaság területén rendezett egyetlen [sic!] Jókai-ünnepély”.983 Megyesi 
Ferenc Jókairól szóló, közel egyórás, „lebilincselő modorú” előadását „feszült 
figyelem közepette” hallgatta végig a közönség.984 A Jókai-népszínmű is „nagyon 
jó előadásban és pompás kiállításban került színre”.985 A jól sikerült estet hajna
lig tartó tánc követte.986

Nagybecskereken alkalmi ünnepséggel 1925. május 31-én emlékeztek meg 
a Jókai-centenáriumról.987 A Torontálmegyei (Bánáti) Magyar Közművelődési

977 Uo.
978 Anonim: Pereg a film : a magyar múlt... A százesztendős Jókai -  1825. febr. 19. -  1925. febr. 19. 
=  Délbácska, 1925. febr. 18.
979 Uo.
980 Anonim: A novisadi Jókai-ünnepély. = Délbácska, 1925. febr. 14.
981 Uo.
982 Anonim: Nagy Jókai emlék-ünnep. = Délbácska, 1925. febr. 18.
983 Anonim: A novisadi Jókai-ünnepély. = Délbácska, 1925. febr. 24.
984 Uo.
985 Uo.
986 Uo.
987 Anonim: A Közművelődési Egyesület Jókai ünnepélye. = Torontói 1925. máj. 30.
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Egyesület szervezésében a Kaszinó Társulat nagytermében rendezték meg az 
ünnepi műsort, amely voltaképpen kétnyelvű, szerb-magyar megemlékezés 
volt, a becskereki filharmónia zenekarának, valamint több Jókai-méltatónak a 
fellépésével.988 A halhatatlan Jókairól Borsodi Lajos (1883-1941?) író értekezett, 
majd dr. Misa Matic (1883-1950) orvos olvasta fel szerb és magyar nyelven 
Jókai-méltatását (Opsta kultúra i Jókai -  Az általános kultúra és Jókai).989 Vajda 
Lajos tanár A nagy mesemondóról tartott felolvasást, Vasa Bogdanov (1902- 
1967) író, újságíró, gimnáziumi tanár (később akadémikus) pedig (kétnyelvű) 
alkalmi tanulmányában Jókai délszláv témáit vette számba (Juzni Sloveni u deli
ma Mavra Jókaija -  Délszlávok Jókai műveiben)990

Szabadkán a Népkör tagjai indítottak mozgalmat a Jókai-centenárium megün
neplésére. Még 1925 márciusában megalakult a szervezőbizottság, amelynek 
élén Milkó Izidor író állt.991 Az 1925 áprilisának végén megtartott emlékünnep 
során Szabadka „egész társadalma” ünnepelte Jókait.992 Az estet dr. Draskóczy 
Ede (1891-1945), a Népkör elnöke nyitotta meg, majd a Magyar Dalkör férfikara 
lépett fel.993 [Cziráky] Fetter Imre (1899-1973) író Petőfi Sándor Jókai Mórhoz 
című költeményét szavalta, majd egy zeneszám után E Galambos Margit (1892-?) 
Jókai Mórhoz írt Ünnepi versét szavalta.994 A százesztendős Jókai címmel Dettre 
János (1886-1944) publicista tartott ünnepi beszédet, amelyben megpróbálta 
új (kisebbségi) szemszögből értelmezni Jókai életművét, s annak jelentőségét: 
„Azokat az utakat kereste, amelyeken az itt élő magyarságnak Jókait meg kell 
közelítenie. Ő a jugoszláviai magyarság új lelki orientációjának ékes szavú és 
szuggesztív hatású apostola, lelki tájékozódásunk végcéljául azt tűzte ki, hogy 
itt a mi kultúránkkal harmonikusan elhelyezkedjünk. Jókai életművét, mint a 
magyar mythologia valóvá érését, megteremtését fogta fel. Óvott, hogy angyalian 
tökéletes alakjai nekünk álomba ringató mákonyunk legyen, de figyelmeztetett 
is, hogy maradjon Jókai számunkra örökkön ragyogó csillag, amelyre abban 
a hitben nézhetünk fel, hogy van bennünk erő és tehetség értékes kultúrerők 
kitermelésére.”995

A továbbiakban két megzenésített Jókai-költeményt adtak elő, a műsort pedig 
hajnalig tartó tánc követte.996

988 Uo.
989 Uo.
990 Uo.
991 Anonim: Jókai-ünnepélyt rendez a szuboticai Népkör. = Bácsmegyei Napló, 1925. márc. 13.
992 Anonim: Az V. kultúrest. Jókai emlékünnep. = Tiszavidék, 1925. máj. 3.
993 Uo.
994 Uo.
995 Uo.
996 Uo.
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Jókai kultikus retorikájú méltatásaiból sem volt hiány a vajdasági magyar 
sajtóban.

Milkó Izidor alkalmi írásában megalkotott egy új fogalmat is: ajókaiságot.997 
„Jókaiság alatt azt a speciális szellemet, kellemet és jellemet értem, amely e nagy 
író minden művét -  s egyedül az övéit -  átlengi s mint egy különösen karakte
risztikus illat árad ki annak a tekintélyes könyvtárnak minden lapjáról, amelyet 
ez a kiválóan nagy poéta ihletének annyi sok dús perceiben hatvan évtized alatt 
teremtett”998 -  magyarázta cikkében Milkó Izidor. A kultikus retorika elemei 
másutt is előbukkannak írásából: „Talán nincs a világirodalomban még egy 
író, akiről el lehetne mondani, amit Jókairól állíthatok. A legjobb s az aránylag 
legkevésbé sikerült művei közt nagyon csekély az értékkülönbség. (...) Hogy 
egy író hatvanéves pályáján, párját ritkító termékenység mellett így megtart
hassa a színvonalát, maga is tüneményes dolog, s alighanem ebben áll az igazi 
nagysága. (...) A teljes Jókait kívánja mindenki, mert nála a legkisebb apróság 
is gyönyörködtet, s legkiválóbb műve csak árnyalatilag különb a legkisebbnél, 
amely szintén tele van az ismert Jókai-erényekkel, s elsősorban a jókaisággal. (...) 
Egymásután olvasva árulják csak el e művek az azokat alkotó géniusz minden 
csudás adományát: a Jókai páratlan képzelmét, méltán megbámult derűs humo
rát, ezt a keserűség nélkül való édes humort, a csevegésnek azt a játszi formáját, 
amelyért megirigyelhetné nem egy híres francia »causeur«, s leírásainak azt a 
báját, amely könyveinek egyes lapjait lefordíthatatlanokká teszi -  mert hol van 
külföldön az az író, aki úgy tud a saját nyelvén, mint Jókai a magáén? (...) Ők 
ketten, a fülemüle és Jókai nem kérdeznek senkitől törvényt: úgy dalolnak, ahogy 
az istenek megszólalnak bennük! (...) Az ő írói munkássága s annak impozáns 
eredménye olyan, mint egy ékkövekkel dúsan kirakott nagy korona.”999

A Délbácska alkalmi cikkében -  amelyben a szerző szándékosan kerüli a 
magyar nemzet fogalmát -, olvassuk, hogy „nekünk magyaroknak s a magyar 
életben szociális jelenség Jókai, mert a legtöbb magyarnak, a magyar tömegek
nek szinte csak ő és Petőfi jelenti a magyar irodalmat. (...) Műve, mely hatvan 
éven át épült, egész világ. Szélességében az egész magyar élet külső kereteit áté
rő. (...) Nem adott több élő és továbbélő alakot a magyar életnek senki, mint 
Jókai. (...) Egyik őse bizonyosan ama lantos, ki népe harcát énekli Trója előtt 
s népe hőse bolyongását a tengeren. Ama vak, ki szemkápráztató színeket lát 
lelkében, mert e színekkel született, ahogyan ő is beleszületett formákba s lelki 
látások kontúrjait, ős pszihológiák rézkarcait hozta magával.”1000

997 Baedeker [Milkó Izidor]: A százéves Jókai. =  Bácsmegyei Napló, 1925. febr. 15.
998 Uo.
999 Uo.
1000 Anonim: Pereg a film : a magyar múlt... A százesztendős Jókai -  1825. febr. 19. -  1925. febr. 19. 
=  Délbácskay 1925. febr. 18.
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A Bácsmegyei Napló Jókai és kora című cikke is az író érdemeit foglalja össze 
felstilizált formában: „Jókai a legdúsabb fantáziájú, a leggazdagabb nyelvű és a 
legtermékenyebb hatású magyar regényíró. (...) Kétségtelen azonban, hogy Jókai 
a környezetrajzainak hatalmas realizmusával, figurái megformálásának tökéletes 
plasztikájával és az élő magyar beszédet szinte véghetetlen skálájú irodalmi inst
rumentummá szerelő stílusművészetével a modern magyar regényt izmosította 
meg. (...) A magyar nép és a magyar írók szeretetének és bámulatának diadalíve 
alatt vonult be Jókai még életében a magyar irodalomtörténet Pantheonjába.”1001 

A Bácsmegyei Napló egy másik cikkében „flór”1002 aláírással jelent meg egy 
kultikus szempontból érdekes méltatás Jókairól: „A Jókai nem százéves. A Jókai 
nem halt meg, mert nem is született, aminthogy a Fogalom, a Lélek, vagy az 
Isten nem születik és nem hal meg. A Jókai itt él bennünk mint a végtelenség 
egy mosolya, mélyen betakarózva és azt ne bántsa, ne profanizálja senki.”1003 

Dr. Draskóczy Ede tanulmányíró, ügyvéd a Tiszavidékben írt ihletett cik
ket Jókai centenáriumára. „A kilenc éves gyermek költeménye s az agg költő
király utolsó regénye, a Börtönvilág között átívelő hatalmas élethíd pillérei az 
örökkévalóság magasságaiba nyúlnak. De ezek az égbenyúló pillérek nemcsak 
a magyar olimpus halhatatlan magasságát jelzik, de jelentik az európai kultúra 
nagyszerű ívelésébe való belekapcsolódást s annak hordozásában való töretlen 
büszke részvételt is. (...) Jókai Mór világnézete a beteljesülésekben való hit cso
dás apotheozisa, a legvirágosabban látó optimizmus, olyan világnézet, amelynek 
sodrával a durva való, a szívbe maró diszharmóniák elől elmenekült a beteljesülő 
ígéretek világába. (...) S mit előtte nem tett magyar író: közönséget teremtett a 
könyvnek, rajongókat az irodalomnak, tömegeket mozdított meg, akik lesték 
ajkáról az elringatóan bűbájos mesét.”1004

Borsodi Lajos író a becskereki Torontóiban emlékezett meg -  jellemző felsti- 
lizáltsággal -  az író jubileumáról. „Serdülő gyermekeink drága mesemondóját, 
a magyar szellem bájának és nemességének nagy reprezentánsát, a csapongó, 
korlátnélküli képzelet könnyű gondú lovagját, a magyar nyelv csalogányszavú 
mesterét idézte fel a napokban az emlékezés kegyelete. Jókai a fiatalság múlha
tatlan értéke, azé a fiatalságé, amely az álmodozás játékos hintáján egy pillanat
ba beröpül az élet éles levegőjébe, hogy a másik pillanatban az ábrándok rózsás 
ködébe érkezzék vissza. Van-e magyarul tudó asszony vagy férfi, aki Jókai dús 
képzeletének szárnyán egykor át ne száguldott volna az ő csodaszép mesebiro
dalmán? Nem hittünk-e valamikor mindannyian a fantáziából szőtt csodálatos

1001 bm.: Jókai és kora. =  Bácsmegyei Napló, 1925. febr. 22.
1002 A „flór” mögött nagy valószínűséggel Mikes Flóris (1900-1928) költőt, kritikust és publicistát sejt
hetjük, aki az idő tájt a Bácsmegyei Napló munkatársa volt.
1003 flór: Én és Jókai. = Bácsmegyei Napló, 1925. márc. 22.
1004 Dr. Draskóczy Ede: Jókai Mór. = Tiszavidék, 1925. ápr. 26.
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hősökben, akik mindig a föld fölött lebegtek, mert eszményi hit és eszményi 
erő röpítette őket eszményi sorsok felé? Azóta letértünk az élet bogánccsal és 
avarral fedett völgyébe, azóta a rajongás tüzében égő tekintetünk élessé vált és 
gyanakodva akarunk belelátni a húsból és vérből való ember gyarló leikébe. De 
valamikor Jókai ködlovagjaié volt minden szeretetünk, valamikor fiatal volt még 
az egész világ, több volt a szíveket ringató ábránd és kevesebb a lélekből kitörő, 
fájdalmas sóhaj. (...) Az álmok világában ott, ahová csak tisztán merengő tekin
tet ér el, ahová csak a tiszta jóságban tündöklő lélek tud csak felszárnyalni, ott 
a költő forró ihlete nem földi arányokban látta az embert, hanem felfokozva és 
megnőve, megtisztultan és álomszerűén.”1005

Borsodi Lajos Jókait magasztaló sorai végén azért ott találjuk a Trianon utá
ni vajdasági jelen kiábrándultságának és csalódottságának megfogalmazását is, 
amely az akkori (1925) keserű valóság ecsetelésével ellenpontozza Jókai álmo
dozó játékosságát és meseszerűségét, egyben éles határvonalat húzva az egy
mástól immár nagyon távol eső két világ közé: „Ez a világ talán végleg a múltak 
ködébe veszett és talán a mai tizenötévesekkel is már csak incselkedik -  távoli 
horizontok elbukó napjaként. (...) A porból való ember ma sokkal érdekesebb, 
mint az aranyködből való és a színes romanticizmus gyönge fénysugarait rég 
elnyelte a való élet szürke, nyirkos homálya. (...) A mai élet írója a könnyező 
ember elé sóhajos, vergődő, megtépett hősöket állít, akik semmiben sem hason
lóak Jókai fantáziás, égbe növő, merész vonalú alakjaihoz. A mesék világa és a 
mesemondás ideje a múlté és talán éppen ezért gondolunk meghatódott lélekkel 
Jókai tündöklő művészetére, amellyel, örökké virágzó, örökké fiatal kedélyének 
aranyhárfáját ihletett újjal pengetve, elringatta fájdalmas gondunkat és szárnyat 
adott ébredő örömünknek.”1006

A Torontál egy másik alkalmi írása is a kultikus retorika hangján szól Jókairól: 
„Jókai csodálatos meséi: valóságok. A nemzeti géniusz életének halk és finom, 
végtelenül gazdag valósága. Ezért nem lehet letenni Jókai regényeit anélkül, hogy 
végig olvastuk volna és mikor első, talán legnagyobb regénye, a Hétköznapok 
útnak indult, az talán nem is az 1846-ik esztendő volt, hanem a szellem törté
netének időfölötti, mélységesen ünnepi pillanata. (...) Negyvennyolc után Jókai 
maradt meg a reménység és vigasztalás királyi alakjának és így nem is csodálatos, 
hogy minden szomorú magyar lélek az ő meséiben álmodta át a nagy telet.”1007 

A Jókai-centenárium kapcsán 1925-ben megjelent vajdasági újságcikkek 
nem feledik hangsúlyozni az úgynevezett „kortárs-mozzanatot”, amelynek az 
író halála után egyszerre megnövekedett az értéke, s a személyes ismeretség 
ténye, vagy a biografikus elemek egybekapcsolódása immár az önigazolás fon

1005 Borsodi Lajos: Jókai. =  Torontál, 1925. febr. 28.
1006 Uo.
1007 Anonim: Hány Jókai könyv forog a világon? = Torontál, 1925. febr. 12.
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tos tényévé vált. így a Bácsmegyei Naplóban olvassuk, hogy „Jókainak igen sok 
regénye van szerbre lefordítva, a szerbek körében nemcsak igen sok olvasója 
van, hanem Beográdban és a Vajdaságban is sokan élnek, akikkel személyes 
összeköttetést és barátságot tartott.”1008 Barta Lajos író, újságíró (1878-1964) 
Jókai városában című cikkében, a Hírlapban két találkozását idézi fel Jókaival: 
„Kétszer láttam Jókait. Egy ünnepélyen a budapesti Vigadóban, a dobogón... 
fölemelt kézzel és jósló hangon. És kocsijából kiszállva egyszer, amíg megtet
te útját a járdán át az Erzsébetkörúti ház kapujáig: életében már nagy öregség, 
testében gyengeség volt, arcán viasz. De egyszerűségében és aggos megtörtsé- 
gében szétvilágított a belső nagyság.”1009 Mesterházy Ambrus újságíró (1897-?) 
Jókai baranyai kötődéseit feltáró riportjában hangsúlyozza, hogy „a baranyai 
magyarság ma is sokat gondol és sokszor gondol Jókaira, aki összes műveit meg- 
küldötte a dárdai kaszinónak, és a magyar országgyűlés képviselőházában négy 
cikluson keresztül hordta szívén a siklósi, dárdai és batinai járások magyarja
inak ügyét-baját. (...) Meghatottan emlékeznek a szelídszemű, ábrándos öreg 
úrra, aki készséggel fogadott el meghívásokat és jókedvvel tért be sok baranyai 
pincébe. (...) Baranyában ma is sok élő tanúja van a választásoknak, tekintélyes 
számú Jókait tisztelő választó és centennáriumra való tekintet nélkül gyönyör
ködik a szép múltban. (...) Jókai Mór emléke Baranyában ma is él, élénkebben, 
lobogóbban, mint bárhol másutt.”1010

Alkalmi kultuszverseket is közölt a vajdasági magyar sajtó Jókai Mór cente
náriumán. Hajnal László (1902-1944) költő Jókai című versét 1925 februárjában 
az újvidéki Délbácska hozta:

„Havas mezőn szalad a szán,
A rőt homok pereg...
Egy század zord zenéje zúg 
Egy század ránk mered...
Átok, halál és száz pokol!
Pusztító szél suhan...
A gondolat vágtatva vág 
S torpanva elzuhan...

Mint vércse vijjog ránk a Vég 
A rőt homok pereg...

1008 Anonim: Jókai-ünnepet rendez a Torontáli Közművelődési Egyesület. = Bácsmegyei Napló, 1925. 
febr. 27.
1009 Barta Lajos: Jókai városában. = Hírlap, 1925. febr. 20.
1010 Mesterházy Ambrus: Jókai Mór a baranyai magyarok és sokácok képviselője. = Bácsmegyei Napló, 
1925. márc. 1.; Jókai közel húsz éven át képviselősködött Baranyában, ahol a református magyarság egy
hangúlag támogatta, a sokácok pedig „zsivio Jokics” [!] felkiáltásokkal éljenezték, és tömörültek mögéje.
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S két kékmosolyú égi szem 
Békítőn ránk nevet:
Átok? Halál? Pokol? Sebaj!
Tavasz lesz leikeim...
És átremeg a napsugár 
A jóság berkein...

Tavasz, tavasz lesz emberek 
Dalos virágos rét...
Dermedten fullad el a bűn 
Ha mosolyog az ég:
Itt békít két szent égi szem 
-  Ó, mégis hinni jó ...
Mese... mese... de vége nincs...
És szebb, mint a való.. ”1011

A „mesével vigasztaló” Jókait idézi meg Hajnal László, a „tavaszt hirdetőt”, 
aki előtt „dermedten fullad el a bűn”, akinek „két kékmosolyú égi szeme”, „két 
szent égi szeme” „békítőn ránk nevet”.

A szabadkai Hírlapban Jókai centennáriumára címmel Aranyműves János 
Lajos, azaz Csuka János (1902-1962) írt költeményt:

„Ezerkilencszázhuszonötben a centennáriumok végeláthatatlan sorában 
a megkorbácsoltatások és hallucinációk leggazdagabb esztendejében, 
amikor a posztokat ellepték az irodalom hullarablói, 
mi néhányan,
akik a Te drága forrásod kútjaiból merítettük az italt,
és kimerültén pihentünk le meséid csodálatos zuhatagánál
harsogó tüdővel és friss életakarattal
először is Téged köszöntünk Jókai
a magyar szó kincsesházának atyamesterét,
kezet fogunk Veled igazán és becsületesen,
mint ahogy két munkás üdvözli egymást
tiszta szemmel a tárnák felvonó gépei előtt,
vagy este a munka abbahagyása után.
Hiszen kit ünnepelnénk, ha nem éppen Téged,
Aki utat verekedtél a magyar sivatagon,
Alázatosan, mint a meglepett gyermek állunk meg csodákat zengő sípjaid előtt 
És bár tudjuk, hogy nem örülhetünk Neked úgy, mint szeretnénk,

1011 Hajnal László: Jókai. = Délbácska, 1925. febr. 21.
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Hisz Stockholmban, Párisban és Budapesten 
a Te nevedtől visszhangzanak az uccák 
és azok tapsolják véresre tenyerük, 
akik nem akarnak megérteni Téged, 
csak beálltak az olcsó ünneplők közé, 
mert illik centennáriumkor
eltorzult arccal irtózva térdreereszkedni a zsenik előtt.

Most Európa mezőin bitang vérben fürdenek az órák, 
nem lehetünk hangosak,
ha álünnepelők dicséretgyertyái lobognak emléked körül 
és mégis
csak mi értünk Téged igazán 
Jókai
az elbujdosott magyar vándort, 
aki
a szebb jövendő
csillagát gurítottad a vérrel aláfutott magyar Glóbuszra.”1012

A vers Jókait dicsőíti, mert meríteni lehetett „drága forrásának kútjaiból”, elpi
henni „meséinek csodálatos zuhatagánál”. Jókait, „az elbujdosott magyar vándort” 
olyan tulajdonságokkal ruházza fel, hogy ő volt „a magyar szó kincsesházának 
atyamestere”, aki „utat verekedett a magyar sivatagon”, akinek „csodákat zengő 
sípjai előtt” meglepett gyermekként álltak, akinek nevétől visszhangzanak az 
utcák, s aki „a szebb jövő csillagát” gurította a vérrel aláfutott magyar Glóbuszra.

Az óbecsei Tiszavidékben Bakkay Béla (1886-?) közölte Jókai című alkalmi 
versét:

„Magyar lány képében messze napkeletről 
Elindult a Mese.
Indiából volt tán nyakán a kaláris 
Mindenik gyöngyszeme.
Egyre ment, mendegélt, vándorló útjában 
Merre sorsa vitte,
S vele volt mindenütt hét fűzérre szedve 
Mondhatatlan kincse.
Ural-hegy, Kaukázus, Don s Dnyeper vidékén 
Kevésre megállóit
S egy-egy sort ott hagyva, kereste máshol a 
Földi boldogságot.

1012 Aranyműves János Lajos: Jókai centennáriumára. =  Hírlap, 1925. márc. 1.
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Kieven keresztül Vereckei-hágón 
Kárpátokhoz ért el 
S itten ütött tanyát már csak a kaláris 
Három sor díszével.
Pazarló kedvében ezen év folyásán 
Ezt is szétosztotta
S szemenkint, ki kapta, elrejtette bölcsen 
Bércen s a habokban...
Duna-Tisza medre s a patakok ezre 
Őrizte a kincset
Tátra és a Mátra s száz kőfalu várta,
Mind feléje intett.
Ahol csak megfordult szomorúan, vígan,
És látták akárhol,
Mindenüvé jutott vigasznak, örömnek 
A szent talizmánból.
Holdfényes éjszakán, bíboros alkonyon 
Csak szólott a Mese
S nem volt már a lánynak magát díszíteni 
Egyetlen gyöngyszeme.
És sírásra fakadt: »Oh, mily gazdag voltam, 
Oh én gazdag szegény!«
S hullottak könnyei végig a két arcán 
Végig a két kezén.
Meghallá sírását Duna könyöktáján 
Egy vándorló legény 
S elindult keresni,
Elindult felszedni 
Mit elosztott szegény.
Elment napkeletre, északra és délre,
Ahol csak járt egyszer 
S oh, csodák csodája, hiánytalan tért meg 
Mindenegy gyöngyszemmel.
Hegyeken, a völgyben, Kárpátok övében 
Kutatott a lelke
S veszettnek hitt kincsét, ahogy elosztotta 
Mind füzérbe szedte.
Búvár volt a Dunán, tengerszemek mélyén 
-  S halász Tiszapartján!
Szemet el nem vesztett, sehol nem felejtett 
A kezébe tartván.
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Felfűzte a hét sort, meg volt a kaláris,
Kincse a leánynak 
S odavitte hozzá hónyakát övezve,
Nézni a világnak,
És azóta ajkán folyton él a Mese,
Dehogy adná másnak,
S hol volt, hol nem volt, ömlik a szó méze 
Késő unokáknak.
Magyar lány képében messze napkeletről 
Köztünk jár a mese.
Bús szívét altatva, mindenki hallgassa:
Tente, tente, tente!”1013

F. Galambos Margit az óbecsei Tiszavidékben 1925. május 3-án közölte 
Jókaihoz intézett Ünnepi versét1014, amelyet 1925 áprilisának végén a szabadkai 
Népkörben szavalt el.1015 A költőnő „a gondolatok fényében és érzelmek meleg
ségében valóban ünnepi versét”1016 egyedül interpretálta a Jókai-ünnepségen:

„Ó mennyi fönség -  mennyi rejtelem!
Lelked kincse, mint tenger végtelen. -

Egyszer szélvész vagy, zúgó zivatar -  
Majd puha fészek, mely véd, eltakar.

Ragyogó fényes, pazar palota.
Boldogságos, egyszerű kis tanya.

Egy húron, vagy százféle változat -  
ízzó, szikrázó, égő gondolat!

Vagy: mindig nyíló, zöldelő határ,
Szívet igéző énekes madár.

Csüggedt vándornak: a virágos út.
Tikkadt ajaknak: friss italú kút.

1013 Bakkay Béla: Jókai. = Tiszavidék, 1925. ápr. 26.
1014 F. Galambos Margit: Ünnepi vers. = Tiszavidék, 1925. máj. 3.
1015 Anonim: Az V. kultúrest. Jókai emlékünnep. = Tiszavidék, 1925. máj. 3.
1016 Uo.
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Robotos évünk piros pünkösdnapja,
Fáradt magunkat, ki tettre lobbantja.

Magasztos, derűs könyveid felett,
Hány szem könnyezik, hány ajak nevet.

S aranyfonalú, bűvös sok regéd,
Hányszor űzi el gondunk fellegét.

Nálad gyűlölség és harag elül,
Hozzád menekül, kinek fáj belül.

És neved fennen, ragyogva lobog,
Ahol csak érző emberszív dobog.

Te vagy az áldott -  ezerszer áldott,
Ki meghódítod a világot.

Nem vérrel, -  karddal, bosszúiéval, 
Gyöngyharmatos, szép meseszóval.

S úrrá lészen halkan, észrevétlen,
Jóbaráton és ellenségen.

Te délibáb vagy -  s vagy kéklő távol...
Ki ránk borulsz tündéri fátyol.

Te vagy a messze hangzó, csengő hang,
A folyton szóló felszentelt harang.

Te vagy... hangom remeg, szavam szegény, 
Tündöklő nap szép ünnepünk egén,

Te lánglelkű, te tüneményes vagy,
Mit mondjak Rólad -  »Te Jókai vagy«...

S míg évek, emberek hullnak semmibe -  
Te élsz örökké, -  mert örök a Mese!”1017

1017 F. Galambos Margit: Ünnepi vers. = Tiszavidék, 1925. máj. 3.
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A néhány centenáriumi kultuszvers közül ennek van a legtöbb kultuszele
me. Változatos frazeológiája Jókait a természeti jelenségekhez hasonlítja (Lel
ked kincse, mint tenger végtelen. -  Egyszer szélvész vagy, zúgó zivatar -  Vagy: 
mindig nyíló, zöldelő határ; virágos út; friss italú kút; Te délibáb vagy -  s vagy 
kéklő távol; Te vagy a messze hangzó, csengő hang / A folyton szóló felszen
telt harang; Tündöklő nap szép ünnepünk egén) az örökös létezés jelképeihez.

Jókai-adomákból és -érdekességekből is akadt bőven a centenáriumát ünnep
lő vajdasági magyar sajtóban. A szabadkai Hírlap budapesti tudósítója például 
felkereste Jókai özvegyét, Nagy Bellát, és erről hosszú riportban számolt be a 
lapban.1018 Mint 1925 februárjában írta, „Jókainé még mindig érdekes, von
zó jelenség. Hangja, mozdulata élénk, minden teátrális póz nélkül ízlésesen 
viseli azt a nem könnyű feladatot, mely a nagy ember özvegyeinek kijut, akit a 
nyilvánosság ezer szemüvegen keresztül vizsgál. Jókainé tudott és immár tud 
húszesztendő óta teljes visszavonultságban élni.”1019 Herczeg Ferenc a Bácsmegyei 
Naplóban értekezett Móric bácsiról^ akihez kellemes emlékek fűzték, s akihez 
ifjúkorában még feljárt a Bajza utcai házba: „Kezdő író voltam, midőn Feszty 
Árpád barátsága révén bejutottam Jókai bizalmas társaságába. (...) Mi fiatalok, 
mindig a magyar irodalom hőskorának képviselőjét láttuk benne, mindig az volt 
a benyomásunk, mintha csak rövid vendégszereplésre jött volna le az Olimpus- 
ról a tarokkozó, politizáló és borozgató halandók társaságába.

Emlékeztetett regényeinek valószínűtlen hőseire, akik a valószerű keretben 
azt a különös benyomást teszik, mintha egy távoli, idegen világból tévedtek volna 
a földi siralomvölgybe. Az a szelíd melancholia is, amely többnyire beárnyékolta 
arcát, úgy festett, mintha honvágy volna, melyet a távoli csillaghazája után érez.

Maga mondta nekem, hogy szólítsam Móric bácsinak. (...) Jókai kedve 
meglehetősen egyforma volt. (...) Voltak azonban kivételek, midőn csak úgy 
ragyogott a belső jókedvtől. (...) Ilyenkor szokatlanul beszédes volt és azon volt, 
hogy örömöt szerezzen azoknak, akik éppen a keze ügyébe kerültek. Engem egy 
ilyen napján felvitt az emeleti dolgozószobájába, amely valóban méltó trónterme 
volt a költőfejedelemnek, ott megmutatta elefántcsonfaragásait, festményeit és 
kagylóit, végül pedig egy dedikált arcképet ajándékozott nekem, amely ma is 
könyvtáram dísze.”1020

Az újvidéki Délbácska két folytatásban hozta Krúdy Gyula írását A bujdosó 
Jókairól.1021 A lap 1925 tavaszán egy kisebb sorozatot is közölt a Jókai-adomák-

1018 Anonim: Az örökké élő Jókai özvegyénél. = Hírlap, 1925. febr. 7.
1019 Uo.
1020 Herczeg Ferenc: „Móric bácsi”. = Bácsmegyei Napló, 1925. febr. 19.
1021 Krúdy Gyula: A bujdosó Jókai. = Délbácska, 1925. febr. 21., febr. 22.
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ból.1022 A szabadkai Hírlap Jókai-anekdotákat közölt1023, az óbecsei Tiszavidék 
pedig apróságokat Jókai Mór életéből.1024 A becskereki Torontál arról adott hírt, 
hogy a budapesti bíróság a Jókai-íilmek jövedelmének tíz százalékát ítélte meg 
Feszty Árpádnénak.1025

Ezeket nyilván figyelemfelkeltő szándékkal hozták a lapok, hogy a centená
rium évében Jókaira irányítsák az átlagolvasó figyelmét.

A centenáriumot követően szinte máról holnapra visszahanyatlott a vajdasági 
magyarság Jókai-kultusza. Noha a két háború közötti időszakban Magyarorszá
gon a legolvasottabb és legnépszerűbb szerző volt, ugyanakkor a Vajdaságban 
nem jelent meg egyetlen Jókai-kötet sem!1026 Csupán két róla szóló füzet látott 
napvilágot halálának 35. évfordulóján, mindkettő 1939-ben, Kelemen János 
könyvsorozatában: a Három üstökös és fokai a legnagyobb magyar mesemon
dó}027 A Három üstökösben Jókai1028, Petőfi és Arany életrajzát Borsodi Ferenc 
írta meg, s azokat Kelemen János -  népszerűsítő szándékkal a fiatalok körében 
-  még 1939-ben, külön füzetekben is megjelentette.1029 Tehát a Három üstökös
ben megjelentetett, Jókairól szóló szöveg teljes egészében azonos a Jókai a leg
nagyobb magyar mesemondó szövegével. Borsodi Ferenc mottóként közli Jókai 
sírfeliratát a Kerepesi temetőben:

„Ami bennem lélek, veletek megy, ott fog közietek lenni, mindig megtalálsz 
virágaid között, mikor elhervadnak, megtalálsz a falevélben, mikor lehull, meg
hallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik s mikor megemlékezel rólam, 
mindig szemközt fogok veled állani.”1030

1022 Anonim: Jókai-adomák. = Délbácska, 1925. febr. 18., febr. 21.
1023 Anonim: Jókai-anekdoták. = Hírlap, 1925. márc. 1.
1024 Anonim: Apróságok Jókai Mór életéből. = Tiszavidék, 1925. ápr. 26.
1025 Anonim: A Jókai film ek jövedelméből Fesztynének megítéltek egy részt. Érdekes polgári per a 
budapesti törvényszéken. =  Torontál 1925. jan. 31.
1026 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék, 1988, 75.
1027 Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany. Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc. Glóbus Nyomda, Petro- 
vgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János]; Jókai. A legnagyobb mese
mondó. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János]
1028 Jókai itt metaforikus nyelven üstökös, de Nógrádi Lászlónál az ég napja, Gál Jánosnál kohó, Zsig- 
mond Ferencnél Lucifer meg bálna. (Szilasi 2000, 22-23.)
1029 Arany. A nagy költő élete és költészete remekei. Az életrajzot írta Borsodi Ferenc. Glóbus nyomda, 
Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János]; Jókai. A legnagyobb 
magyar mesemondó. Az életrajzot írta Borsodi Ferenc. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszlá
viai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János]; Petőfi. A nagy költő élete és költészete remekei. 
Az életrajzot írta Borsodi Ferenc. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyv
tár/szerkeszti: Kelemen János].
1030 Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany. Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc. Glóbus Nyomda, Petrovg
rad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János]; Jókai. A legnagyobb mesemon
dó. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939,34. [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János].
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Hozza továbbá Jókai komáromi szülőházának képét, majd A legnagyobb 
magyar mesemondó címmel közöl Jókairól méltatást.1031 Életrajzának rövid 
ismertetésén túl, irodalmi munkásságáról olvassuk az alábbiakat: „Akár múltat 
rajzolt, akár a jövőbe kalandozott a mesék birodalmába Jókai Mór, mindig oly 
könnyedén, oly színesen, oly érdekesen tudta megírni történeteit, hogy mélyen 
a szívébe férkőzött olvasóinak. Az egész magyar olvasóközönség szinte lelkes 
türelmetlenséggel leste, mikor jelenik már meg egy-egy újabb Jókai-regény. 
Olvasóit csöppet sem bántotta, hogy történelmi leírásai talán nem fedték telje
sen a valóságot, vagy hogy regényeinek főalakjai végtelenül jó, vagy végtelenül 
rossz emberek voltak, sohasem adták a jó és rossz oldaláról megvilágított, iga
zi, élő embert. Jókai érdekesen mesélt érdekes történeteket és ezek a végletekbe 
járó alakok csak még érdekesebbé tették történeteit, mert hiszen fölemelték az 
olvasót egy képzelt, emberfölötti világba, anélkül, hogy fantasztikusnak, önma
gától távol állónak érezte volna a történetet, amellyel foglalkozott. (...) Reme
keit nemcsak a magyar olvasóközönség zárta szívébe és olvassa lelkesen ma is, 
hanem (...) az egész művelt világ.”1032 A továbbiakban Borsodi közöl néhány 
rövid, a fiatalabb korosztálynak szánt Jókai-elbeszélést is (A koldus gyermek; A 
láthatatlan seb; A székely adott szava; Bíró uram ítélete; Katonadolog; Kinek a 
halottja?; A fejedelem buzogánya).1033

Az említettek mellett még néhány Kelemen János-féle kiadványban esett 
szó Jókairól.

A mi nagyjainkban, amely arcképét is hozza, Jókai „a legnagyobb magyar 
elbeszélő”.1034 A Kelemen János szerkesztette, Az Ifjúság naptárában Jókai Mór; a 
magyar irodalom nábobja címmel olvashatunk az íróról több érdekességet, amelyet 
az alábbi szöveg vezet be: „A Jókai kultusz számtalan alkalmat adott arra, hogy 
a legnagyobb magyar mesemondót, mint embert, mint politikust, mint írót, a 
fantázia, a könnyed előadás, a ragyogó nyelv nagymesterét megismerjétek. Az 
Ifjúság naptára néhány kevésbé ismert adatot közöl Jókai műveiből.”1035 Az íróra 
vonatkozó érdekességek közül frappáns adatként közli, hogy „hozzávetőleges 
számítás szerint Jókai munkáiból a magyar közönség kezén forog több mint 
2,300.000 kötet”.1036 Jókai külföldi népszerűségéről olvassuk, hogy „a szellemi 
élet leggazdagabb magyar nábobját az egész művelt világ magáénak tekintette. 
Benne a magyar értékek imponáló erővel és ragyogással álltak az emberiség elé.

1031 Uo. 35.
1032 Uo. 37.
1033 Uo. 38-72.
1034 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. Glóbus nyom
da, Petrovgrad [é. n.], 6. [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János].
1035 Anonim: Jókai Mór; a magyar irodalom nábobja.- Az »Ijjúság« naptára 1938/1939. Szerkeszti 
Kelemen János. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1938,89-94.
1036 Uo.



II. Jókai M ó r „ ju b ile u m i” kultusza  a V a jda sá gban 183

Az angolok s az amerikaiak különösen szerették, pedig egy nyelvre se lehetett 
lefordítani regényeinek valódi szépségeit. Mint rajongna érte a világ, ha a teljes 
Jókait élvezhetné!”1037

A Tulipánosládában a nagy mesemondó mesehős lett, tekintettel arra, hogy 
Gergely Boriska mesét írt róla a gyerekeknek.1038 A fabula szerint Móricka 
gyermekkorában találkozott egy óriással, akinek kihúzta a szálkát a talpából. 
Hálából cserébe elkapta az óriás szemét, amellyel messzire tudott nézni, és min
dent meglátott. „Nemsokára ezután az egész világon híre futott egy csodálatos 
szemű ifjúnak, aki mindent lát, amit egy közönséges ember szemeivel nem is 
lehet látni. Olyan szeme volt, hogy nemcsak mindent felülről látott, de belülről 
is meglátott mindent és még azt is előre meglátta, amit sokkal később találtak 
ki az emberek. Például, azt mondta, hogy az emberek úgy fognak repülni, mint 
a madarak. Akkor még nem hitte ezt senki, és később mégis igaza lett.

Aztán amit látott, azt mind szépen leírta rengeteg sok vastag könyvben és 
az egész világon mindenütt olvasták ezeket a könyveket, mert észrevették, hogy 
minden könyv elolvasása után nekik is tágul a látásuk és minden dolog szebb 
és érdekesebb lett.

Móric pedig csak írt, írt, mert nagyon sokat látott és azt mind meg kellett 
írnia. így mesélt jóról, rosszról, szépről, nemesről, mindenről őszintén, ahogy 
felülről látta. Mesélt gyönyörű és jó lányokról, derék ifjakról, akiket a szép lányok 
nagyon szerettek.

Az emberek mikor olvasták ezeket, mind hősök lettek és a nők mind király
kisasszonyok. Ügy ám!”1039

A Jókai-kultusz a Vajdaságban 1945 után: 
újraolvasások és (át)értelmezések

A második világháborút követő években a Jókai-kultusz sorsa is az lett, 
mint az Arany-kultuszé: elsorvadt, elcsendesült -  eltűnt. Az új kommunista 
ideológia sem Aranyt, sem Jókait nem tudta a saját céljaira szerepbe állítani, 
így a három üstökösből mindössze fél évtizednyi idő alatt már csak egy csillag 
ragyogott: a harcos Petőfié, amely jellegénél fogva évtizedekre beágyazódott a 
vajdasági közéletbe.

1037 Uo.
1038 Gergely Boriska: Mese Jókai Mórról. = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mondavilág
ból. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939,34-38. [Kis Magyarok Könyvtára/szerkeszti Kelemen János].
1039 Uo.
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Jóllehet 1952-ben, az Ifiúság Szavában március 15-e kapcsán már három  
csillagról1040 olvashatunk (nem három üstökösről!), az ideológiai mércék hatá
sára merőben megváltoztak a szereplők: Petőfi, Jókai és Arany1041 helyett Petőfi, 
Táncsics és Jókai került előtérbe.1042 Eközben fontos odafigyelni a nemzedéki 
sorrend alakulására is: Petőfi a vezető helyen maradt, Arany teljesen kiesett, 
Jókai pedig az utolsó helyre szorult.1043 A rendezési elv itt ugyan nem irodalmi 
volt, hanem a forradalomban, az 1848. március 15-i történésekben való részvétel 
fontossági sorrendjét értelmezte ekképp a lap ismeretlen újságírója.1044 Ám ettől 
eltekintve, az értelmező keret alkalmazása azért jelzés-értékű: semmiképpen sem 
véletlenszerű, és mindenképpen személyes meglátású. Mint Szilágyi Márton 
figyelmeztet, „a nemzedéki magyarázóelv mindig valamiféleképpen az alaku
lástörténetről vallott előfeltevésekhez igazodva bukkan föl, vagyis ilyenformán 
soha nem ártatlan és természetes osztályozási szempontról van szó”.1045 Tehát 
az értelmező keret szereplői idővel változhatnak, azon belül fontossági sorrend
jük is változhat -  már a konkrét igényeknek megfelelően. Ez esetben a konkrét 
(ideológiai) igény a forradalom kirobbanásában vállalt szerepet tette rendezési 
elvvé, s így Petőfi részesült előnyben, aki 1848. március 15-én azt hangoztatta a 
népnek, hogy „nem petíció kell ide, hanem forradalom!”: „így lett a cseppből 
tenger. Igaz, hogy ez a csepp drágább volt a legértékesebb igazgyöngynél.”1046 Őt 
követte Táncsics Mihály, a „nép írója”, „szegény földműves parasztszülők gyer
meke”, s „az első magyar munkásújság szerkesztője”, akit a forradalmi tömeg a 
budavári katonai börtönből szabadított ki.1047 Jókai maradt a végére, aki saját 
bevallása szerint március 15-én, a már megfogalmazott 12 pontot (Mit kíván a 
magyar nemzet?) látta el „népszerű, könnyen megérthető magyarázatokkal”.1048

Csakhamar a halhatatlanság egét már csak egy csillag uralta -  Petőfi Sán
dor. Jókaival több évtizeden át nemigen foglalkoztak, s csak halálának hetvene
dik évfordulóján (1974)1049, valamint születésének százötvenedik évfordulóján

1040 Anonim: Három csillag: Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Jókai Mór. = Ifiúság Szava, 1952. márc. 16.
1041 Lásd: Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany. Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc. Glóbus Nyomda, 
Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János].
1042 Anonim: Három csillag: Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Jókai Mór. = Ifiúság Szava, 1952. márc. 16.
1043 Pedig egy vajdasági felmérés szerint 1953-ban, a magyar diákok körében Jókai volt a legolvasottabb 
író (Ifiúság, 1953. dec. 15.). Az Ifjúság még csak 1958. nov. 13-án tér vissza Jókaira, amikor is Jókai 
Mór adomáiból közöl egy csokorravalót.
1044 Anonim: Három csillag: Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Jókai Mór. = Ifiúság Szava, 1952. márc. 16.
1045 Szilágyi Márton: Összeköt vagy elválaszt? A generáció mint irodalomtörténeti magyarázóelv. = 
Híd, 2007/11. sz., 53-64.
1046 Anonim: Három csillag: Petőfi Sándor, Táncsics Mihály, Jókai Mór. = Ifiúság Szava, 1952. márc. 16.
1047 Uo.
1048 Uo.
1049 Lásd: Kolozsi Tibor: Jókairól -  70 év után.= 7 Nap, 1974. máj. 17.
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(1975)1050 meg a rákövetkező néhány évben került ismét -  igaz, rövid időre -  az 
érdeklődés középpontjába. Ismét a jubileumok indították el új ráolvasását, (át) 
értelmezését és bizonyos értelemben kultusztalanítását, egy újszerű, a legendák
tól megszabadított Jókai-kép felrajzolását. Ebben mindenképpen kiemelkedő 
szerep jutott Bori Imrének, aki Jókai műveinek újraolvasása nyomán jutott el az 
író „modern” értelmezéséhez, amely más fényben láttatja Jókai Mór munkássága 
utolsó három évtizedében keletkezett alkotásait, melyekkel korábban a szakiro
dalom nemigen foglalkozott.1051 „Jókai alkonyának” időszakáról volt tulajdon
képpen szó, amely ellen -  mint Szajbély Mihály írja - , „Bori Imre jelentett be 
radikális vétót az újvidéki Híd című folyóirat 1975-76-os évfolyamában négy 
részletben megjelent (...) tanulmányában.”1052 Szajbély Borinak elsősorban azon 
Jókai-tézisét hangsúlyozza, mely szerint az író munkásságának utolsó három 
évtizedében is „jelentős alkotásokat produkált”, hogy „nem válságtermékek ezek 
a művek, hanem csupán más és új jellegűek, »korszerűek« az adott időkhöz 
viszonyítva”, s amelyek „tovább élnek a XX. századi magyar próza »modern« 
(...) vonulatában”.1053 Szajbély szerint „a Bori Imre (...) kezdeményezése nyomán 
elindult újabb kutatások eredményei arra utalnak tehát, hogy Jókai életművé
nek alakulása az 1870-es évek második felétől kezdve éppen nem a hanyatlás és 
kifáradás, hanem a tematikai és elbeszéléstechnikai megújulás jeleit mutatja”.1054

Bori Imre Jókai Mór születésének 150. évfordulója évében, de később is, 
több ízben értekezett az íróról. Az irodalomtörténet-írás „fatális tévedésének” 
nevezi, hogy „Jókai öregkori műveit egyszerűen levette napirendről, mert az író 
nem úgy viselkedett életében és irodalomban, ahogy azt elvárták tőle pályája

1050 Főként Bori Imre írásaira és tanulmányaira szükséges utalnunk (Bori Imre: Űj ember -  új regénytí
pus. Jókai és a századvége Magyar Szó, 1975. márc. 1.; Bori Imre: A Jókai-évforduló. = M isao- 
Gondolat, 1975. márc. 18.; Bori Imre: Még egyszer Jókairól (1975).= Krónikák írókról könyvekről. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1999,45-46.; Bori Imre: Jókai és a századvég (1975). = Krónikák írók
ról, könyvekről. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1999, 46-48.; Bori Imre: A magyar „fin de siècle” író
ja  -  Jókai Mór. = Híd, 1975/11. sz., 1215-1243. [I.], 1975/12. sz., 1404-1426. [II.], 1976/1. sz., 1-17. 
[III.], 1976/2. sz., 184-195. [IV.]; Bori Imre: Két fejezet egy Jókai-tanulmányból.= HITK  1981/4. sz. 
(49. sz.) 377-390.; Bori Imre: A 20. század regénye (A jövő század regényéről). = 7 Nap, 1982. jan. 
29.; Bori Imre: Egy százéves regény. A tengerszemű hölgy. = 7 Nap, 1989. okt. 20.; Bori Imre: Egy 
boldogtalan asszony lélek- és sorsrajza. Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. (1991) = Írók, események, 
jelenségek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997, 7-11.
1051 Borit megelőzően 1951 -ben Todor Manojlovic jutott csak el Az új földesúr szerb nyelvű kiadásának 
bevezető tanulmányában addig a megállapításig, hogy „számunkra Jókai többé nem »elavult« avagy 
»régimódi« -  hanem egy korábbi korszak kiemelkedő képviselője, egy meghatározott irodalmi irány
zaté és stílusé, amelyet becsülettel, sőt nagyszerűen képviselt, noha sehogyan sem tudta meghaladni 
azt” [Németh Ferenc fordítása]. (Todor Manojlovic: Mór Jókai [1825-1904]. =  Mór Jókai: Növi spa- 
hija. Matica srpska, Növi Sad, 1951, 37.)
1052 Szajbély 2010, 279.
1053 Uo.
1054 Uo. 281.
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első huszonöt esztendeje alapján.”1055 Ugyanakkor nyomatékosítja, hogy „Jókai, 
a változásokra állandóan reagáló és konzekvenciákat szüntelenül levonó író 
nemcsak meg tudott újulni az 1880-as évektől kezdődően, hanem tovább is 
tudott menni, mint fiatalabb kollégáinak legtöbbje, életérzésben, művészi fel
fogásban egyaránt. Nem művészi tehetségének gyengülése, hogy a század utol
só két évtizedében nem írt A kőszívű ember fiai típusú regényt: ő volt talán a 
legelső a magyar írók között, aki felismerte, hogy a század utolsó negyedében 
már lehetetlen az ilyen vállalkozás. Üj-ember-típus van az élet színpadán, s új 
regénytípus is szükségeltetik tehát.”1056

Bori meglátása szerint Jókai A kőszívű emberfiáival zárta le munkásságá
nak korábbi korszakát, s az új pályaszakasz első jelentős alkotásának a Fekete 
gyémántokat tekintette, amelyben „új hős-eszmény lép fel” s „új kérdések is: a 
kapitalizmus kérdései a magyarországi ipari forradalom kezdeteinek idején”.1057 
Kutatási eredményként foglalta össze, hogy „a változás, amely az 1870-es évekkel 
vette kezdetét, nem volt válság is, s ha igen, akkor az az új művészi lehetőségek 
keresésének természetes velejárója volt”.1058

Bori Jókai öregkori művei közül többek között a Tégy jót (1895) címűt tart
ja értékesnek, mondván, hogy „ha a századvéget, az ún. fin de siécle-t akarjuk 
szemléltetni, keresve sem találhatnánk alkalmasabbat ennél a Jókai-regénynél, 
melyben még megfér a fordulatos és regényes cselekmény-menet (...) és az oly 
jellegzetes, már aberrációkkal érintkező érzelmi telítettség, az újfajta ember-an
gyalok és ember-ördögök lelkisége. (...) A látszat és valóság tehát már messze van 
egymástól ebben a Jókai-regényben is. (...) Jókainál, pályája utolsó negyedszá
zadában már tulajdonképpen erről a »modern elbeszélésről« van szó. A modern 
magyar próza legközvetlenebb ősét is ezért kell éppen benne tisztelnünk.”1059 

Egy másik tanulmányában, a Még egyszer Jókairól1060 címűben, Bori a szó szoros 
értelmében veszi a megállapítást, hogy „a magyar irodalomtörténet-írásnak előbb 
a maga háza táján kell elvégeznie az átértelmezési munkát”, s azonnal ki is jelöli 
a Jókaival kapcsolatos kutatási feladatokat, mondván, hogy „a kutatásnak éppen 
ott kell kezdenie a munkát, ahol a hagyományos irodalomtörténeti értelmezés 
abbahagyja: Az aranyembernél, s kísérni egészen a haláig alkotási rendjét.”1061

1055 Bori Imre: Új ember -  új regénytípus. Jókai és a századvég. = Magyar Szó, 1975. márc. 1.
1056 Uo.
1057 Bori Imre: Két fejezet egy Jókai-tanulmányból. =  Hungarológiai Közlemények, 1981/4. sz. (49. 
sz.), 377-390.
1058 Uo.
1059 Bori Imre: Új ember -  új regénytípus. Jókai és a századvég. = Magyar Szó, 1975. márc. 1.
1060 Bori Imre: Még egyszer Jókairól (1975).= Krónikák írókról, könyvekről. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1999,45-46.
1061 Uo.
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E munkát -  noha másokat is buzdított rá1062 -, úgy tűnik, egymaga végezte el 
terjedelmes, A magyar „fin de siècle ' írója -  Jókai Mór című tanulmányában.1063 
Bori, saját bevallása szerint, azt vizsgálta meg, mi van Jókai regényeiben, tehát 
Jókai művészetéhez fordult, s nem hiánylistákat készített. Módszeres elemzés alá 
vette többek között Jókai nőeszményét, regényeinek szerelem-képét, tájeszmé
nyét, kapitalizmus-képét meg „regény-végeit”, azaz regénytörténeteinek belső 
vonalvezetését és befejezéseit.1064 Ezt követően jutott el a megállapításig, hogy 
Jókai tudta, hogy a 19. század végén „egy más, az előzőtől különböző mértékű és 
erkölcsű kor van kialakulóban, ennek világképe szükségképpen lényeges voná
saiban különbözik az 1848 előtti vagy az erre következő korszakétól”.1065 Jókai 
öregkori műveinek elemzésével pedig eljutott Jókai időszerűségének felisme
résig, vagyis addig a megállapításig, hogy „erős szálak fűzik a modern magyar 
prózát Jókai művészeti örökségéhez”, azaz, hogy „a XX. század első két évtize
dének modern magyar irodalma, ha nem is kellő eréllyel és nyomatékkai, de 
affirmálta már Jókai művészetét”.1066 Mint egy másik tanulmányában olvassuk, 
Jókai „1890 körül már arccal a XX. század felé fordulva látható”.1067

Bori Imre e tanulmányával, de más Jókai-esszéivel1068 is, a 20. század végén 
megvetette az alapját egy új Jókai-képnek a vajdasági magyar irodalomban. Erre 
hívta fel a figyelmet egyik munkájában Gerold László.1069

1062 Bori sejtette, hogy Jókai születésének másfél százados jubileuma kapcsán a vajdasági magyar iro
dalomban „értékes eredmények és rengeteg hordalék gyűlik össze”, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy 
„örülnünk kell, ha a Jókai-vizsgálatok eredményesek lesznek, s ha a közeljövőben olyan Jókait ismer
hetünk meg, akinek műve a magyar próza történetében új helyen van, s művészete új erényei mutat
ják magukat” (Lásd: Bori Imre: Még egyszer Jókairól [1975].= Krónikák írókról, könyvekről. Forum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1999,45-46.).
1063 Bori Imre: A magyar „fin de siède” írója -  Jókai Mór. = Híd, 1975/11. sz., 1215-1243. [I.], 1975/12. sz., 
1404-1426. [II.], 1976/1. sz., 1-17. [III.], 1976/2. sz., 184-195. [IV.]; Majd kötetben is: Bori Imre: A magyar 
„fin de siède” írója: Jókai Mór. = Varázslók és mákvirágok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979, 5-121.
1064 Uo.
1065 Uo.
1066 Uo.
1067 Bori Imre: Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajza. Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. = Írók, 
események jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997,7-11.
1068 Bori Imre: A Jókai-évforduló. = Misao-Gondolat, 1975. márc. 18.; Bori Imre: Két fejezet egy Jókai-ta- 
nulmányból. = HITK 1981/4. sz. (49. sz.) 377-390.; Bori Imre: A 20. század regénye (A jövő század 
regényéről). = 7 Nap, 1982. jan. 29.; Bori Imre: Egy százéves regény. A tengerszemű hölgy. = 7 Nap, 
1989. okt. 20.; Bori Imre: Jókai a XX. századi prózairodalom tükrében. = Kortárs, 1976/4. sz., 618-622.; 
Bori Imre: Jókai és a naturalizmus- Jókai naturalizmusa. = A magyar irodalom modern irányai II., 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989,209-218.; Bori Imre: Jókai és a századvég. A „vér” és „arany” témája 
Jókai műveiben. = Prózatörténeti tanulmányok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993,27-52.; Bori Imre: 
Új korszak -  új kezdetek és kezdeményezések (Jókai Mór). = A magyar irodalom modern irányai 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1985, 70-79.
1069 Gerold László: Új Jókai-kép. [Bori Imre tanulmányai Jókairól]. =  Meglelt örökség. Tanulmányok, 
esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Aga- 
pé Kiadó, Újvidék, 1994, 160-170.
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A másfél százados Jókai-jubileum Bori mellett más vajdasági tanulmányírókat 
is megnyilatkozásra ihletett. Bányai János 1975-ben Az arany ember szerkezeté
ről értekezve1070 jut el Jókai e művének „viszonylagos újszerűségéhez”, amelyben 
„a regény szövege bizonyos újszerű elemekkel gazdagodott, elsősorban az imp- 
resszionisztikus leírással és a realisztikus lélekábrázolással”, s hogy voltaképpen 
„ki is lép a romantikus regény kereteiből”.1071

Egy-egy Jókai-mű elemzésével jelentkezett még 1981-ben Ágoston Pribilla 
Valéria1072, Helényi Klára1073, Danyi Magdolna1074, 1998-ban pedig Bence Eri
ka.1075 2001-ben, a művészregényről értekezve, Harkai Vass Éva is kutatás tár
gyává tette Jókait.1076

Az 1980-as, 90-es években kihívást jelentett Jókai délszláv kapcsolatainak 
kutatása is, s ennek eredményeként jelentek meg Marija Cindori1077, Fried Ist
ván1078, Fehér Ferenc1079, Bozidar Kovacek1080 és Juhász Géza1081 kapcsolattörté
neti írásai, tanulmányai.

Nem véletlenül hangsúlyozza Bori Imre -  az alkalmi, jubileumi megemlé
kezések esetlegességére és túldimenzionáltságára célozva - , hogy a 20. század 
utolsó negyedszázadának fordulópontján „a legtöbb ösztönzést az írói jubileu
mok jelentették az irodalomtörténet-írás számára”, holott „jobb lenne, hogyha 
tudományos igény ülteti az irodalomtörténet munkásait asztalhoz, hogy újraol
vassák és -értékeljék a magyar irodalom örökségét”, mert akkor mindenképpen 
„termékenyebb és mindent átfogóbb lenne így a munka”.1082 Bori az alkalmi meg

1070 Bányai János: Az arany ember szerkezetéről. =  Tanulmányok, 1975 (8. füzet), Újvidék, 1975,7-13.
1071 Uo.
1072 Ágoston Pribilla Valéria: Jókai Mór A lélekidomár című regényének szövegolvasata. = Tanulmá
nyok, 1981 (14. füzet), Újvidék, 1981, 7-17.
1073 Helényi Klára: A mi lengyelünk. = Tanulmányok, 1981 (14. füzet), Újvidék, 1981,19-33.
1074 Danyi Magdolna: Két világ határán. (Jókai Rákóczi fia c. regényének olvasata). =  Tanulmányok, 
1981, (14. füzet), Újvidék, 1981, 35-46.
1075 Bence Erika: Látomás és közelkép. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. =  Híd, 1998/3. sz., 145-155.
1076 Harkai Vass Éva: A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 2001
1077 Marija Cindori: Szerbhorvát témák Jókai Mór műveiben. = Üzenet, 1978/5. sz., 291-296.; Marija 
Cindori: Jókai Mór és a délszláv irodalom. = Hungarológiai Közlemények, 1983/3. sz. (56. sz.) 481 — 
512. Ezzel kapcsolatosan lásd még: Marija Cindori: Jókai Mór i srpska knjizevnost u drugoj polovini 
XIX. véka. Beograd, 1976 (magiszteri dolgozat).
1078 Fried István: Jókai Mór egy „délszláv ’ balladája. = Hungarológiai Közlemények, 1978/35. sz., 35-44.
1079 Fehér Ferenc: Megsárgult könyvlapok -  elfelejtett adatok. Jókai rijekai tartózkodásának köszön
hető az Egy játékos aki nyer c. regénye. =  Magyar Szó, 1979. jan. 13.
1080 Bozidar Kovacek: Zmaj és Jókai. = Magyar Szó, 1984. febr. 4.; Bozidar Kovacek: Jókai i Srbi. Beog
rad, 1990
1081 Juhász Géza: Jókai és a szerbek. = Magyar Szó, 1991. szept. 14.
1082 Bori Imre: Még egyszer Jókairól (1975).= Krónikák írókról, könyvekről. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1999,45.
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emlékezések visszásságát abban látja, hogy ilyenkor „az irodalomtörténet-írás 
kész megfeledkezni azokról, akiknek éppen nincs évfordulójuk, az ünnepeltek 
pedig sokkal nagyobb figyelemben részesülnek, mint kellene”.1083 így „értékes 
eredmények és rengeteg hordalék gyűlik össze (...), s külön feladatot jelent az 
értékes gondolatok elválasztása az értéktelenektől, majd a használhatatlanoknak 
a kitakarítása vesz el időt és erőt.”1084

A vajdasági magyar Jókai-kiadványokat illetően el kell mondanunk, hogy 
a 20. század második felében, pontosabban a második világháborút követően, 
viszonylag későn, csak 1955-ben jelent meg az első Jókai-kötet, a Sonkolyi Ger
gely.1085 Két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb Jókai-regény lásson nap
világot: 1975-ben került az olvasók kezébe A kőszívű em berfiái.1086 Úgyszólván 
említésre sem méltó a vajdasági Jókai-produkció, mondhatnánk, de tudni kell 
azt, hogy ugyanakkor az említett időszakban a kiterebélyesedő könyvbehozatal 
és (az akkor még intézményesen működő) könyvterjesztés folytán a Magyar- 
országon sok kiadást megért Jókai-művek a szó szoros értelmében kéznyújtás- 
nyira voltak a vajdasági olvasóktól, azaz -  elérhetők, megvásárolhatók. Ennek 
ismerete nélkül mindenképpen téves következtetésekhez vezetne a vajdasági 
Jókai-kiadványok csekély száma.

S hogy mi lenne a 21. század elején a vajdasági magyar irodalomtörténész 
feladata a mindinkább feledésbe merülő Jókai-életmű értelmezésével kapcso
latosan? Szajbély Mihály szóhasználatával élve mindenképpen az, hogy a vég
telen Jókai-tengeren újra ki kellene jelölni a hajózóutakat1087, vagyis megtalálni 
azokat az értelmezési pontokat, amelyek nyomán a Jókai-életmű továbbadható 
lenne a jövő nemzedékeknek is.

1083 Uo.
1084 Uo.
1085 Jókai Mór: Sonkolyi Gergely. Testvériség-Egység Kiadó, Noviszád, 1955 [Olcsó Könyvtár] [3500 
példányban].
1086 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest-Forum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1975
1087 Szajbély 2010, 364.
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III. A „harcos” Petőfi-kultusz a Vajdaságban

Petőfi Sándor életútja és irodalmi pályafutása, a szakirodalom egybehangzó 
véleménye szerint, fölöttébb kedvezett kultusza korai kialakulásának, valamint 
a mai napig tartó éltetésének is. Mint Margócsy István írja, „Petőfi életének igen 
sok döntő mozzanata ugyanis szinte felkínálta magát a kultikus értelmezésre”.1088 
Hiszen „különös sorsa, páratlan karrierje, személyes és történelmi szerencséje, 
hősies és kihívó szerepvállalása, sajátos erkölcsi tartása, valamint költői újításának 
igen széles horizontja együttesen alkották azt az alapot, melyre recepciójának 
kultusza ráépülhetett. S e kultusz, mint ismeretes, már az ötvenes években hihe
tetlenül tágas volt.”1089 Olyannyira, hogy Margócsy István már a Petőfi-kultusz 
határtalanságáról értekezik.1090 Petőfi kultuszának alakulásával kapcsolatosan 
jellemzőnek tartja a tényt, hogy „az óvodában vagy az általános iskola első osz
tályaiban pedig már jóval azelőtt megtanulják és megszokják a gyerekek Petőfi 
figurájának és nevének kivételességét és a vele kapcsolatos tiszteletadási kötele
zettséget, mintsemhogy verseivel vagy akár életrajzával találkozhattak volna”.1091 
Lakner Lajos a Petőfi-kultuszt a magyarországi „kultuszok paradigmájának” 
tekinti.1092 Kalla Zsuzsa pedig úgy fogalmaz, hogy „A Petőfi-kultuszhoz hasonló 
társadalmi támogatottságú mozgalom se korábban, se később nem ismert.”1093 

Ratzky Rita nézete szerint „Petőfi megértéséhez a kort kell megérteni, 
hogy belássuk, szükségszerű volt a Petőfi-jelenség. Rendkívüli kor volt, rend
kívüli embereket szült.”1094 Kiss József a fiatalon elhunyt költő és forradalmár 
költői alkotásának és politikai cselekvésének szerves egybeolvadásáról beszél, 
aki „nemcsak meghirdette a forradalmi programot, hanem végrehajtásában 
is részt vett. Ezáltal a férfias helytállás példáját is szolgáltatta: rajt kívül nincs 
olyan költőnk, aki a szó és tett egységét ilyen következetességgel és látványosan 
valósította meg, (...) s a márciusi ifjak vezéreként diadalra vitte a forradalom

1088 Margócsy István: A Petőfi-kultusz határtalanságáról =  Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: Takáts József). Kijárat Kiadó, Budapest, 2003,151.
1089 Uo. 147.
1090 Uo.
1091 Margócsy István: Petőfi Sándor. Korona Kiadó, 1999,14.
1092 Lakner Lajos: A hagyományról. = Híd, 2005/11. sz., 8.
1093 Kalla Zsuzsa: A Petőfi-relikviák története. = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmány- 
gyűjtemény. (Szerk.: Takáts József). Kijárat Kiadó, Budapest, 2003, 228.
1094 Ratzky Rita: „ Te lelkem megmaradt fele”. Jókai emlékbeszédei Petőfiről. =  Az irodalom ünnepei. 
Kultusztörténeti tanulmányok. (Szerk.: Kalla Zsuzsa). Petőfi Irodalmi Múzeum. Agroinform Kiadó és 
Nyomda, Budapest, 2000,103.
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ügyét. Neve azért is kapcsolódott egybe a nemzet emlékezetében 1848-1849- 
cel: a Talpra magyart szavaló és a függetlenségi harcban fegyveresen részt vevő, 
életét kockáztató költő-forradalmár alakja a nagy nemzeti »nekigyűrkőzés« és 
hősies elbukás jelképévé, emléke a negyvennyolcas hagyományok elidegenít
hetetlen részévé vált”.1095

Ez egyben előrevetíti a Petőfi-jelenség tágabb értelmezését, amely túlhaladja az 
irodalom kereteit, s amelyben „a történeti politikai-ideológiai mozzanatok lega
lább oly erővel, ha nem nagyobbal, szerepelnek, mint a költészetiek”.1096 Margócsy 
István Petőfi e kontextualizálását azzal magyarázza, hogy a költő „legnagyobb 
sikerének és tragikus halálának pillanata és jelenete oly pontosan egybeesett a 
nemzet sikerének és bukásának aktusával, hogy alakjának mitikussá és szimbo
likussá formálása tulajdonképpen kézenfekvő volt”.1097 Ennek eredménye végül 
is az lett, hogy „Petőfi mint figura jóval előbb lett kanonizálva, kultusza előbb lett 
megalapítva, mintsem hogy teljes (...) életműve részletesen ismert lett volna.”1098 
Újabb értelmezés szerint „Magyarországon Petőfi a költő és Petőfi a forradal
már. Petőfi mindenki: minden ember, minden intézmény, minden mozgalom 
magáénak ismeri, és magáénak vallja. (...) Amióta Petőfi meghalt (...), szemé
lyes életéből és irodalmi működéséből a nemzeti mitológia legszebb, legfonto
sabb és leglátványosabb alakja nőtt ki. (...) A magyar közgondolkodás számára 
régen megszűnt irodalmi alakként és alkotóként létezni. (...) Ő a védjegy, (...) 
a jelszó-PetőfiV099 Németh G. Béla szerint „ő volt az istenek magyar kedvence”.1100

Petőfi Sándor vajdasági kultuszának kezdetei

Petőfit nem kötötték biografikus elemek a mai Vajdaság helységeihez, hiszen 
sohasem járt személyesen itt az Alvidéken.1101 Csak az egykori Jugoszlávia terü
letén fordult meg néhány szlovén és horvát városban, másfél éves katonáskodása 
idején, 1839 szeptembere és 1841 februárja között.1102 1840 júliusának elején,

1095 Kiss József: A szibériai legenda mint a naív népi Petőfi-kultusz terméke. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1990/3. sz., 323-340.
1096 Margócsy István: A Petőfi-kultusz határtalanságáról. = Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. 
Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: Takáts József). Kijárat Kiadó, Budapest, 2003,135.
1097 Uo. 151.
1098 Uo. 148.
1099 Jöjjön el a te országod. Petőfi Sándor politikai utóéletének dokumentumaiból. (Válogatta és szer
kesztette Margócsy István). Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1988, 3.
1100 Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. Budapest, 1971, 36.
1101 Ott csak barátai, ismerősei éltek.
1102 Dávid András: Egyazon égtájon. Fejezetek a magyar-délszláv és délszláv-magyar kapcsolattör
ténet köréből. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete-Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1993,220-221.
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tizenhét évesen került Zágrábba, s az év szeptemberéig volt a Petrinje utcai lak
tanyában.1103 1840 szeptemberétől Karlovac környékén volt hadgyakorlaton, de 
miután gyenge fizikuma miatt megbetegedett, visszakerült Zágrábba, az ottani 
kórházba.1104 1841. február 10-e és 12-e körül hagyta el e térséget, amikor is „egy 
orvos jóindulatú támogatása mellett obsittal” elbocsátást nyert, és Sopronba 
utazott.1105 Tehát összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az egykori Jugoszlávia 
területén (Maribor, Zágráb, Karlovac) fiatal katonaként mintegy kilenc hónapot 
töltött el, s ennek élményanyagát tíz versében foglalta össze.1106

Vajdasági helységekhez verseiben kötődött: Dávid András kutatásai nyomán 
tudjuk, hogy költeményeiben „leggyakrabban Becskereket és Kikindát emlege
ti, majd Szabadkát.. .”1107 így a Gyors a madár,; gyors a szélvész... című versében 
(1845) az alföldi betyárról szólva említi Becskereket.1108 Később, 1847-ben Keré- 
nyi Frigyeshez címzett levelében emlegeti Petőfi ismét Nagybecskereket meg 
Nagykikindát.1109 Az alföldi nagy rónaság szépségeitől elbűvölve állapítja meg: 
„Ah, csak addig szeretnék madár lenni, míg ez óriás rónát keresztülröpülném!”, 
majd sorolja annak helységeit, közöttük Nagykikindát és Nagybecskereket is.1110 
1848. november 18-án Arany Jánoshoz intézett levelében Petőfi arról értesítet
te barátját, hogy zászlóalja két nap múlva Becskerekre megy.1111 Oda azonban 
nem jutott el, mert néhány hetes távolmaradást kért és kapott a Honvédelmi 
Bizottmánytól, így nem tette meg „a fáradságos és költséges utat Becskerekre”.1112

Itt szükséges utalni arra a tényre, hogy „még barátai sem értették miért nem 
tekinti Petőfi 1848 májusa és szeptembere között a délvidéki szerb támadás 
visszaverését a várvavárt alkalomnak, és ez adhatta Vahot Imre kezébe a tollat, 
hogy szeptemberben -  egy nappal Jelacic betörése előtt! -  közreadja gyalázkodó 
cikkét az otthon maradt Petőfi ellen”.1113

Dávid András azt is kikutatta, hogy Petőfi, még aszódi gimnazistaként (1835— 
1838), a híres Zöld Marci betyárbandája egyik tagjának mintájára, a Becskereki 
álnevet vette fel, miközben diáktársaival szövetkezett a szigorú Korén István 
professzor ellen.1114

1103 Uo.
1104 Uo.
1105 Uo.
1106 Uo. 226.
1107 Uo. 227.
1108 Uo.
1109 Uo.
1110 Uo.
1111 Uo. 228.
1,12 Uo.
1113 Kerényi Ferenc: Évfordulók után, kultusz közben. = Magyar Napló, 1999/7. sz., 12.
1114 Uo.
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Ha Petőfi nem is jutott el 1848-49-ben a déli végekre, néhány barátja, isme
rőse azért itt harcolt: Arany János a bihari nemzetőrökkel együtt 1848-ban részt 
vett a perlaszi ütközetben, a magyar szabadságharc első győztes csatájában1115; a 
perlaszi csata hősi halottja volt Szemere Pál honvédőrnagy, akit a nagybecskereki 
római katolikus temetőben helyeztek örök nyugalomra1116; Vajda József egysé
gével végigharcolta a roppant hidegről emlékezetes téli bánsági hadjáratot1117; 
Bankos Károly pedig 1848-ban Ó-Verbászról küldte neki leveleit.1118

Mindemellett Petőfi barátai, ismerősei közül életének második felét Szabadkán 
élte le Jámbor Pál (Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusztáv. Ők ketten tartot
ták ébren emlékét a déli végeken, a 19. század második felében, és éltették kultuszát 
verssel, prózával. Ugyanakkor évekig Újvidéken élt Petőfi első szerelme, özv. Török 
Józsefné Sass Erzsébet, „akihez Petőfi legszebb költeményeit intézte”.1119 Voltakép
pen A négy ökrös szekér Erzsikéjéről van szó, akivel Petőfi 1845 nyarán ismerkedett 
meg Borjádon, Sass István barátjánál, akinél két hétig vendégeskedett.1120 Petőfivel 
kapcsolatos emlékeit Sass Erzsébet 1901. július 25-én Szekszárdról kelt levelében írta 
meg Kéry Gyulának, amelyet egy elsárgult, Petőfitől kapott préselt virággal egyetem
ben küldött meg neki.1121

„Látom a költőt édes mosolyával, amikor a kedvéért táncot lejtettem és eldalol
tam a régi dalt:

Csipkés a szőllő levele,
Vártalak rózsám, az este...
Újra láttam édesanyámat, amint munkás kezeivel a fáradozó aratóknak, a jó 

magyar túróstésztát készítette, hogy jóízűen megegyék, s amikor Petőfi levette a kis 
tányért a tálasról, hogy neki is a tálaló kanállal adjon.

Újra láttam a kis méhesszobát, ahol felújult kedvvel borozgatának, pipázgattak; 
ahol Károly bátyám gitár mellett dalolt a mélyérzésű költőnek, hogy jókedvre derítse.

És megtelt szívem-lelkem a múltnak magasztos érzelmével, mint mikor a költő 
csókját rám lehelte.”1122

1115 Németh Ferenc: Szemere Pál honvéd őrnagy, a perlaszi csata hőse. = Vajdasági Magyar Kalen
dárium, 7 Nap, Szabadka, 1998,176-178.
1116 Uo.
1117 Németh Ferenc: Egy honvéd naplójából Vajda János az 1848-49-es téli bánsági hadjáratban.= 

Híd, 1995/3. sz., 153-158.
1118 Fehér Ferenc: Megsárgult könyvlapok -  elfelejtett adatok. = Magyar Szó, Kilátó, 1979. jan. 13.
1119 Hornyik Miklós: A Délbácska története (1920-1929). A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, Újvidék, 1985,147.
1120 Hatvány Lajos: Így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 771.
1121 Törökné Sass Erzsébet: Levél Kéry Gyulához. [1901. júl. 25.] -  Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Mag
vető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 777.
1122 Törökné Sass Erzsébet: Levél Kéry Gyulához. [1901. júl. 25.] -  Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Mag
vető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 19.
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A vajdasági Petőfi-kultusz megalapozói: 
Jámbor Pál és Lauka Gusztáv

Sok hasonlóság mutatkozik már első látásra is Jámbor Pál és Lauka Gusztáv 
szerepére vonatkozóan a Petőfi-kultusz kialakulásában. Még a pesti években 
mindketten Petőfi köréhez tartoztak, s Petőfi halálát követően pesti lapokban 
ébresztgették emlékét. Majd a 19. század második felében a déli végekre köl
töztek: Jámbor Pál Szabadkára, Lauka Gusztáv pedig Nagybecskerekre, s itteni 
lapokban népszerűsítették és éltették Petőfi kultuszát.1123 A beavatás időszaka 
ezek szerint az 1880-as évektől veszi kezdetét a Vajdaságban.

Jámbor Pál (Hiador) becsei káplánként írta első verseit, amelyek az 1840-es 
években Garay János Regélőj ében jelentek meg, majd a Honderű ben.1124 A Hon
derű szerkesztője, Petrichevich Horváth Lázár Petőfivel őt állította szembe.1125 
Mint Bori Imre fogalmazott, „Hiador például az 1840-es években a Petőfi ver
svilága ellen támadó, konzervatív ízlésű írók, szerkesztők kedves költője volt, 
akinek verseit a kritikákban Petőfi elé követendő példaként állították”.1126 Ám 
ettől eltekintve Petőfi körében mozgott. 1843-ban például Hiadornak és Petőfi
nek együtt jelentek meg költeményei a Frankenburg Adolf szerkesztette Magyar 
Életképekben.1127 A szabadságharc bukása után egy ideig Párizsban élt, ahol Petőfi 
egyik francia fordítójának, Chassin-nek segített a költő verseinek átültetésében. 
Pályafutását Szabadkán fejezte be.1128

Hatvány Lajos értékelése szerint Hiador „hírnévre szomjúhozó dilettáns 
volt”, aki abban reménykedett, hogy „Vörösmarty, Petőfi és Jókai híréből-nevé- 
ből előbb-utóbb talán rá is lefeslik valami”.1129 Noha Petrichevich Horváth Lázár 
Petőfi-ellenes lapjának, a Honderűnek volt megbecsült szalon-költője, s noha 
Petőfivel is összetűzésbe került, azt követően is „épp oly barátilag érintkezett 
vele, mint azelőtt”.1130 Egyéniségének volt valami rendkívüli vonzóereje, s ezt 
igazolja az a tény is, hogy „sorra végiglátott elvi ellenfeleivel is személy szerint

1123 Szöllősy Vágó László még a szabadkai Milkó Izidort (1855-1932) és a zentai Szávay Gyulát (1861 — 
1965) is azok közé sorolja (megfelelő tényanyag felsorakoztatása nélkül), „akik maguk is, íróemberek 
lévén, az írott szó erejével is azon munkálkodtak, hogy Petőfi költészete otthonra találjon ezen a tájon”. 
(Dr. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. Magyarság
kutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992, 9.)
1124 Szinnyei [2000]
1125 Uo.
1126 Bori 1998,42.
1127 Magyar Életképek. Szerk.: Frankenburg Adolf. Heckenast Gusztáv, Pest, 1843, 2. köt.
1128 Szinnyei [2000]
1129 Hatvány 1967, 708-709.
1130 Uo. 385.
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m egkedveltette magát”.1131 Jókai Mór is az Életképekben azzal a megjegyzéssel 
közölte Jámbor Pál versét, hogy „Hiador úrnak személyes ellenségei soha nem 
valánk. (...) magán nehezteléseinket sohasem hagynók az irodalom rovására. 
(...) szívesen látjuk őt lapunk hasábjain”.1132 Tehát irodalmi konfliktusai nem 
hatottak ki magánéletére és e két dolgot kortársai is külön-külön kezelték.

Petőfi halála után közölt visszaemlékezéseiből derült fény a költővel való 
találkozásaira, utazásaira. Petőfivel 1844-ben ismerkedett meg a Nemzeti Szín
házban, s azt „legkedvesebb emlékként” könyvelte el, a történetet pedig, évtize
dekkel később megosztotta a Fővárosi Lapok olvasóival: „Néhány napot töltvén 
Pesten, folytonosan együtt valánk Pálffy, Petőfi és én. Nemsokára társaságunk 
tetemesen szaporodott, úgy, hogy egy nap a »Két pisztolyában egész nagy asztalt 
foglaltunk el, Bérczy Károly, Barna Ignác, Halász[y], a »Szivárvány« szerkesztője, 
Lauka Gusztáv és Lisznyai Kálmán is ott voltak. (...) Beszéltünk, vitatkoztunk, 
eszméket cseréltünk, mert eszme több volt mint étel, míg egyszerre valakinek 
az az ötlete támadt, hogy szavaljon el ki-ki egy darabot saját költeményeiből. 
(...) Midőn Petőfire került a sor, fölkelt, -  és eltaszítva székét, poharat ragadva 
kezébe, villogó szemmel mondá a Felköszöntést. (...) Leírhatatlan hatást gya
korolt mindannyiunkra.

Az »Óra« és a »Két pisztoly« volt rendes étkezési helyünk, hol többnyire 
együtt ebédeltünk és vacsoráltunk szerényen, mint aminő tárcánk volt s mind 
az akkori tiszteletdíjak valának. (...) A társaság fűszere rendesen Lauka Gusztáv 
volt, ki rózsaszínű kedélyével s józamatú ékeivel mindenkit jókedvre hangolt. 
(...) Mindamellett a központ Petőfi volt. Bár ellenmondást nem igen szeretett, 
mindenki ragaszkodott hozzá. (...) A fiatalság ott volt, ahol Petőfi. Ő mindennap 
egy-egy új költeménnyel s mindig szebbel lepett meg bennünket. (...) Letele
pedvén egy dívánra, beszélgettünk egész éjfélig írókról és irodalmi dolgokról.

-  Nincs valami költeményed itt?
-  De van! -  mondám.
És bemutattam neki »A zentai ütközet« című hőskölteményből az első éne

ket. Amint látta, hogy hexameterekben van írva, rögtön azt mondá:
-  Kár! A hexameter soha se lesz népszerű, mert nem mehet át a magyar nép 

vérébe; a magyarnak rím kell.
Meggyőződtem szavai igazságáról s a hőskölteményt később meg is sem- 

misítém.”1133

1131 Uo. 384.
1132 Uo. 385.
1133 Hiador: Egy kedves emlékem. =  Fővárosi Lapok , 1880. márc. 14. -  Hatvány Lajos: így élt Petőfi. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 613-615.
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Egy másik írásában, A szép időkből címűben (amely 1880-ban a Fővárosi 
Lapokban1134,1881-ben pedig már Jámbor Pál szabadkai kötetében látott napvi
lágot1135), Hiador így vallott Petőfiről: „Heine mindig a zsebében volt [Petőfinek]. 
Midőn egy alkalommal gőzhajón együtt utaztunk Lacházáig, három könyvet 
láttam nála: Dumast, Hugó Viktort és Heinét. Még egy nyolcadrétű kötet volt 
kezében: saját költeményeinek kézirata. Midőn bepillanték, csodálkozással vet
tem észre, hogy alig volt egy-egy javítás költeményeiben. Sajtó alá dolgozott. 
Addig le nem írta gondolatait, míg művészi formát nem nyertek”.1136

Ugyanebben az írásában elevenítette fel emlékét arról is, hogyan látogatta 
meg 1848-ban Petőfivel együtt Vörösmarty Mihályt Űri utcai lakásában, amely 
„valódi szentélye volt az íróvilágnak”.1137 Petőfit egyébként Hiador a többi között 
így jellemezte: „Sohasem hittem, hogy Petőfi valaha megváltozzék. A vidám, 
szilaj, jókedvű, leplezetlen ifjú házassága után zárt keblű, hallgatag, komoly férj 
lett. Mi szülte e változást? A boldogság. (...) Petőfi csak akkor árulta el rend
kívüli szellemét, ha szavalt vagy írt (...), nem volt benne semmi keresett vagy 
mesterséges. Őszinteség s nyíltság volt szavában, vonásain; kevés szóval sokat 
mondott. Nála az állítmány nem utolsó, hanem első helyen jött.”1138

Már szabadkai éveiben, 1895-ben, Hiador a Bácskai Ellenőrben közölte 
önéletrajzát, amelyben többek között felidézte, miként látogatta meg 1848-ban 
Petőfivel együtt Arany Jánost Nagyszalontán.1139 „Egyszer Petőfi Sándor fel
szólított -  ez a debreceni költözés után történt -  menjünk át Nagy-Szalontára. 

Elfogadtam az indítványt.
Az út nagyon szellemes volt, mert mind a ketten hallgattunk; ő alkalmasint 

új csatadalt írt, mert csak a hazával foglalkozott, én pedig egy kedves lényről 
gondolkodtam: vájjon mit csinál? (...) Különben, Petőfi nem szeretett sokat 
beszélni. Hanem Arany házában aztán egészen beszédes lett.”1140

Hiador visszaemlékezései ma már Petőfi költő kortársainak emlékezés-iro
dalmát gazdagítják.

Lauka Gusztáv volt Petőfi másik vajdasági kultuszteremtője, aki Petőfi köze
li baráti köréhez tartozott még pesti éveiben. Lauka Vitkán született (1818), s

1134 Jámbor Pál: A szép időkből (Emlékek). = Fővárosi Lapok , 1880. ápr. 1. -  Hatvány Lajos: így élt 
Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 206.
1135 Hiador (Jámbor Pál) művei. VI. 48-iki emlékek. Gyászbeszédek Deák Ferenc fölött. Úti emlékek. 
[Budapest, Tettey és tsa biz.], Szabadka, 1881. Hatvány 1967,206.
1136 Uo.
1137 Jámbor Pál: A szép időkből.(Emlékek). = Fővárosi Lapok, 1880. ápr. 1. -  Hatvány Lajos: így élt 
Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 231-232.
1138 Uo. 233-234.
1139 Jámbor Pál: Életrajzom. = Bácskai Ellenőr, 1895. máj. 12. -  Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 636.
1140 Uo.
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hároméves volt, amikor családja Erdődre települt, ahol édesapja gróf Károlyi 
Lajos uradalmi földmérője volt.1141 1840 őszén került Pestre, s 1841-től már aka
démiai írnok lett.1142 Egy későbbi, 1879-ből származó bírósági jegyzőkönyvből 
tudjuk, hogy 1841-ben ismerte meg Petőfit.1143 Ugyanis Petőfi utóéletének egyik 
közismert eseménye volt az a pör, amelyet 1879-ben Abafy Aigner Lajos könyv
kiadó indított az Athenaeum Rt. ellen Petőfi összes műveinek szerzői jogára 
vonatkozóan.1144 E perben többek között Arany János és Jókai Mór mellett Lauka 
Gusztáv is tanúként vett részt Petőfi kéziratainak eredetiségét bizonyítandó.1145 
Arra a kérdésre, hogy „ismeri-e a tanú Petőfi Sándor írását és aláírását?”, Lauka 
ezt válaszolta: „Petőfi Sándor aláírását 1841-től ismerem, részint költeményei 
kéziratából, részint hozzám intézett leveleiből”.1146 Akkortól származik Petőfi
vel való ismeretsége, barátsága is. így arra a kérdésre is, hogy „van-e tanúnak 
tudomása arról, hogy Petőfi összes költeményeit 1847-ik évben örökre eladta 
Emich Gusztávnak?”, Lauka ezt nyilatkozta: „Hogy akkori összes költeményeit 
Emich Gusztávnak eladta, azt magától Petőfi Sándortól hallottam.”1147 Ugyancsak 
érdekes kérdés volt [1879-ben!], hogy „ha a tanú azt véli, hogy elhalt, mely idő
re teszi Petőfi halálát?”, amire Lauka így válaszolt: „1849. évi július-szeptember 
hónapok alatt, a segesvári ütközetnél”.1148

1841 és 1847 között Lauka belevetette magát a pesti irodalmi életbe: az Athe
naeum, a Regélő Pesti Divatlap, a Honderű meg az Életképek munkatársa lett, 
amellett szívesen látott, jó humorú vendég pesti írói körökben, amelyekben 
Petőfi is gyakran megmutatkozott.1149

Mint kortárs kultuszteremtő, már 1847-ben versben köszöntötte Petőfit a 
győri Hazánk című lapban:

„Lelked a szabadság fellengő madara 
Oda emelkedik csattogó szárnyával,
Hol közel van a nap, tisztább a levegő 
Nincsen rabszolgaság, nyaktörő igával 
Hol a szép természet országa kezdődik,

1141 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902). =  A márciusi ifiak nemzedéke. (Szerk.: Körmöczi Kata
lin). Budapest, 2000, 281-289.
1142 Uo.
1143 Sípos Antalné: Aigner contra Athenaeum. Felhívási per néhai Petőfi Sándor műveinek kiadása tár
gyában (1879-1881). =  Levéltári Szemle, 34. (1984) 283-361.
1144 Uo.
1145 Uo.
1146 Uo.
1147 Uo.
1148 Uo.
1149 Uo.
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Hol e rút világnak országa végződik 
(...)
Utánnad törekszem, bár ha el nem érlek,
Tetszik nékem az út, amellyen te haladsz,
Célod: sok szenvedő millióknak üdve,
Én ott alig lépek, -  hol te biztosan szaladsz!
Elég, hogy szellemem, szellemed megérti,
S a miért te küzdesz, szintén megkísérli.”1150
Mint Kovács Ida írja, „Lauka egykettőre Petőfi barátai közé tartozott, köz

vetlen, személyes jó pajtása lett, iszogató cimbora, alkalmi szobatárs, pénzkérő 
és -kölcsönző, titkainak tudója. (...) A baráti hangnem Lauka és Petőfi között 
néha a gorombaságot is kimerítően, kamaszosan őszinte volt”.1151

1846 őszén együtt voltak Szathmáron, 1847 májusában pedig Erdődön, ahol 
Petőfi Laukáék családi házában vendégeskedett, miközben Szendrey Júliának 
udvarolt.1152 Lauka Szendrey Júliát korábbról ismerte, s a közöttük fennálló 
nagy bizalom jele volt, hogy Júlia megmutatta neki Petőfi hozzá írott leveleit.1153

Petőfi erdődi vendégeskedésére Lauka utóbb így emlékezett vissza: „A vásár 
sátrai közt sétáltam, amikor a majtényi kasznárság két igás lova a vendéglő előtt 
megállóit és egy klakkalapos úri ember szállott ki a bricskából. Petőfi volt. Tás
kával a kezében, felém közeledett, de alig maradt időm, hogy őt a mellettem 
álló ismerőseimnek bemutassam, mert azonnal félrevont és kért, hogy siessek 
vele szállásomra. (...) Amint beléptünk, a szegletbe dobva útitáskáját (...) csak 
ennyit mondott: -  Tudd meg, hogy ezen a napon dől el a sorsom s még ha szülei 
bele nem egyezének is, erősen bízva a Júlia levelében olvasható nyilatkozatban, 
elválaszthatatlanul egymáséi leszünk örökre. (...) Délután öt óra volt, mikor a 
vár felé sietett. Csaknem bizonyosra vettem, hogy Júliával hol találkozik. A vártól 
keletre volt a felügyelői konyhakert. A kertben volt néhány gyümölcsfa, vetemé
nyes ágyak, méhes és mintegy négyszög holdnyi tó, melyet a Homoród patakja 
táplált vízzel. Ha Petőfi Erdődön megjelent, rendesen itt találkozott Júliával.”1154 

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia esküvőjén, 1847. szeptember 8-án, az erdődi 
kápolnában, házasságkötésük egyik tanúja Lauka József uradalmi ügyészsegéd,

1150 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándorhoz. = Hazánk, 1847. febr. 25. -  A márciusi ifjak nemzedéke. (Szerk.: 
Körmöczi Katalin). Budapest, 2000,281-289.
1151 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902). =  A márciusi ifjak nemzedéke. (Szerk.: Körmöczi Kata
lin). Budapest, 2000, 281-289.
1152 Uo.
1153 Uo.
1154 Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén. (Az erdődi napok). =  Petőfi-Album. Budapest, 1898,49-55. 
-  Hatvány Lajos: Így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 85-87.
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Lauka Gusztáv öccse volt.1155 Lauka már Pesten volt, amikor az alábbi levelet 
kapta Szendrey Júliától: „Azt már tudja, hogy megesküdtünk, de azt se én nem 
tudom, sem ön nem tudja, üdv vagy kárhozat vár-e ránk a jövőben?”1156

Lauka még megörökítette Petőfivel való találkozását Nagybányán, közös 
barátjuknál, Pap Zsigmondnál1157, felfedte, kitől is kapta Petőfi első írói honorá
riumát, az első aranyat1158, Szellemi szikrák című kötetében pedig Petőfi „elmén- 
cségeit” is számba vette.1159

1849 nyarán, amikor a segesvári csata után híre terjedt Petőfi eltűnésének, 
Lauka is azok közé állt, akik később Petőfit Szendrey Júlia kérésére három héten 
át keresték Erdélyben, Kővár vidékén meg Szathmár-Bereg s Ugocsa megyé
ben.1160 Mikor már bizonyossá vált, hogy Petőfi nem él, Lauka 1850-ben P. Sán
dor sírjánál című versével búcsúzott tőle:

„Hol nyugszol, mellyik föld takarja tetemed,
Kinek keze tett jelt megfagyott szívednek?
Barátid sem tudjuk, még is felkeresünk 
Láthatatlan szálain az emlékezetnek.”1161

Amikor 1882-ben Lauka Gusztáv Budapestről Nagybecskerekre költözött, 
ahol élete utolsó húsz évét (1882-1902) élte le, miközben tíz évig szerkesztette 
a Torontáli1162, az általa ápolt Petőfi-kultusz új szakasza vette kezdetét, tekintet
tel arra, hogy „a költő barátjaként” és „nagy idők tanújaként” a Petőfi-kultuszt 
következetesen ápolta a Bánságban.

A nagybecskereki Torontál nem sokkal Lauka érkezte előtt, 1880-tól kezdett 
csak el cikkezni Petőfiről meg a magyar szabadságharc eseményeiről. Az egyik 
első írás -  ismeretlen szerző tollából - , Bem tábornok emlékezete volt, amely nem
csak negyvennyolc, hanem Petőfi emlékét is idézte: Bem „tíz nappal a temesvári 
csata előtt veszté el a segesvári ütközetet Erdélyben a túlnyomó muszka erő elle

1155 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902). =  A márciusi ifiak nemzedéke. (Szerk.: Körmöczi Kata
lin). Budapest, 2000, 281-289.
1156 Lauka Gusztáv i. m. 160.
1157 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor Nagybányán és a zelistyei hutában. = Nemzet, 1890. máj. 15. -  Hat
vány Lajos: így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 89-91.
1158 Lauka Gusztáv: Az első arany és Várady Antal. = A Hon, 1880. júl. 4. Hatvány 1967,604-605. (Lau
ka emlékezete szerint Petőfi az első aranyat Bajza Józseftől kapta, az 1840-es évek elején.)
1159 Lauka Gusztáv: Szellemi szikrák. Nevezetesb emberek köz és magán életbeni elmés rögtönzései és 
élezés mondatai. Heckenast G., Pest, 1862
1160 Adatok Petőfi halálához. Lauka Gusztáv levele. =  Vasárnapi Újság, 1861. jan. 20.
1161 Lauka Gusztáv: P. Sándor sírjánál. = Pesti röpívek, 1850. okt. 6. -  Kovács Ida: Lauka Gusztáv 
(1820-1902). = A márciusi ifiak nemzedéke. (Szerk.: Körmöczi Katalin). Budapest, 2000, 281-289.
1162 Németh 2004, 33-36. (Lauka 1882. május 11-én vette át a Torontál szerkesztését, és 1892. január 
24-én engedte át helyét dr. Brájjer Lajosnak.)
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nében; ott is csak úgy menekült meg, hogy a halottak közé veté magát s átnyar
galt fölöttük a győzelmes ellen. Kedves segédtisztje: Petőfi azonban ott veszett. 
Ha az öreg tilalmára hallgat a nyakas költő s nem megy oda parancs ellenére, 
talán most ő is örvendene velünk rajongásig szeretett Bem apja dicsőségén”.1163

1882 októberében, Lauka alig féléves főszerkesztősége után került sor a 
budapesti Petőfi-szobor leleplezésére, amelyen Lauka személyesen is jelen volt, 
s amelyről -  Jókai Mór emlékbeszédét is hozva -, két és fél újságoldalon tudó
sított a Torontóiban.1164 E tudósítás bevezetőjében olvassuk Lauka kultikus ret- 
orikájú szövegét Petőfiről:

„A szerette haza szabadságáért a csatatéren vérzeni el, már magában is egy 
baráti ölelése a halhatatlanság nemtőjének. -  A hol az ember életét kész feláldoz
ni egy eszméért, ott a kisebb hitűeket is meggyőzhette arról, hogy olyan érzés 
vezette, mely a szív gyökeréből kelt életre, és mely az önzés és tettetés minden 
képviselőit száműzte világából.

A szolgalelkű kozák dzsidája, mely a segesvári csatatéren halhatatlan dalno
kunk szívét fúrta keresztül, a porhüvelyből egy oly lelket szabadított az örökké 
valóságba, a ki nemcsak a lantnak, hanem a kardnak is hőse volt.

Lantja majd átadja őt a nép híven megőrzött emlékének s a történetnek; örö
mei és fájdalmai a hagyománynak; halála a mythosnak.

Ércszobra, mely a viharokkal is hosszú időn át győzelmesen fog megküzde
ni, hirdetője lesz nemcsak az ő, hanem nemzete dicsőségének is. Maga magát 
is megtiszteli és megbecsüli az az ország és az a nemzet, mely maradandó és 
szemlélhető emlékekben mutat halhatatlan nagyjaira és szinte részt nyer azon 
fényből, mellyel e dicsőült elárasztá. (...)

Lelke, mikor az örökkévalóságból letekintett hozzánk, a múlandóságba, nyu
godtan elmondhatá: »Nem éltem és nem vérzettem el hiába!«”1165

Ugyancsak Lauka szerkesztői odafigyelését példázza, hogy a Torontál 1884- 
ben, a Kunszent-Miklós és Vidéke című lap írása nyomán, a Hírharang rovatban 
(Péter Ambrus írása alapján) hosszabb cikket közölt Petőfi szabadszállási képvi
selő-választási kudarcáról, amikor is a költőt a választók kiűzték a kerületből.1166

1885 októberében pedig a Magyar Szalon októberi számának Petőfi-blokkja 
nyomán közli a Torontál tárcarovata a Petőfi és Klapka című írást, amely szin
tén Petőfi emlékét ébreszti, korabeli levélidézetekkel, valamint Petőfi és Klapka 
viszonyának részletezésével.1167

1163 Anonim: Bem tábornok emlékezete. = Torontál 1880. okt. 28.
1164 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor. = Torontál 1882. okt. 19.
1165 Uo.
1166 Anonim: Petőfi Szabadszálláson. = Torontál, 1884. jún. 26.
1167 Anonim: Petőfi és Klapka. = Torontál 1885. okt. 1.
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Sokkal érdekesebb és líraibb Laukának az a visszaemlékezése, amely 1893 
nyarán látott napvilágot a Torontóiban, s amelyben Szendrey Júliával való talál
kozását írja le 1850 szeptemberében, Petőfi eltűnését/halálát követően.1168

„Ezernyolcszázötven szeptember havában történt. (...) Én ebben a hónapban 
Erdődön, atyám lakásában olyan szobát foglaltam el, amely egyetlen ablakával 
házunk kertjére nyílt, szabad kilátást engedve a szőlős halmokra és egész a várig 
terjedő szilvásokra. Igen jól emlékszem rá, hogy éppen szeptember húszadiká
nak éjszakája volt, fellegtelen éggel, teli holddal és csillagokkal. Olyan időket 
éltünk, hogy az alig múlt emlékek elűzték álmainkat és tért nyitottak olyan 
eszmélkedéseknek, melyek visszatekintéssel az alig múltba, az édes és szomorú 
emlékezéseknek hosszú sorozatát állították lelkünk elé.

A házban már mindenki aludt. Én azonban ébren maradtam, valami meg
magyarázhatatlan sejtelemtől izgatva; mintha vártam volna valamit vagy féltem 
volna valamitől. Atyám kertjében az ajtók éjjel-nappal nyitva állottak, kivéve 
azt a fő ajtót, mely az udvarról a kertbe vezetett. Éjfél tájban valami árnynak 
kellett elvonulnia ablakom előtt, s az az ágyam melletti fehér falon is láthatóvá 
Ion; de mire a megjelenésnek okait fürkészhettem volna, egy férfi zörgeté meg 
ablakomat és »ki az?« kérdésemre gyengéd, de még ekkor fel nem ismert han
gon így válaszolt: »Nyissa ki a kertajtót, hogy erdődi első látogatásomat magá
nál megtehessem.«

Mintha hallottam volna már valaha ezt a hangot, egész valómat megreszked- 
teté; s hogy az édesen-fájó érzéstől mielőbb megszabaduljak, hirtelen könnyedén 
felöltözködtem, a folyosón át a kertajtóhoz siettem, felnyitottam s csakhamar 
Szendrei Júliával álltam szemben, ki zokogva csak ennyit mondott: »Sándor 
meghalt!«”1169

Lauka egyébként -  már évekkel korábban A múltról a jelennek című emlék
jegyzeteiben -  egy fejezetet Petőfiné Szendrey Júliának szentelt.1170 Ebben 
Petőfiné néhány hozzá intézett levelét is közli, elidőz Júlia Petőfi halálát követő 
lelki vívódásain, továbbá felidézi halála előtt nála tett látogatását.1171 Mint Lau
ka írta, „Petőfi Szeptember végén című gyönyörű lyrai költeményével egy olyan 
kegyeletszövétneket gyújtott meg rajongón szeretett neje számára, melynek egy 
második szívbeli friggyel szükségképp ki kellett aludnia. A mint özvegy fátyolát 
letette, kilépett a Petőfi-cultus azon bűvköréből, mely fényével őt is elárasztá. (...)

Petőfi Sándor és Szendrei Júlia az erdődi történelmi nevezetességű vár kápol
nájában esküdtek meg, minden fény és pompa nélkül. Esküvő után azonnal

1168 Lauka Gusztáv: Éjjeli látogatás. (Emlékezéseimből). =  Torontál, 1893. aug. 23.
1169 Uo.
1170 Lauka Gusztáv: A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek. Kiadta a Petőfi Társaság. Aigner Lajos, 
Budapest, [1879], 137-151.
1171 Uo. (Szendrey Júlia 1868. szeptember 6-án hunyt el.)
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elutaztak, könnyeket vive magukkal és könnyeket hagyva magok után. (...) 
Petőfi elég erős volt arra, hogy neje költői és különc lelkének illusióit egy idő
re fenntartsa, de mégis ő is gyengébb volt az ábrándokat lassankint kijátszó és 
elpusztító életnél. (...) A mint közhírré vált, hogy Petőfi csakugyan elesett, a mint 
a gyász általánossá lön, a halhatatlan költő nagy nevének és népszerűségének 
fénysugarai megvilágíták az özvegyet, és társadalmi életében is a közfigyelem 
és megbírálás tárgya lett. Bosszantani sőt bántani is kezdették. (...) Csakhamar 
másodszor is férjhez ment. Feláldozta az égit a földiekért.”1172

Amikor a magyarországi Petőfi-kultusz már intézményesült, s mikor már a 
költő kultuszának rítusait követve Petőfi-emlékhelyekre lehetett zarándokolni, 
Lauka az 1890-es években, előrehaladott kora és megromlott egészségi állapota 
ellenére, nemegyszer vállalta a hosszú utazás fáradalmait, annak érdekében, hogy 
elzarándokoljon oda, ahol Petőfit ünnepelték. Erre elegendő két példát említeni.

1899. július 30-án a nagyszabású segesvári Petőfi-ünnepélyen egy négytagú 
küldöttség tagjaként képviselte Torontál megyét.1173 Nagy áldozatot követelő, 
fáradságos vállalkozás volt ez az út Lauka számára, de -  Petőfi kortársaként -  
fontos gesztusa is a költő iránti tiszteletnek. Ez késztette Vadnay Károlyt, hogy 
az ünnepséget követően levélben fejezze ki elismerését Lauka Gusztávnak.1174 
Vadnay a többi között ezt írta:

„Kedves öregem!
(...) Csodálom, hogy a lapok nem említették ottlétedet. Jele, hogy tudósí

tóink vagy nem olvasták (a mi az ő káruk) vagy pedig elfelejtették (a mi már 
hibájuk) az Erdődről írott Éjszakákat és azt az érdekes adatot, melyet Petőfiről 
összeírogattál, mikor még fürgébben mozgott tollad és kezed. (...) Te ki leveled 
alá csak nehezen tudod hieroglafálni nevedet, el birsz menni Nagybecskerekről 
Segesvárra, hogy lelkesedésed az ünnep színhelyén tápláld. (...) Nagyon termé
szetes ez, mert öreg embernek legnagyobb kincse a múltnak emléke. Bolond, ha 
ebből bármi értékest is eldob, holott ez a kincstára és múzeuma.

Hát a Petőfi-napon én is e tüneményes lángelme szellemével foglalkoztam, 
hálát adva a gondviselésnek, mely őt nekünk adta, míg neki olyan legendái véget 
adott, melynél dicsőbb záradéka rendkívüli életének nem lehet. (...) Hidd meg, 
jól esik nekem, hogy mindezt neked mondhatom el. A mint jól esik arra gon
dolnom, hogy 80 éves korodban is el tudsz messzire menni, ha Petőfi-ünnepről 
van szó. Jele, hogy kivételes ember vagy.”1175

1172 Uo.
1173 Anonim: Petőfi-ünnepély. = Torontál, 1899. júl. 20. (Torontál vármegye hivatalos küldöttségének 
tagjai voltak: Botka Béla megyei főjegyző, Lauka Gusztáv író, dr. Brájjer Lajos lapszerkesztő és dr. Végh 
Lajos megyebizottsági tag.)
1174 Anonim: Lauka Gusztáv és Vadnay Károly. = Torontál, 1899. aug. 14.
1175 Uo.
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1899. szeptember 25-én ismét zarándokúira kelt, tekintettel arra, hogy az 
erdődi Petőfi-ünnepély felolvasóvendége volt Lauka Gusztáv.1176 Ott felolvasott 
Megváltás című jegyzetében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia emlékét idézte, 
valamint Szendrey Júliával való utolsó találkozását:

„Én magam, a ki [Petőfit] nagyon közelről kísértem életutain, aligha tudnék 
olyan újat már mondani, a mi a nagyközönséget érdekelhetné. (...) A sír elvá
lasztja az embereket, de nem a szíveket. A kiket szívünkben hordozunk, azok 
élnek nekünk, ha a világnak meghaltak is. (...) Az erdődi vár kápolnájában 
1847. szeptember 8-án a déli órákban esküdtek egymásnak örök hűséget Petőfi 
Sándor és Szendrei Júlia. A várnak e története fennmarad azon lappal együtt 
mely azt bezárta. De az emlékezés ott fog virrasztani mostani romjainál, a hősök 
csatái és a dalnok szerelme fölött.

Szendrei Júlia és Petőfi utoljára Tordán 1849. július 21-én látták egymást. (...) 
Mondjuk azt, hogy lelke férjének leikével együtt szállt a fehéregyházi csatasíkon 
az örökkévalóságba. (...) Azt mindannyian tudjuk, hogy másodszor is férjhez 
ment, anélkül, hogy szeretett volna. Bizonyos, hogy másodszori férjhezmene- 
tele következtében nyugodtabbnak látszott, mint azelőtt. De hiába akarta elrej
teni, mégis sokat szenvedett a miatt, hogy megszűnt Petőfi Sándorné lenni.”1177

Az erdődi ünnepély a korabeli laptudósítás szerint „a várudvarban, Petőfi 
esketési kápolnája mellett volt”, ahol Lauka „nagyérdekű felolvasást” tartott.1178

Lauka emlékjegyzetéhez csak annyit fűzünk hozzá, hogy Szendrey Júliát, 
Petőfi halálát követően, saját elmondása szerint, hetente egyszer-kétszer láto
gatta, amellett eléggé gyakori volt levélváltásuk is, melyekre Lauka visszaem
lékezéseiben gyakran hivatkozott.1179 E közeli ismeretsége meg Szendrey Júlia 
őszinte levelei miatt Lauka egyike volt azon keveseknek, akik Júliát nem ítélték 
el azért, mert másodszor is férjhez ment. Schöpflin Aladár magyarázza, hogy 
„Petőfi költészete és tüneményes halála elviselhetetlen örökséget hagyott özve
gyére. A Világost követő idők közvéleménye, a keletkezőben levő Petőfi-legen- 
da glóriájában, a nagy katasztrófa után szalmaszálakba kapaszkodó nemzeti 
érzés vehemenciájával azt követelte tőle, hogy maradjon abban a magasságban, 
amelybe a költő szerelmes romantikája emelte s álljon most már egész életében 
azon az emberfölötti talapzaton, amelyen a kortársak fantáziája nem is az élő 
Petőfit, hanem az emberek tudatában kialakulni kezdő Petőfi-ideált kialakulni 
látta. Ezt a követelést szinte fenyegetővé tette az akkori Magyarország puritán 
erkölcse és még inkább a Szeptember végén tragikus jövőbelátása. Ekkora örök

1176 Lauka Gusztáv: Megváltás. Felolvastatik az 1899. szeptember 25-iki Petőfi-ünnepélyen, Erdődön. 
=  Torontál, 1899. szept. 23.
1177 Uo.
1178 Anonim: Az erdődi Petőfi-ünnepély.= Torontál 1899. szept. 27.
1179 Lauka Gusztáv: Megváltás. Felolvastatik az 1899. szeptember 25-iki Petőfi-ünnepélyen, Erdődön. 
= Torontál 1899. szept. 23.
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ség elviselésére nagy lélek kellett volna. (...) Szendrey Júlia pedig nem volt nagy 
lélek”.1180 A „nemzet özvegye” szerepet Szendrey Júlia nem vállalta: tíz nappal 
a gyászév letelte előtt ment férjhez Horvát Árpád egyetemi tanárhoz.1181 Koz
ma Dezső, aki Koltói ősz című kötetében Petőfi házasságának történetét tárja 
az olvasó elé Petőfi-versek, -levelek, korabeli visszaemlékezések és dokumen
tumok alapján, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatát „tragikus rövidségű 
szerelemnek” nevezte.1182

Ratzky Rita, aki egyik tanulmányában Szendrey Júlia irodalmi megmintá
zásait elemezte, a többi között kitért a verseci Herczeg Ferenc Szendrey Júlia1183 
című drámájának elemzésére is, pontosabban Herczeg irodalmi Szendrey-ké- 
pének vázolására.1184 Meglátása szerint „Herczeg Ferenc a segesvári csata utáni 
Petőfi-várást, majd Júliának a Törökországba való út levélszerzési akcióját állítja a 
dráma középpontjába”, s hogy „Szendrey Júlia-recepciója a keresztény középosz
tály erkölcsi normáit érvényesíti a kolozsvári és a pesti pletykáktól bemocskolt 
özveggyel szemben. (...) Horváttal mondatja ki a szerzői véleményt: »Eleresz
tette a kezet, amely vezette és most nem tudja, hol van, merre menjen.« Tehát 
egy önálló döntésre képtelen, az események által sodortatott gyenge, könnyelmű 
asszony Szendrey Júlia.”1185

Lauka egy életen át őrizte Petőfi-élményeit, olyannyira, hogy 1899 decem
berében, 60 éves írói jubileumán is életrajzának egyik legfontosabb mozzana
taként hangsúlyozták, hogy „a barátság és szeretet fűzte őt (...) az ország majd 
minden jelesebb férfiához, köztük a legnagyobbhoz, a felejthetetlen, az örökké 
élőhöz: Petőfi Sándorhoz is”.1186

Morvay Győző egyik írásában a TorontáJban azt az érdekes adatot is felfedte, 
hogy Lauka 1889-ben cikket írt a Nagybánya és Vidékében Petőfi Sándor egy
kori nagybányai tartózkodásáról.1187 Morvay szerint e „Petőfiről írt emlékezése 
teljesen localis és kíváncsivá tett az ő ki nem adott memoirjaira, melyeket oly 
félve őriz a nyilvánosságtól és csak nagy néha szellőztet belőlük egy-egy érde
kes czikket”.1188

1180 Schöpflin Aladár: Szendrey Júlia. = Nyugat, 1930/6. sz., 480-481.
1181 Ratzky Rita: A Szendrey Júlia-recepcióról. = Irodalomismeret, 2000/2-3. sz. (internetes forrás: 
http://www.c3.hu/~iris/00-23/ratzky.htm).
1182 Kozma Dezső: Költői ősz. Petőfi Júliája. Dácia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1985, 5.
1183 Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia. Színmű három felvonásban.! 1930] =  Herczeg Ferenc: Petőfi. Új 
Idők Irodalmi Intézet Rt.-Singer és Wolfner kiadása, Budapest, [é. n.], 97-188.
1184 Ratzky Rita: A Szendrey Júlia-recepcióról. = Irodalomismeret, 2000/2-3. sz. (internetes forrás: 
http://www.c3.hu/~iris/00-23/ratzky.htm).
1185 Uo.
1186 Anonim: Lauka Gusztáv jubileuma. = Torontói 1899. dec. 12.
1187 Morvay Győző: Lauka Gusztáv és Nagybánya. = Torontói 1894. dec. 1. (Lauka cikke Petőfi Sándor 
Nagybányán címmel a Nagybánya és Vidéke 1899. évi 8. számában látott napvilágot.)
1188 Uo.

http://www.c3.hu/~iris/00-23/ratzky.htm
http://www.c3.hu/~iris/00-23/ratzky.htm
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Lauka egyik utolsó, a Petőfi-kultusz szempontjából fontos megnyilatkozása 
1899 júliusában, Petőfi halálának 50. évfordulója kapcsán volt.1189 Azt megelő
zően Brájjer Lajos Ünnepeljük Petőfi Sándor emlékezetét! című vezércikkében a 
Torontóiban egyenesen Lauka Gusztávot szólítja meg, mint Petőfi kultuszának 
leghivatottabb ápolóját és egykori barátját, hogy Nagybecskereken intézkedjék 
Petőfi fél évszázados jubileumának méltó megünneplése érdekében: „Petőfi Sán
dor egyik legkedvesebb barátja, Lauka Gusztáv koszorús írónk itt él közöttünk. 
Ő van hivatva első sorban egy ilyen irányú mozgalom kezdeményezésére, hogy 
Nagybecskereken is fellobogjon július 30-án az emlékezés lángja, hogy annak 
fényénél elmélkedjünk hazaszeretetről, összetartásról és álmodjunk a nagy, a 
dicső Magyarországról, amiként azt lázas álmaiban Petőfi Sándor képzelte.”1190

Erre Lauka az alábbi levelet intézte Brájjer Lajoshoz, a Torontál szerkesztőjéhez:
„Kedves Lajosom!
(...) A Petőfi Társaság kebeléből indult ki az eszme, hogy [Petőfi] gyászos 

halálának 50 éves évfordulóját, a megemlékezés ünnepét, országosan megüljük. 
(...) Azt te is tudod, hogy az élő Petőfi Társasági tagok között, tekintettel a válasz
tási időre, én vagyok a legöregebb. Az eszme, mely a Petőfi Társaság kebeléből 
kiindult, mint annak tagját, engem is körébe vont s azt mondanom is felesleges, 
hogy az előintézkedésekben nemcsak megnyugodtam, hanem azokat minden 
irányban a leghelyesebbeknek és legcélravezetőbbeknek találtam. Az ellen sem 
lehet senkinek ellenvetése, hogy Nagybecskerek városa is, mint Torontál megyé
nek központja, megemlékezzék azon férfiúról, aki verseiben lelkének kincseit a 
hazában közössé téve, azoknak fennmaradásáért és tovaterjesztéséért hazafiúi 
dalaiban nemcsak vezérfáklyát gyújtott, hanem a haza és szabadságszeretetét 
halálával is igazolta.

Én maholnap 80 éves ember leszek. Testben elgyengült, de lélekben talán 
még elég erős arra, hogy az emlék-ünnepélyhez, melyet Nagybecskerek város 
intelligenciája arra alkalmas férfiúnak elnöklete melletti bizottság által rendez- 
tetni fog, tehetségemhez képest hozzájáruljak. (...)

Híved
Lauka Gusztáv.”1191

Ekkor közölte a Torontál Petőfi Sándor című alkalmi emlékversét is:

Ötven éve már, hogy sírod nem találjuk,
De tudjuk, hol szűnt meg dicső életed;

1189 Anonim: Petőfi-ünnepély Nagybecskereken. = Torontál, 1899. júl. 15.
1190 Brájjer Lajos: Ünnepeljük Petőfi Sándor emlékezetét. =  Torontál, 1899. júl. 11.
1191 Anonim: Petőfi-ünnepély Nagybecskereken. = Torontál, 1899. júl. 15.
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Tudjuk azt is, mi vitt a véres csatába -  
Hited: a szabadság, a hazaszeretet.

Vigasznak kevés, de mégis enyhülésül 
Szolgál a szivünknek a biztos tudat,
Hogy nem egy idegen, de hazánknak földje 
Őrzi, mint ereklyét, szentelt hamvadat.

A jobbak s nemesbbek, láthad, nem feledtek,
Szobrot is emeltek Neked, s általad 
Mindazoknak, a kik most együtt nyugosznak 
Veled, véráztatta néma föld alatt.

Lelkünk halhatatlan ott fenn a magasban,
De itt lenn a földön is azzá lehet,
Hogyha nagy tettekben vált ki a tömegből 
S ragyog, mint vezérfény, társai felett.

Újabb nemzedék jő, az sem fog feledni,
Hagyomány lesz dicső tetteid sora;
Nagyobb és kiválóbb hőseink lehettek,
De nagyobb hazafi nem volt tán soha.1192

A kultuszvers ismérvei, a kultikus retorika rendre fellelhetők e Lauka-vers- 
ben: Petőfit a „szabadság és hazaszeretet” vezérelte életében, a földben nyugvó 
„szentelt hamvai” a haza ereklyéi, tettei „vezérfényül” szolgálnak, emlékét pedig 
az eljövendő nemzedékek is megőrzik, hiszen „nagyobb hazafi” tőle nem volt.

Petőfi kultuszának alakulása Bácskában és Bánátban 1918-ig

A vajdasági Petőfi-kultusz jellemzői 1918 előtt az alábbiak voltak: A költő 
egységes magyarországi kultuszának részeként indult, noha az 1880-as évek
től már voltak regionális specifikumai, amelyek a hírlapok elterjedésével mind 
kifejezettebbé váltak; Valamelyest késett vajdasági kultusza a magyarországi 
Petőfi-kultusz fő vonulatához képest, jobbára csak 1872 után, a vajdasági magyar 
lapkiadás kilombosodását követően alakulhatott ki, nyomatékosítva egyben a 
sajtó kiemelt szerepét annak kialakulásában; Fontos szerep jutott eközben az 
emlékező irodalomnak és publicisztikának, amely főképpen Jámbor Pál és Lau-

1192 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor (50 év előtti halálának emlékünnepélyére). = Torontói 1899. júl. 29.
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ka Gusztáv révén teremtette meg itteni kultuszát, azzal, hogy Lauka, korábbi 
ismeretség révén, Szendrey Júlia emlékét is ápolta a déli végeken; Petőfi kultusza 
viszonylag korán, az 1890-es évektől már intézményesült az iskolákban, egye
sületekben, városi önkormányzatokban, méghozzá úgy, hogy egybeforrt 1848 
kultuszával, és azon belül élt tovább március 15-e ünneplésének részeként; 1918 
előtt egyetlen köztéri Petőfi-szobrot emeltek a Vajdaságban, méghozzá Verbá- 
szon, a 19. század utolsó éveiben; Petőfi regionális kultuszának képét gazdagí
totta továbbá a szerb irodalom viszonylag korai és terjedelmes Petőfi-recepciója.

A Petőfi-kultusz első korszakának egyik fontos eseménye volt, hogy 1860- 
ban Reményi Ede Pesten gyűjtést indított egy felállítandó Petőfi-szobor javára 
(amelyre csak 1882-ben került sor).1193 Ettől kezdődően, a felhívásokra a déli 
végeken is gyűjtést rendeztek. Bács-Bodrog megye 1868-ban -  Pest város átira
ta nyomán -  tavaszi közgyűlésén „szép szavakkal emlékezett meg (...) Petőfi 
Sándorról, a kinek emlékszobrára gyűjtést rendelt el”.1194 Elindult tehát a gyűj
tés a vidéken, s 1882 októberében, a budapesti avatóünnepségen a déli megyék 
is küldöttségileg képviseltették magukat. Torontál megye küldöttségét Dániel 
Pál országgyűlési képviselő vezette, s tagjai voltak Csávossy Béla, Sváb Károly 
és Rónay János országgyűlési képviselők, valamint Belicska Benő zsombolyai 
szolgabíró.1195 Az eseményről, amelyről már korábban szóltunk, részletesen 
tudósítottak a vajdasági lapok is, bőven idézve Jókai emlékbeszédéből.1196

Erődi Dániel Föltámadás címmel verset írt a budapesti Petőfi-szobor lelep
lezése alkalmából:

„Elhullt annyi dicső, a szabadság annyi vitéze!
A lantos s a tizenhárom is ott Aradon!
És kiket a viharok szele messzesodort a világba 
Mind elmentek, a hol nyugszik a jó s a gonosz.
Ám a czudar nem kél sírjából újólag élni,
Átok nyomja porát s lelke a mély pokolé!
Míg a dicsők fölkelnek sorra a sírnak öléből,
És érczszobruk előtt térdre borul a halál!”1197

1193 Kerényi Ferenc: A körözőlevéltől a szoboravatásig. A Petőfi-kultusz első korszaka, 1849-1862. = 
Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok. (Szerk.: Kalla Zsuzsa). A Petőfi Irodalmi Múze
um Könyvei 7., Agroinform Kiadó és Nyomda, Budapest, 1997,138. A szoborra, példaértékűen, Zenta 
városa is adakozott. Lásd még: Petőfi-emlék. = Vasárnapi Újság, 1860. dec. 9.
1194 Borovszky 1909
1195 Anonim: A Petőfi-szobor. = Torontál, 1882. okt. 12.
1196 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor. = Torontál, 1882. okt. 19.
1197 Erődi Dániel: Föltámadás. A Petőfi-szobor leleplezése alkalmából. =  Erődi Dániel: Költemények. 
Nova et Vetera. Grill Károly cs. és kir. udv. Könyvkereskedés bizománya, Budapest, 1887,123.
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Bizonyára a pesti Petőfi-szobor példáján felbuzdulva került sor az 1918 előtti 
egyetlen vajdasági köztéri Petőfi-szobor felállítására 1899 júliusának végén, a 
fél évszázados Petőfi-jubileum kapcsán.1198 A szobrot az óverbászi Erzsébet-li- 
getben emelték, kétméternyi magas obeliszk alakú talapzaton, amelyen Petőfi 
fehér márványból készült mellszobra állt. A szobrot korabeli laptudósítás szerint 
„díszes és nagyszámú közönség jelenlétében” leplezték le. Az óverbászi dalkör 
a Nemzeti dalt, a Honfidalt és a Himnuszt adta elő, majd azt követően Hilkene 
Lajos mondott beszédet. Azután szavalatok következtek, majd dr. Káldi Sándor 
(1828-1901) óverbászi községi orvos tartott ünnepi szónoklatot. A szoborlelep
lezést követően az óverbászi műkedvelő társaskör „gyönyörű koszorút helye
zett” a Petőfi-szoborra.1199

Az óverbászi Petőfi-szobor feltehetően egy-másfél évtizedig fontos kegyeleti 
helye volt a verbásziaknak jelesebb nemzeti ünnepekkor. Az első világháború 
után azután lerombolták, eltüntették.

Petőfi eltűnését követően vette kezdetét a költő mitizálódása, amely arra a 
tényre alapult, hogy Petőfi holttestét nem találták meg, és nem azonosították 
minden kétséget kizáróan a segesvári csatatéren. Ez adott azután szárnyat a leg
különfélébb történeteknek arról, hol rejtőzködik, miként él, illetve hol és mikor 
halt meg. E mitizálódásnak két fő forrása volt, a nép és a sajtó. A szóbeszéd
ből és mendemondából időnként újságcikk lett, amely azután tovább színezve 
Petőfi eltűnésének a történetét, újra a nép száján terjedt. E folyamat mintegy 
két-három évtizedet késett a Vajdaságban, s csak az 1890-es évektől került rá 
sor. A 19. század végén, sőt még a 20. század elején is a vajdasági magyar sajtó 
időnként közölt -  akár átvett írásként -  egy-egy Petőfi-legendát, s ezzel gazda
gította a Petőfi-legendák egyébként sem csekély számát.

íme közülük néhány.
A nagybecskereki Torontál 1880 októberében adott hírt egy újabb adatról 

Petőfi eltűnésével kapcsolatosan.1200 A Torontál a Kelet című lap cikke nyomán 
Székely Elek honvédszázados elmondását közli, miszerint „Petőfi nem a segesvá
ri csatában esett el, hanem aug. 6-án még Szebenben látta őt”.1201 Székely Elek a 
történteket így adta elő: „Bem [1849] aug. 5-én már Szeben alatt termett, onnan 
Hasfordot két órai csatázás után kiverte és Szeben ura lett; de ezen uraság csakis 
másnap délelőtt 10 óráig tartott, mert az összesített nagy muszka tábor nyomult 
Bem után. Bem aug. 6-án 6 zászlóalj gyalog, 5 század huszár és 18 ágyúval Nagy
csűr felé szembe ment vele. Én itt láttam, hogy a Nagycsűr fölött levő nyereg

1198 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. = Bácska, 1899. aug. 4. E szobor létezését egy korabeli képes
lap is bizonyítja „Petőfi-szobor, Verbász” megjelöléssel, és Slavko Kosutic is közli kötetében (Slavko 
Kosutic: Prvi pozdravi iz Vojvodine. Slavija, Növi Sad, 2004,122.)
1199 Uo.
1200 Anonim: Ujabb adat Petőfi eltűnéséről. = Torontál, 1880. okt. 14.
1201 Uo.
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hegyláncon iszonyú lovasság igyekszik hátunkba vonulni, siettem Bemhez. (...) 
A muszka uhlanusok már majdnem 300 lépésre közeledtek. Egyszeri lövésnél 
többet nem lehetett rájuk tenni és Bem is húzódott sebesen vissza. Nekem nem 
lévén módom a Verestorony-kapun kimenekülni, a városfal mellett levő szűk 
sikátorba húzódtam nyugat felé, és éppen ott, a hol a kaszárnyától egy út egye
nest a város falára jő, a sikátor torkánál megszorulva találtunk egy három fontos 
két lovas ágyút legénység nélkül, benn a sikátorban pedig a szépszegi zászló
aljat berekedve! -  Itt magam megvártam és utolsó maradtam, míg legényeim 
a nevezett ágyút keresztül szökdösték; de midőn már én is azt tenni akartam, 
pillantám meg Petőfit egy honvédtiszttel az út jobb felén levő sikátorból két pej 
lótól vont pricska-szekéren kibújni, de egyszersmind két muszka uhlánust is, 
kik a lovak orrát pikájukkal megütvén, ezek a szekér rúdját eltörték s hátrálva 
két másodpercz alatt szemem elől eltűntek.”1202 Az adatközlő még elmondta, 
hogy nem lehetett Petőfi segítségére, mert őt ugyanakkor öt ellenséges katona 
támadta meg, s meggyőződése szerint Petőfit ott Szebennél ölték meg.1203

1898 májusában egy újabb Petőfi-legenda kötötte le az olvasók figyelmét, 
amely furcsamód Boszniából származott, de a róla szóló hírt elsőként a Szé
kely-Udvarhely című lap közölte 1898. május 1-jei számában.1204 „Élt-e Petőfi 
Sándor 1883. május 23-án?” -  tette fel a lap vezércikkében a kérdést, „a Petőfi 
Társaság külön figyelmébe ajánlva” a cikket.1205 Honnan is származik voltakép
pen a hír Petőfi boszniai tartózkodásáról? A Petőfi-legenda egyik főszereplője, 
Boldizsár Dénes kackói iskolaigazgató boszniai katonáskodása idején naplót 
vezetett, s annak egy részét jelentették meg a lapok.1206 Abban hitelesnek tűnő 
módon meséli el Petőfivel való állítólagos találkozását. Boldizsár 1883 tavaszán 
őrvezetői minősítésben teljesített katonai szolgálatot Boszniában.1207 1883. május 
23-án tizenkét társával együtt előőrsként ment át „a Foska közelében fekvő 
Vebro Burdo hegyen át”.1208 Kétórai menetelés után a hegyoldalon egy kuny
hóra bukkantak, s benne négy ősz férfit találtak. Testüket fekete, durva posz
tóból készült földig érő kabát födte, mely derékon kötéllel volt átkötve.1209 Az 
egyik remetében Petőfit ismerték fel, aki előbb idegen nyelven, majd magyarul 
értekezett velük. Elmondta, hogy Bem tábornok egykor kedvelt katonája volt. 
Elmesélte Boldizsáréknak, hogy a segesvári ütközet után sebesültként majd egy

1202 Uo.
1203 Uo.
1204 Anonim: Új Petőfi-legenda. = Torontói, 1898. máj. 4.
1205 Uo.
1206 Uo.
1207 Uo.
1208 Uo.
1209 Uo.
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évet töltött Alsó-Boldogasszonyfalván, ahol egy idős házaspár gyógyítgatta.1210 
Boldizsár elbeszélése szerint Petőfi állítólag zokogva mondta el, hogy a szabad
ság eszméjéért hagyta el nejét és fiát, majd hozzátette, hogy sohasem tér többé 
haza, mert az, kit legjobban szeretett, oly hamar el tudta őt feledni.1211 „Mit is 
keresnék otthon én, -  folytatta -  kit Isten arra teremtett, hogy nemzetem vérét, 
szívét felizgassam, fegyverre szólítsam akkor, midőn őrültség és Isten segítsé
gében való vakmerő elbizakodás volt arra gondolni is, hogy hazám szabadságát 
annyi ellenséggel szemben ki lehet küzdeni?”1212

Találkozásuk végén a költő állítólag egy imakönyvet adott át az őrvezető
nek a következő szavakkal: „Öcsém, imádkozzál a testben és lélekben megtört 
Petőfi Sándorért.”1213

1899 júliusában vették át a lapok az Arad és Vidéke című lap egyik írását, 
amelyben Pamperl Ede, „Petőfi nyomdásza” elevenítette fel emlékeit.1214 Pamperl 
Petőfiről az alábbi történetet mesélte: „Ötvenként év előtt (...) Baimel nyomdá
jában dolgoztam: a Dunasoron volt a nyomda s akkor Kozma volt a tulajdonosa. 
Ebben a nyomdában 1842-ben nyomtatták ki Petőfi első verskötetét. A verseket 
Forster Rezső szedte, akinek most nyomdája van Miskolczon, a gépmester én 
voltam. Én illesztettem gépbe a hasábokat. Mikor a kötet kész volt, Petőfi adott 
nekem is egy bársonyba kötött példányt belőle. Én el akartam tenni, de Petőfi 
azt mondta: »Hát meg se nézi mi van benne? Még kiejti belőle.« Akkor kinyitot
tam a kötetet s benne egy tizesbankó volt. Megköszöntem s a könyvet eltettem 
emlékül. Azóta valahol ellopták, de sajnálom...”1215

Ugyancsak 1899 júliusában hozták a lapok Hergler Antal visszaemlékezé
sének szövegét, aki személyesen részt vett a segesvári csatában, s látta Petőfi 
halálát.1216 Ennek történetét így mondta el: „1849-ben július 31-én 9600 ember
ből álló hadsereg toborzott Segesvár előtt 24 ágyúval Bem vezetése alatt. (...) 
Az említett napon alig végeztük el reggeli imánkat, midőn Lüders és Skarjatin 
tábornok 28.000 emberrel s 10 üteg ágyúval, tehát háromszoros túlnyomó erő
vel megtámadt bennünket. Részünkről egy 12 fontos üteg kezdte meg élénken a 
tüzelést a dsidásokra, kik ez egy óráig tűrték, mialatt a rendes csata kifejlődött s 
részünkről nagy lelkesedéssel folyt; mi az oroszok végtelen hosszú csatárláncát 
jól sikerült rohammal támadtuk meg.

1210 Uo.
1211 Uo.
1212 Uo.
1213 Uo.
1214 Anonim: Petőfi nyomdásza. = Torontál, 1899. júl. 27.
1215 Uo.
1216 Anonim: Petőfi halála. = Torontál 1899. júl. 29.
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A Küküllő partján egy század lengyel önkéntes s egy honvéd század egy egész 
ezred orosz lovassággal szállt szembe. (...) A tábornok 5 ágyút bízván reánk, 
az ő kedvelt hadsegéde, őrnagya, Petőfi Sándor és Zeyk Domokos törzstisztek 
kíséretében a balszárnyról eltávozott.

Délután két óráig szünet volt, a midőn egyszerre nagy sokaságú kozák csa
patok nyomultak felénk s két üteg ágyú balszárnyunkra élénk tüzelést kezdett.

Ezt látva Bem rögtön mellettünk termett s helyt állani buzdított, azután a 
golyók zápora közt rossz lován elindult az ellen állását megszemlélni. Ekkor 
Bemet egyszerre 6 kozák vette körül s már-már el is fogta, a midőn három 
honvédfőtiszt, névszerint Petőfi, Zeyk Domokos és gróf Lázár Albert az öreget 
fölkeresni elindultak. Ezek Bem apó veszélyes helyzetét fölismervén, villám
gyors paripáikon hozzá vágtattak a végből, hogy megmentsék imádva szeretett 
s annyira féltett hadatyánkat nem a haláltól, hanem a rá nézve ennél sokkal 
rosszabb hadi fogságtól.

Az öreg úr csupán lovagló ostorával védte magát a 6 kozák ellen, míg Petőfi, 
Zeyk és Lázár kivont karddal s hősies elszántsággal rohantak rájuk.

A megtámadás első percében két pisztolylövés történt a kozákok részéről, 
s az egyik lövés... fájdalom! -  a mi pótolhatatlan Petőfi Sándorunkat terítette 
földre. (...) így lett július 31-ike a magyar szabadságharc egyik legszomorúbb 
napja. (...) Azért csodálva olvastam némelyek azon állítását, hogy Petőfit a 
segesvári csata után látták; mert ő ott esett el gróf Lázár Albert közelében.”1217 

1899-ben, nyilván Petőfi halálának ötvenéves évfordulója kapcsán sokasod
tak meg a költőről szóló visszaemlékezések, történetek. Közülük az egyik Petőfi 
szerelméről szólt.1218 „A mi Petőfink, mint első költeményeiből gyanítani lehet, 
11 éves korában érzé először a szerelmet. Hogy milyen heves és könnyen lobba
nó szíve volt a mi nagy lantosunknak, mutatja a következő eset. Egy este Prielle 
Cornéliát látta játszani valami igen kitűnő szerepben s ez annyira megzavarta 
neki a fejét, hogy felvonásközben felrontott a színpadra s nőül kérte és kívánta, 
hogy rögtön esküdjék meg vele. Prielle Cornélia nagyot nézett és beleegyezett! 
Rögtön rohant Petőfi a paphoz, de az nem akará megesketni őket. Másnapra 
azután lelohadt a tűz s elmaradt a házasság.”1219

Az ötvenéves évforduló elmúltával egy i lőre megritkultak a Petőfi-legendák, 
amelyek majd az első világháború közepette bukkantak fel ismét. Egy 1915-ből 
származó nagybecskereki Diáknaptár közölt egy Petőfi-regét Kászon vidéké
ről.1220 Egy erdőkerülő székely meséjéről van szó, amely szerint „a Kárpátok

1217 Uo.
1218 Bolygó: A költők szerelméről. = Torontál, 1899. júl. 15.
1219 Uo.
1220 Péterfy Tamás: Petőfi, a Kárpátok szelleme. Rege Kászon vidékéről.^ Diáknaptár 1915-16. Almássy 
és Szepessy könyv- és papírkereskedéséből, Nagybecskerek, [1915], 49-58.
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örökzöld lombokkal ékesített, sötét fenyvesei közé is el eljár Petőfi”. A Lakóca 
hegytől nem messze van egy kőképződmény, egy ülőszék alakú magányos szikla, 
melyet a nép Petőfi kövének nevez. A történet pedig úgy kezdődik, hogy Petőfi 
nem esett el a segesvári ütközetben, hanem elmenekült, s miután nem ismerte 
a járást, az erdőkben bujkálva eltévedt. így jutott el a firtosvári hegyi szellem
hez, aki elásott kincsek felett őrködött a Kárpátokban. A hegyi szellem Petőfit 
nagy ígéretekkel magához édesgette, sok elásott aranyat ígért neki, amelyen a 
költő hadsereget toborozhat majd. A feltétel csupán az volt, hogy Petőfi három 
napig legyen a szellem vendége. Petőfi ezt vállalta, de amint belépett a gonosz 
szellem sziklaodújába, az bezárta, és tíz hosszú esztendeig fogságban tartot
ta. Egyszer azonban, amikor Petőfi beteg lett, s nem bírta már a zárt levegőt, 
kénytelen volt őt kiengedni a szabadba. Ekkor Petőfi követelte tőle a megígért 
kincseket, hogy azon hadsereget toborozzon, és kivívhassa hazája szabadságát. 
A kincseket időközben a szellem elveszítette, de „bűvölő ereje még megmaradt 
annyira, hogy Petőfit nem bocsátotta vissza többé az emberek közé. Megron
totta a költő lángoló érzéseit és a Kárpátok bujdosójává varázsolta, hogy ezáltal 
mégis közelében tarthassa. (...) Azóta Petőfi szakadatlanul kerüli drága hazája 
határait. Sokan, igen sokan látták már őt. Nyakában köpenyeg, kezében papír 
van. Erre sokszor ír bujdosása közben, ha megpihen. Kászon vidékére is eljön 
minden évben egyszer. Itt pihen meg a rendes ülőszékén, melyet Petőfi kövének 
neveznek róla. (...) Ahol elhaladt az elvarázsolt költő, megcsókolják lábnyo
mait, s leborulva imádkoznak mindannyiszor, hogy fájdalmat ne okozzanak 
Petőfinek -  a Kárpátok bujdosó szellemének”.1221

A Petöfi-ház felállítására indított akció, amelyet a Petőfi-kultusz intézménye
sítése érdekében kezdeményezett a Petőfi Társaság, egészen az 1870-es évekig 
vezethető vissza, de realizálására csak 1909. november 9-én kerülhetett sor.1222 
Évtizedekig szorgalmasan gyűjtötte a Petőfi Társaság a Petőfi-ereklyéket, főleg 
Kéry Gyula végezte el a terepi munka legnagyobb részét, azzal, hogy szemé
lyesen is felkereste azokat a helyeket, ahol Petőfi megfordult.1223 Ő nemcsak 
a Petőfi-ereklyék számát szaporította, hanem igyekezett elvégezni a tárgyak 
hitelesítését is.1224 Igaz ugyan, hogy 1880-tól már létezett egy Petőfi-kegyhely, 
Petőfi kiskőrösi szülőháza, amelynek egyik szobáját rendezték be autentikusan 
az odalátogató Petőfi-tisztelők számára, de ettől eltekintve a Petőfi Társaság

1221 Uo.
1222 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz: a múzeum és a látogató. A Petőfi Ház. =  Hungarológiai Köz
lemények, 2004/1. sz., 138-156. (Űjabb, erre vonatkozó tanulmányát lásd: Lakner Lajos: Múzeum, 
emlékezet, elbeszélés. A Petőfi-ház és az irodalmi muzeológia születése. =  Az irodalom emlékezete. 
Tanulmányok az irodalmi muzeológiáról. Szerk.: Cséve Anna, Lenkei Júlia és Sulyok Bernadett. Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Budapest, é. n., 13-38.)
1223 Uo.
1224 Uo.
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mégis egy külön ház, külön intézmény felállításához ragaszkodott.1225 Mint 
Lakner Lajos írja, egyrészt „templomot szerettek volna emelni Petőfinek”, más
részt „tömeghatást szerettek volna elérni” vele.1226 Az ötlet „igazi újdonságnak 
számított a korabeli irodalmi életben”, hiszen „arra még nem volt példa, hogy 
valóban szentként viszonyuljanak valamely irodalmi nagysághoz”. A Petőfi- 
házat, illetve a Petőfi-ereklyemúzeumot a költő relikviái tették „szent hellyé”, 
amely már küllemre is „belépéskor templomra utaló asszociációkat ébresztett 
a látogatóban”. Zarándokhelyet akartak teremteni, ahol „mindazokat a tárgya
kat egy helyre zsúfolják össze, melyek révén tematizálható és átélhetővé tehető 
Petőfi élete, költészete és nagysága”. Végtére élővé akarták tenni a Petőfi-kultuszt 
a szélesebb társadalmi rétegekben is, és annak a törekvésnek mentén cselekedtek, 
hogy „a kultuszoknak meglegyenek azok az állandó helyei, ahol a hívők bármi
kor leróhatják kegyeletüket”. így a Petőfi-ház is mint múzeum „az állandóságot, 
a kultusz jelenvalóságának biztosítását” szolgálta.1227

Nos, a Petőfi-ház létrehozásának országos vállalkozásába a 19. század végén 
a déli végek hazafias, irodalomkedvelő közönsége is bekapcsolódott. Ennek a 
felbuzdulásának két hulláma volt: 1899-ben és 1907-ben.

Első ízben a gyűjtés 1899-ben, Petőfi halálának 50 éves évfordulóján kapott 
lendületet, amikor az ügyet -  nemzeti ügyről lévén szó -  a hivatalos testületek 
is felkarolták. Torontál megye 1899 júliusában hozott határozatot arról, hogy 
„a vármegye területén megalakítják azokat a bizottságokat, melyek a Petőfi-ház 
részére fognak gyűjtést eszközölni”.1228 1899 novemberében a Torontál már arról 
számolt be, hogy „Torontálvármegyében serényen folynak a gyűjtések a Petőfi- 
ház céljaira s (...) nemcsak a magyarajkú lakosság adakozik szívesen a nemes 
célokra, de szerb és német polgártársaink is szívesen járulnak hozzá fillérekkel, 
hogy a legnagyobb magyar költő emlékének méltóan áldozhassunk”.1229 A többi 
között Basahídon, Bocsáron, Magyarpadén, Mokrinban, Nákófalván, Szaján- 
ban, Szerb-Padén, Töröktopolyán és Nagy-Bikácson adakoztak a Petőfi-házra, 
összesen 141 Ft 50 krajcár értékben.1230

Csakhamar el is indult a gyűjtés nemcsak Bánátban, hanem Bácskában is, 
ahol ez ügyben szintén a helyi sajtó fejtett ki számottevő népszerűsítő tevékeny
séget. Eközben szinte elkerülhetetlen volt a kultikus retorika, amely nem cse
kély hatást gyakorolt a nagyközönségre. A Bács-Kulai Hírlap 1899 júliusában 
Felhívás a Petőfiház fölépítésére címmel közölte Jókai Mórnak, a Petőfi Társaság

1225 Uo.
1226 Uo.
1227 Uo.
1228 Anonim: Petőfi-ünnepély és Torontálvármegye. =  Torontál, 1899. júl. 20.
1229 Anonim: A Petőfi-háznak. = Torontál, 1899. nov. 16.
1230 Uo.
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elnökének és Bartók Lajos alelnöknek a felhívását az adakozásra.1231 Ebben a 
többi között ezt olvassuk: „A magyar nemzethez fordulunk a tervezett Petőfi-ház 
létesítése végett. (...) Ez emlékcsarnok hirdetni fogja a magyar nemzet háláját 
legnépszerűbb költője iránt és lelkesítő elismerését a magyar szépirodalom iránt, 
melynek Petőfi világraszóló alakja volt.

Számítunk az egész magyar nemzetre, kicsinyére és nagyjára egyaránt. A 
legkisebb összeg is köszönettel fogadtatik s föl lesz jegyezve a pergamenre a 
Petőfiház emlékkönyvébe.

Most, Petőfi vértanúi halálának ötvenedik évfordulóján, intézzük e felhívást 
a magyar nemzethez s hisszük, hogy ezen napokban, midőn minden honfiszív 
nyitva van, kérő szavunk helyére fog találni.”1232

A Szabadkai Közlöny 1899 októberében „hazafias tisztelettel” felhívást intézett 
olvasóihoz a Petőfi-ház ügyében: „Tudvalévő már igen tisztelt olvasóink előtt, 
hogy a kormányzat, épp úgy mint a főváros, egyként sietett magáévá tenni a 
»Petőfi-Ház« eszméjét, mert a nemzeti élet e kiváló zászlóvivői azonnal átlátták, 
hogy ennek megvalósítása nem puszta kegyeleti tény, hanem a mily fennkölt 
szintoly gyakorlati becsű kultúrpolitikai követelmény is, a nemzeti közműve
lődés erőteljes fejlesztésére.

Panteont emelni egy világhódító magyar költői alak és irodalmi eszméi 
propagálására: ez a leggyőzelmesebb hódító politika, mely csakis elismerést és 
barátokat szerez nekünk az egész művelt Nyugaton, de gáncsot vagy ellensé
geskedést nem szülhet sehol. Ehhez a kultúrpolitikához (...) hozzá csatlakozni 
a magyar nemzeti társadalomnak is elengedhetetlen erkölcsi kötelessége. (...) 
Egy magyar szívű bár még német ajkú község hazafias vezérembere a »Petőfi- 
Ház« alapjához pénzadományával ekként járult: »A Petőfi Ház létesítésével a 
magyar nemzet önmagát becsüli meg.«”1233

1899 októberében a Bács-Kulai Hírlap ismételt felhívást tett közzé adako
zásra. „Petőfi az ő fényes költői szellemének örökbecsű kincseivel a magyar 
nemzet összességét ajándékozta meg, illő, hogy e nemzeti közkincsek és az ő 
kegyeletes emlékezete, a magyar nemzet együttes áldozatkészségéből létesülő 
»Petőfi-Ház«-ban leljenek örök otthont! (...) Nem kívánjuk mi, hogy ki-ki erején 
felül áldozzon, de kérjük, hogy mindenki erejéhez mérten hozza meg ez alka
lommal, ha mindjárt fillérekben is, igaz hazafiúi áldozatát, hogy majd a »Petőfi- 
Ház« alapkőletételénél elmondhassuk: »Építette az egész magyar nemzet!«”1234

1231 Anonim: Felhívás a Petőfiház fölépítésére. = Bács-Kulai Hírlap, 1899. júl. 26.
1232 Uo.
1233 Anonim: Felhívás olvasóinkhoz a „Petőfi-ház” létesítése érdekében. = Szabadkai Közlöny, 1899. okt. 1.
1234 Anonim: Felhívás olvasóinkhoz a „Petőfi-ház” létesítése érdekében. = Bács-Kulai Hírlap, 1899. okt. 1.
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A helyi sajtó az adakozás serkentése érdekében nyilvánosan nyugtázta, hogy 
név szerint ki mekkora összeget fordított erre a célra.1235 Amikor a zombori 
kaszinó dalárdája 1899. november 11-én a kaszinó nagytermében matinét ren
dezett a Petőfi-ház javára1236, összesen 18 forint 50 krajcár gyűlt össze, „mely 
összeg rendeltetési helyére elküldetett”, azzal, hogy a sajtó közölte az adakozók 
nevét az adományozott összegekkel együtt.1237

1899 októberében a Zentai Közlöny is felhívás közzétételével próbálta ser
kenteni az adakozást a Petőfi-házra: „Ismételjük Jókai Mór és Bartók Lajosnak 
ez ügyben nem régen a magyar nemzethez intézett lelkes szózata e jellemző 
szavait: »Nem egy-egy nagy erszény ezrei, hanem ezrek fillérei segítsék felépí
teni a Petőfi-Házat!«”1238

A Petőfi-házra való adakozás 1899 után hol lanyhult, hol felbuzdult, ám 
nem kétséges, hogy a gyűjtés második nagy hullámára vidékünkön 1907-ben 
került sor. Ezeket már a Petőfi-kultusz intézményesülését szolgáló gesztusok
ként kell értelmeznünk. A gyűjtés egyébként egybecsengett a Petőfi Társaság 
ismételt felhívásával, amely időközben a Petőfi-ház céljaira akkor már megsze
rezte Jókai Bajza utcai házát, „de mivel a társaság egymaga nem képes a múze
um költségeit fedezni, elhatározta, hogy az ország közönségéhez, különösen 
pedig a magyar nőkhöz fordul, hogy lelkesedésükkel segédkezet nyújtsanak a 
Petőfi-múzeum anyagi fundamentumának megerősítéséhez”.1239 Az újabb fel
hívás Torontál megyében azonnal pártfogásra talált, sőt a Torontál állítása sze
rint ebben országos viszonylatban is első volt: „A nagy eszme, mint örömmel 
jelenthetjük, legelőször a Petőfitől rajongással megénekelt délibábos Alföldhöz 
tartozó Torontálmegyében keltett visszhangot”.1240 Knyaskó Lajos nagybecskere- 
ki iskolaigazgató kezdeményezésére a Torontálmegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület karolta fel az ügyet, oly módon, hogy egy „Petőfi-hölgybizottságot” 
alakított, amely „szervezi a mozgalmat és a gyűjtést”. A Petőfi-hölgybizottság 
élén Botka Béláné, Torontál megye főispánjának felesége állt, s a testület tevé
kenysége során a többi között felhívást intézett Torontál megye hölgyeihez, 
gyűjtőíveket köröztetett, s megkereste a vármegye összes hatóságát, testületét, 
egyesületét és tanintézetét pénzadományok gyűjtése érdekében.1241 A felhívás 
kultikus, szakrális elemekben is bővelkedő szövegében a többi között olvassuk:

1235 Anonim: A kaszinói dalárda a Petőfi házra. =  Bácska, 1899. dec. 19.
1236 Anonim: Matiné. = Bácska, 1899. nov. 7.
1237 Anonim: A kaszinói dalárda a Petőfi házra. = Bácska, 1899. dec. 19.
1238 Anonim: Felhívás olvasóinkhoz a „Petőfi-ház ’ létesítése érdekében. = Zentai Közlöny, 1899. okt. 1.
1239 Anonim: Torontálmegye Petőfiért. = Torontál, 1907. febr. 22.
1240 Uo.
1241 Uo.
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„Jóvá kell tenni egy semmivel nem menthető, semmiképp nem magyaráz
ható mulasztást; házat kell építeni a legnagyobb magyar poéta, Petőfi Sándor 
emlékének, melyben minden szent ereklyét elhelyezhetünk és megőrizhetünk, 
ami a halhatatlan író nevével és életével összefüggésben van.

A szabadság, a hazaszeretet, a nemzeti eszme lánglelkű dalnoka, akinek a 
szívében egy tüneményes kor minden nagyérzése összegyűlt, hogy ihletett lant
ján megszólalva, milliókat lelkesítsen; a magyar föld szépségeinek édes szavú 
énekese; a szerelem, az anyai és hitvesi szeretet fölmagasztaló érzéseinek legi- 
gazabb tolmácsolója; ismeretlen, jeltelen sírban piheni örök álmát. Emeljünk 
emlékének templomot, ahova koronként elzarándokolva, leróhatjuk kegyeletünk 
adóját, s ahol bennünket környező szent emlékektől megihletve újból és újból 
átérezhetjük a Petőfi lelkének, költészetének tökéletességét és varázsát.

(...) Rendíthetetlen bizalommal hisszük, hogy vármegyénk közönsége egy 
táborba egyesül velünk s hogy nincs szükségünk sem lelkesítő, sem biztató 
szavak áradatára. (...) Gyűjtsenek kegyeletes adományokat; gyűjtsék a Petőfire 
vonatkozó emlékeket, ereklyéket, írásokat. Rendezzenek ünnepségeket s nemes 
szívük sugallatára hallgatva, tegyenek meg mindent, ami szent célunk megva
lósítását elősegíti.”

A felhívás megyeszerte meghallgatásra talált, s már 1907. március 9-én a 
nagybecskereki kaszinóban nagyszabású Petőfi-estet rendeztek, amelyen Ferenczi 
Zoltán a Petőfi Társaság tagja tartott előadást a költőről.1242 Ennek szövegét négy 
folytatásban a Torontói is közölte.1243 Mint a korabeli tudósítója írta, „Petőfi kiváló 
méltatója Petőfi költészete és a valóság című felolvasásában brilliáns előadással, 
színes, gazdag poézissal ismertette Petőfi költészetét s Petőfit különösen mint 
lírikust. (...) A közönség (...) feszült figyelemmel s látható legnagyobb élvezettel 
hallgatta s a végén hosszú percekig tartó viharos tapssal és éljenzéssel honorálta 
a kiváló esztétikus remek felolvasását.”1244

A torontáli hölgyek buzgalma, erőfeszítése Budapesten sem maradt visszhang 
nélkül, minthogy 1907 áprilisában a Petőfi Társaság „jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott a buzgó kultúregyesületnek”.1245 A torontáli hölgyek lelkes munkájának 
eredménye volt, hogy összesen 861 korona 88 fillért gyűjtöttek a vármegyében 
a Petőfi-ház javára.1246

Ez volt az első világháború előtti Petőfi-kultusz utolsó felívelése a Vajdaságban.

1242 Anonim: Torontálmegye Petőfiért. = Torontál, 1907. márc. 2.
1243 Ferenczi Zoltán: Petőfi költészete és a valóság. = Torontál 1907. márc. 11. (I.), márc. 12. (II.), 
márc. 13. (III.), márc. 14. (IV.)
1244 Anonim: A Petőfi-estély. = Torontál 1907. márc. 11.
1245 Anonim: Torontálvármegye és a Petőfi-ház. = Torontál 1907. ápr. 17.
1246 Negyedszázad 1885-1910. A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Emlékkönyve 
fönnállásának negyedszázados évfordulója alkalmából. (Szerk.: Somfai János.) Kiadta a Torontálvár
megyei Magyar Közművelődési Egyesület, Nagybecskerek, 1910,28.
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A Petőfiről megjelentetett vajdasági kiadványok, illetve Petőfi vajdasági mél- 
tatói és fordítói is jó szolgálatot tettek itteni kultuszának.

Petőfi méltatói közül a sort Erődi Dániel nyitotta meg 1879-ben közzétett 
Petőfi költészetének nemzeti idomairól szóló tanulmányával, amely két kiadást 
is megért.1247

Dr. Buday József 1879-ben, az Újvidék című hetilapban jelentette meg Petőfi 
mint színész című tanulmányát.1248

Baróti Lajos tanár, történész, az egykori becskereki gimnazista irodalom- 
történeti vizsgálódásai során behatóan tanulmányozta Petőfi munkásságát.1249 
Mint egyik életrajzírója, Kalapis Zoltán fogalmazott, „a nagy költő hagyatéka 
egy életen át foglalkoztatta”.1250 Ennek nyomán jelentek meg 1887-től kezdődő
en Petőfivel foglalkozó kötetei: „Petőfi újabb relikviái, 1887; Észrevételek Petőfi 
költeményeinek első kritikai kiadásáról 1894; Petőfi Sándor összes költeményei, 
1900; Petőfi-adomák, 1908; Petőfi a világirodalomban, 1911; Péterfi Jenő Petőfi 
Sándorról 1913”1251 stb.

Badics Ferenc, az 1880-as években az újvidéki főgimnázium magyartanára1252 
1888-ban rendezte sajtó alá Petőfi Sándor költeményeit.1253 1889-ben pedig az 
Athenaeum megbízásából „sajtó alá rendezte, bevezetésekkel s magyarázatokkal 
ellátta Petőfi válogatott költeményeit két kötetben, mely műve (...) tankönyvül 
engedélyeztetett”.1254 Ugyancsak 1889-ben a Petőfi Múzeumban tanulmányt írt 
Petőfi költészetéről.1255

Palágyi Menyhért (1859-1924) irodalomtörténész, újságíró és kritikus, a 
Petőfi Társaság tagja, akinek családja egy ideig Óbecsén élt1256,1889-ben Buda
pesten jelentetett meg egy tanulmányt Petőfiről}257

Lévay Imre (? -?) egykori tanárjelölt a szabadkai Népszava szépirodalmi és 
társadalmi hetilap húsvéti mellékletében, 1894. március 25-én jelentette meg 
Petőfi mint elbeszélő költő című munkáját.1258

1247 Erődi Dániel: Petőfi költészetének nemzeti idomairól Verstani tanulmány. Sopron, 1879. (Máso
dik kiadása 1882-ben, Budapesten jelent meg Aigner Lajos kiadásában.)
1248 Dr. Buday József: Petőfi mint színész. = Újvidék, 1879. máj. 4.
1249 Baróti Lajos. =  Kalapis 2002,62-63.
1250 Uo.
1251 Uo.
1252 Badics Ferenc. = Kalapis 2002, 62-63.
1253 Petőfi Sándor munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc. Franklin-Társulat, 
Budapest IV. k., [Magyar Remekírók, 33-36. k.]
1254 Az Újvidéki Kir. Kath. Magyar Főgymnasium XXII-ik évi Értesítője az 1894-5-iki tanévről. Köz
zéteszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa Könyvnyomdája, Újvidék, 1895,131.
1255 Uo.
1256 Fárbás 1933, 37.
1257 Palágyi Menyhért: Petőfi. Singer és Wolfner, Budapest, 1889.
1258 Szentgyörgyi István-Eva Bazant: Suboticka bibliografija 1870-1918. A szabadkai kiadványok 
bibliográfiája. II. füzet. Fórum Könyvkiadó-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia Társadalmi Szer
vezet, Szabadka, 1993,167.
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Vajda Gyula az 1890-es évek végén rendezte sajtó alá Petőfi Sándor költemé
nyeit, amely a Magyar Könyvtár sorozat 171. füzeteként jelent meg Vajda beve
zetésével és jegyzeteivel egyetemben.1259 Ugyancsak ő jelentetett meg 1902-ben 
egy tanulmányt Petőfi életéről.1260

Gaál Ferenc a szabadkai főgimnázium Értesítőjében tette közzé Heine és Petőfi 
költészete című értekezését.1261 Ugyancsak ő „alkalmazta énekhangra” Piros József 
hét eredeti dalát, amelyet Piros Petőfi Sándor költeményeire szerzett.1262 Gaál 
mellett a 20. század legelején egy másik jeles szabadkai zeneszerző, karmester és 
költő, Lányi Ernő (1861-1923) is az idő tájt zenésített meg Petőfi-költeményt1263, 
akárcsak a nagybecskereki Antalffy-Zsíross Dezső (1885-1945) is.1264

A kúlai Csajági Bernát Farsang című humoros, szórakoztató, gyűjteményes 
kötetében 1906-ban közölte Szántó Ilona (1883-?) óbecsei zenetanárnő A 
rendező című írását, amely voltaképpen Petőfi Az őrült című költeményének 
paródiája volt.1265

Loósz István (1868-1920) szabadkai író, újságíró és gimnáziumi tanár 1908- 
ban a Czipott Géza szerkesztette budapesti Egyetemes naptárban tette közzé 
Petőfi költői képeiről írt tanulmányát.1266

1259 Petőfi Sándor költeményei. Táj- és életképek. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Vajda Gyula. 
Neogrády Antal rajzaival. Lampel Róbert, Budapest [s. a.]
1260 Vajda Gyula: Petőfi élete. Költeményeiből összeállította, bevezette és magyarázta Vajda Gyula. Traub 
B. és Társa, Szeged, 1902 [Segédkönyvek a magyar irodalomtörténet oktatásához 1. sz.].
1261 Gaál Ferenc: Heine és Petőfi költészete (párhuzam). =  Szabadka sz. k. város Községi Főgymnasi- 
umának Értesítője az 1901/2. tanévről. Közli: Kosztolányi Árpád igazgató. Krausz és Fischer könyv
nyomdája, 1902,19-68. (Szentgyörgyi István-Eva Bazant: Suboticka bibliografija 1870-1918. A sza
badkai kiadványok bibliográfiája. II. füzet. Forum Könyvkiadó-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia 
Társadalmi Szervezet, Szabadka, 1993,116.)
1262 7 eredeti magyar dal Petőfi Sándor költeményeire szerzé és Méltóságos Gróf Eszterházy Feri Űrnak 
tisztelettel ajánlja Piros József. Énekhangra kísérettel alkalmazta Gaal Ferencz. Ára 1 Frt. Kapható Buda
pesten minden zenemű kereskedésben és a szerzőnél Szabadkán. Musikaliendruckerei v. Jós. Eberle & 
Co. Wien. [s. a.] -  (Szentgyörgyi István-Eva Bazant: Suboticka bibliografija 1870-1918. A szabadkai 
kiadványok bibliográfiája. II. füzet. Forum Könyvkiadó-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia Tár
sadalmi Szervezet, Szabadka, 1993,103.)
1263 Szeretném ha szeretnének. Ady Endre verse és még kilenc dal: Gárdonyi Géza, Gellért Oszkár, 
Kiss József, ifj. Lányi Ernő, Mohácsi Jenő, Petőfi Sándor és Tompa Mihály verseire. Énekre és zongorá
ra szerzetté Lányi Ernő. Opus 207, [Kiadó:] Harmonia Zeneműkiadó és első hazai zongoragyár részv. 
társ., Budapest [s. a.]
1264 Dr. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. Magyar
ságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992,9.
1265 Farsang: Tréfás jelenetek, bohóságok, vígjátékok, humorisztikus felolvasások, szavalatok és tré
fás meghívók gyűjteménye. Szerkeszti és kiadja Csajági Bernát, Kula -  Kulán: Csajági Bernát, 1906 
(Berkovits villamos üzemű könyvnyomdája), 82-83. (Lásd: Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai 
magyar könyv a kezdetektől a monarchia felbomlásáig (1794-1918) -  (Lásd a doktori értekezés bib
liográfiáját, 133.) -  Szántó Ilona A rendező című paródiája először 1899. augusztus 2-án jelent meg a 
Bács-Kulai Hírlapban.
1266 Egyetemes naptár 1908. évre. Szerkeszti Czipott Géza, Budapest, 1908
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Kende Ferenc 1909-ben Gömöri Gyulával együtt írt tanulmányt Petőfi világ
nézetéről.1267 Ugyancsak 1909-ben a verseci Herczeg Ferenc, a Petőfi Társaság 
egykori elnöke Szendrey Júlia és a közvélemény címmel írt tanulmányt (utóbb, 
1944-ben megjelentetett Petőfi-kötetében már öt tanulmányt és két színművet 
tett közzé a költőről).1268

Az első világháború előtti években Csernicsek Imre (?-?), a vállalkozó szel
lemű palánkai nyomdász, a vajdasági „naptárkirály”, aki 1905-től üzemeltette 
nyomdaipari cégét1269,1909-ben egy vajdasági viszonylatban egyedülálló vállal
kozásba kezdett: a Petőfi-naptár kiadásába.1270 A Csernicsek Imre-féle Petőfi-naptár 
mindössze két (füzet vastagságú) kiadásáról tudunk: az egyik az 1910., a másik 
pedig az 1912. évre készült a kiadó palánkai nyomdájában.1271

Ugyancsak rendhagyónak mondható az újvidéki Vladislava Polit (1886-?) 
vállalkozása, aki 1912-ben Petőfi a szerbeknél címmel tett közzé egy tanulmány- 
kötetet.1272

A sort az első világháború előtt Trencsény Károly (1867-?) zombori tanár, 
dalszerző és folyóirat-szerkesztő 1914-ben, Zomborban megjelentetett füzete 
zárja, amelyben arról értekezett, milyen hatással volt Petőfi János vitézt Arany 
Toldi)ára.1273 Ebben a munkájában életpályájukat, költészetüket is párhuzamba 
helyezi, hiszen mindkettő „az Alföld szülötte, alacsonyrendű, szegény sorsú szü
lők gyermeke. Kitűnő tanulóként kezdik tanulmányaikat, de egyikük sem fejezi 
be. Önműveléssel pótolják azt, amit más úton-módon sajátíthatnak el. Majd a 
színészet felé fordulnak, de keservesen csalódnak. (...) A klasszikus költészet

1267 Kende Ferenc-Gömöri Gyula: Petőfi világnézete. Világosság könyvnyomda, Budapest, 1909
1268 Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia és a közvélemény (1909). =  Herczeg Ferenc: Petőfi. Új Idők Irodal
mi Intézet R. T. -  Singer és Wolfner kiadása, Budapest, 1944,11-23.
1269 Triva Militar: Stamparstvo u Vojvodini. Istoriografski pregled. Stamparsko i izdavacko d. d., Növi 
Sad, 1940, 28.
1270 Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozo- 
csa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár- Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum].
1271 Uo. -  Naptárkiadási orientáltságát bizonyítja, hogy az 1910-es években ő jelentette meg többek 
között a Mária naptárt, a Bácskai gazdák naptárát, a Szent Antal naptárt, a Szabadkai Képes naptárt, a 
Katonabarát naptárt, a Mátyás király naptárt, a Kossuth naptárt, a Rákóczi naptárt, az Óbecsei családi 
naptárt, a Bajai képes naptárt, a Jézus szíve naptárt, a Bácsalmási kerületi naptárt, a Kulai Képes nap
tárt, a Mese naptárt stb. Mindemellett az Évszak, A tulipán, a Palánkai Sportláp, a Palánkai Hírlap, a 
Bácskai Hírek, a Baja és Vidéke és az Óbecsei Hírlap, a Szabadkai Hírlap és a Zombori Hírlap kiadója 
is volt. A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban 42 címszóját tartják számon.
1272 Polit Vladislava: Petőfi a szerbeknél. Branik ny., Újvidék, 1912; Vladislava Polit, Mihajlo Polit-Des- 
ancic leánya volt, s többek között arról tartják számon, hogy ő volt az első szerb nő, aki bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1912-ben Budapesten védte meg a Petőfi a szerbeknél című disszertációját. (Marija 
Cindori-Sinkovic-Eva Bazant: Neven. Zabavno-poucni misecnik za Bunjevce i Sokce. [1884-1914]. 
Bibliografija. Institut za knjizevnost i umetnost-Grafoprodukt, Beograd-Subotica, 2008, 302.)
1273 Trencsény Károly: Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára. A Magyar Tudományos Akadémia 
Lehr Albert pályázatán dicsérettel kitüntetett pályamű. Oblát Károly könyvnyomdájából, Zombor, 1914.
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műformáin tanulnak, majd a kor divatos almanachpoézisének a modorosságát 
meghaladva jutnak el a programszerűen meghirdetett új tartalmi-formai meg
jelenésekhez, a »népies nemzeti költés« forradalmáig.”1274

Petőfi fordítói közül vajdasági német tolmácsolója volt Schulpe György 
(1867-1940?) törökkanizsai költő, műfordító és földbirtokos1275, akinek Petőfi 
lírai költeményeit tartalmazó fordításkötete (Liederkranz aus Alex. Petőfi s 
lyrischen Dichtungen) két kiadást is megért: 1886-ban1276 és 1891-ben.1277 Petőfi
nek Pancsován is akadt fordítója, Farkas Miksa (? -?), azaz Max Farkas, aki a 
német nyelvű Pancsovaer Kalender munkatársaként (jelölten és jelöletlenül) 
Petőfi-verseket fordított magyarról németre.1278 1906-ban a pancsovai Richard 
Schwanfelder adott közre egy másfél száz oldalas, német nyelvű fordításköte
tet, válogatást a magyar lírából, négy Petőfi-verssel egyetemben (Blütenstrauss 
Ungarischer Poesie).1279

A 20. század elején a Pancsovaer Kalenderben jelentette meg Petőfi-fordítá- 
sait Abafi-Aigner Lajos (1840-1909), a sokoldalú nagyjécsai író, műfordító, a 
Petőfi Társaság tagja.1280

Ugyancsak Petőfi német fordítója és népszerűsítője volt a nagybecskereki 
Brájjer Lajos, aki első fordításkötetében, 1906-ban néhány Petőfi-verset ültetett 
át német nyelvre.1281

Az első nagyobb lélegzetű horvát Petőfi-fordítás, amely Horvátországba is 
eljutott, Szabadkán látott napvilágot a 20. század elején, és Horváth Béla munká

1274 Ispánovics Csapó 2011, 199.
1275 Dr. Borovszky Samu (szerk.): Torontál megye. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1912 
[Magyarország vármegyéi és városai] (elektronikus változat).
1276 Liederkranz aus Alex. Petőfi s lyrischen Dichtungen. Uebersetzt von Georg von Schulpe. Minden 
is Westphalen, 1886 (Petőfi életrajzával és 91 költeményével).
1277 Liederkranz aus Alex. Petőfi s lyrischen Dichtungen. Uebersetzt von Georg von Schulpe. II. Auflage. 
München, 1891.
1278 A. Petőfi: Ich liebdich. = Pancsovaer Kalender fü r  das Jahre 1900. Druck und Verlag von C. Wit- 
tigschlager, Pancsova, 1899,62.; Seit lange schon hängt unberührt die Laute. Von A. Petőfi. Aus dem 
Ungarischen von Max Farkas.=  Pancsovaer Kalender fü r das Jahr 1901. Druck und Verlag von C. 
Wittigschlager, Pancsova, 1901,51.; Ob auch von Fuss die Feffel sprang. Von. A. Petőfi. Aus dem Unga
rischen von Max Farkas. =  Pancsovaer Kalender fü r das Jahr 1901. Druck und Verlag von C. Wittig
schlager, Pancsova, 1901, 52.; Alexander Petőfi: Das Meer hat ich erhoben... = Pancsovaer Kalender 
fü r das Jahr 1902. Druck und Verlag von C. Wittigschlager, Pancsova, 1902,41. -  (Miodrag Zivanov: 
Pancevacka bibliografija 1833-1960. Beograd, 1985, 243., 253., 258.)
1279 A. Petőfi: Kreuze; An ihrem Grabe...; Dort Hängt die Laute...; Auf der Donau.= Blütenstrauss 
Ungarischer Poesie. Deutsch von Richard Schwanfelder. Druck von Wilhelm Pflug, 1906. -  (Miodrag 
Zivanov: Pancevacka bibliografija 1833-1960. Beograd, 1985, 278-279.)
1280 Hinter mir. Von A. Petőfi. Aus dem Ungarischen von Ludwig Aigner. =  Pancsovaer Kalender fü r  
das Jahr 1908. Druck u. Verlag von C. Wittigschlager, Pancsova, 1907,66.; Meine Liebe. Von A. Petőfi. 
Aus dem Ungarischen von Ludwig Aigner. =  Pancsovaer Kalender fü r das Jahr 1908. Druck u. Verlag 
von C. Wittigschlager, Pancsova, 1907,68.
1281 Ungarische Dichtungen. In deutsche Sprache übertragen von dr. Lajos Brájjer. Verlag von E. Ken- 
pe, Leipzig, 1906.
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ja volt (Petőfievepjesme).1282 Több szabadkai kiadásáról is tudunk: 1902-ből1283, 
1912-ből1284 és 1914-ből.1285 Horváth kiadásának egyik furcsasága, hogy 1914-ben 
két ízben jelentette meg Szabadkán Petőfi-fordítását, s e kiadást jelölte (tévesen!) 
első, illetve második kiadásként1286, holott a Magyar Könyvészet egyértelmű 
tanúsága szerint már volt két korábbi (változatlan) kiadása.1287 Horváth Béla, a 
fordító egy baranyai horvát község, Némedi plébánosa volt, és Szabadkán pub
likálta műfordításait.1288 Esetenként folyóiratokban is közölte Petőfi-fordításait, 
így 1910 és 1918 között a Prosvjetábzn és a Nase novinébán.1289

A horvát Petőfi-fordításokkal foglalkozó Sokcsevits Dénes megállapítása 
szerint „a horvát romantika irodalmában, sőt később is, egészen a XX. századig 
Petőfi nem vésődött be a horvát irodalmi köztudatba, tudtak ugyan róla, de nem 
vált költői eszményképpé”.1290 Horváth Béla több kiadást megért Petőfi-fordítás- 
kötete „volt az első nagyobb horvát nyelvű Petőfi-versválogatás”.1291

A vajdasági Petőfi-fordítások igazi kuriózumát bunyevác nyelvű kiadásai 
alkotják. Két bunyevác Petőfi-fordításról tudunk, s mindkettő Szabadkához fűző
dik. Az egyik Franjo Bodolszkynak, a szabadkai Szent Rókus-templom egykori 
kántorának munkája volt 1873-ban, a János vitéz (Vitéz Iván)1292, amelyet saját 
költségén adott ki, s amelynek érdekessége, hogy Jovan Jovanovic Zmaj szerb 
fordítása nyomán s Zmaj engedélyével fordította bunyevác nyelvre.1293 A másik 
bunyevác Petőfi-fordítás az 1899. évi sokác-bunyevác naptárban, a Danicábán 
látott napvilágot.1294 Ez a Miroljub álnév mögé rejtőzködő Ante Evetovic szabadkai 
költő és műfordító, a Danica naptár rendszeres munkatársának fordítása volt.1295

Petőfi vajdasági szerb fordításairól az alábbiakban szólunk.

1282 Sokcsevits Dénes: Petőfi a horvátoknál. =  Kisebbségkutatás, 1999/3. sz. (elektronikus változat: 
http://epa.oszk.hu./00400/00462/00003/6.htm).
1283 Petőfieve pjesme. Preveo Béla Horváth. Tiskara Sv. Antuna, Subotica, 1902.
1284 Petőfieve pjesme. Preveo Béla Horváth. Tiskara Sv. Antuna, Subotica, 1912.
1285 Petőfieve pjesme. Preveo Béla Horváth. Tiskara Sv. Antuna, Subotica, 1914.
1286 A szabadkai helytörténeti bibliográfia csak e két 1914-ben kiadott kötetét ismeri. (Lásd: Szentgyör- 
gyi -  Bazant 1993, 89.)
1287 Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein Sándor, Kozo- 
csa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel. Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár- Arcanum Adatbázis Kft. 2001. [Elektronikus dokumentum].
1288 Sokcsevits Dénes: Petőfi a horvátoknál. = Kisebbségkutatás, 1999/3. sz. (elektronikus változat: 
http://epa.oszk.hu./00400/00462/00003/6. htm)
1289 Az említett időszakban a két folyóiratban közel negyven Petőfi-fordítása jelent meg. (Sava Babic: 
Kako smo prevodili Petefija. Istorija i poétika prevoda. Matica srpska, Növi Sad, 1985, 366-371.)
1290 Uo.
1291 Uo. Horváth kötetében 122 Petőfi-verset ültetett át horvát nyelvre.
1292 Aleksandra Petőfija Vitéz Iván. Na srbski priveo Jovan Jovanovic. A dozvolom privodioca na bun- 
jevackom naricju izdao Franje Bodolszky, bivsi pivac pri crkvi S. Roke u Subatici. Tiskano kod Karla 
Bittermanna, troskom izdavaoca, u Subatici, 1873.
1293 Szentgyörgyi -  Bazant 1993,16.
1294 Pijanac. Po Petefiju. Pobunjevcio Miroljub [Ante Evetovic]. = Danica, ili bunjevacko-sokacki kalen- 
dar za prostu godinu 1889. Josip Bitterman, U Subotici, 1888, 52.
1295 Szentgyörgyi -  Bazant 1993,132-135.

http://epa.oszk.hu./00400/00462/00003/6.htm
http://epa.oszk.hu./00400/00462/00003/6
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Petőfi a szerb irodalomban

Mint Lőkös István írja, a 19. század derekán a szerb irodalomban három 
olyan magyarországi szerb költő jelentkezett, akik „rövid idő alatt a szerb szép- 
irodalmat már európai léptékkel is mérhető szintre emelték. (...) Mindhárom a 
magyar kultúrán és magyar iskolákban nevelkedett, s mindhárman valamiképp 
a kortárs magyar irodalom vonzáskörében”.1296 Ez volt Jovan Jovanovic Zmaj, 
Dura Jaksic1297 és Laza Kostic.1298 Mindhárman a magyar irodalom egy-egy 
jelességének recepciójával gazdagították nemcsak saját életművüket, hanem a 
szerb irodalom egészét is. Közülük Zmaj, a szerb-magyar kapcsolatok építésé
nek vezéralakja vállalkozott Petőfi, Arany és Madách műveinek szerb fordítá
sára, népszerűsítésére.

A szabadságharcot követően természetszerűen bizonyos időre volt szükség 
arra, hogy csillapodjon a szerbség magyarellenes fellépése. Ki kellett várni, hogy 
1848-49 után megváltozzon a közhangulat és a hangnem a szerb-magyar kap
csolatokban. Póth István szerint a szerbeknél „a magyar hatás (...) leginkább az 
irodalmi és kulturális életben volt tapasztalható. (...) Ez (...) az irodalom terén 
(...) egy hamar kialakult és általánosnak mondható Petőfi-kultuszban mutat
kozott meg szemléletesen”.1299 Mint Veljko Petrovic fogalmazott, Petőfit „talán 
sehol sem fogadták úgy, tették magukévá, egyszerűen szólva örökbe fogadták, 
mint különösen nálunk, szerbeknél. A szerbek még a nevét is a maguk módján 
bizonyos hazai gyöngédséggel ejtették, »Petefija«, mert híre távoli települése
inkig is eljutott és mert lefordított versei a legszélesebb rétegekhez utat törtek 
maguknak, a legutóbbi időkig énekelték őket, s még ma is gyakran éneklik vala
mi régi meghonosodott dallamra”.1300

Nos, irodalmi vonatkozásban „a hangnem (...) Jovan Jovanovic Zmaj élet
művében változik a magyarság iránti baráti gesztusok tónusává”.1301 Lőkös István 
megfogalmazása szerint Zmaj „előbb fordítóként vált a Petőfi-líra befogadójává, 
s a fordítói impulzusok adták meg az eredeti Zmaj-versek petőfies atmoszférá
ját, karakterét”.1302

1296 Lőkös István: A szerb irodalom magyarságképéről. = Hitel, 2004. május (elektronikus változat: 
http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0406/dunataj.html)
1297 Uo. -  Dura Jaksic Petőfi rajongója volt, de ennek ellenére 1848-ban szerb oldalon fogott fegyvert és 
harcolt a szerb seregben, sőt „igazi romantikus lélekkel, a szembenállás idejében is Petőfi híve maradt”. 
Levelezéséből tudjuk, hogy Petőfi verseit is fordította. Laza Kostic is Petőfi műveinek jó ismerője, tisz
telője és fordítója is volt.
1298 Uo.
1299 Póth 1972, 388.
1300 Veljko Petrovic: Petefi. O knjizevnosti i knjizevnicima. Növi Sad, 1958, 580.
1301 Lőkös István: A szerb irodalom magyarságképéről. = Hitel, 2004. május (elektronikus változat: 
http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0406/dunataj.html)
1302 Uo.

http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0406/dunataj.html
http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0406/dunataj.html
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Mindössze hat évvel Petőfi eltűnése, illetve halála után, 1855-ben vette kez
detét a Petőfi-recepció a szerb irodalomban, amikor Jovan Jovanovic Zmaj 
szerbre fordította A csárda romjai (Razorena carda) című versét.1303 Fried István 
szerint „mind a gesztus, mind pedig a versválasztás akár szimbolikus jelzésnek 
is fölfogható: kiállás a Bach-korszak ellen, Petőfi nevével és szabadságszerete- 
tének ideájával”.1304

Mint Sava Babic mondja, attól kezdve Petőfi a szerb irodalomnak is része 
lett.1305 Ismert és közkedvelt lett a szerb irodalomban, olyannyira, hogy szinte 
alig akad szerb költő, aki ne fogott volna hozzá legalább egy Petőfi-vers fordí
tásához.1306 Petőfit folyamatosan fordíttatják és közük a szerb lapok és folyóira
tok: a Serbski Letopis, a Neveti, a Sedmica, a Danica, a Komarac, a Jávor, a Sloga, 
a Matica, a Polazenik, a Vienac, a Srpska sloga, a Sloboda stb.1307 A Petőfi versei 
iránti növekvő érdeklődés miatt a 19. század második felében megsokasodtak 
fordítói is, így Zmaj mellett Petőfi-verseket fordított Iván Marsovski, Milán 
Andric, Josip Eugen Tomic, Mita R. Stojkovic, Josip Jukic, Iván Voncina, Dura 
Strajic, Dorde Srdic, Blagoje Brancic, Vidoje Zeravica, Iván M. Popovic, Laza 
Kostic, Radovan Kosutic, Milutin Jaksic és mások.1308 Utóbb Bogdán Ciplic, 
Mladen Leskovac, Josip Velebit, Enver Colakovic, Veljko Petrovic, Danilo Kis, 
Sava Babic és Marija Cindori.1309 Sava Babic, aki számba vette az 1855 és 1980 
között megjelent Petőfi-fordításokat, nem kevesebb mint 658 tételt sorolt fel 
szerb Petőfi-bibliográfiájában.1310 Dusán Ivanic, a 19. század második felének 
szerb fordításirodalmát vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy az átültetett 
szépirodalmi szövegeknek a korabeli szerb lapokban és folyóiratokban egyrészt 
termékenyítő hatásuk volt, másrészt pótolták, ami akkortájt a szerb költészetből 
hiányzott1311 -  a szerb népies eposzt. A magyar költők -  elsősorban Petőfi és 
Arany munkái -  többek között azért voltak vonzóak a szerb műfordítók számá
ra.1312 Ivanic rámutat még egy fontos mozzanatra Petőfi nem lanyhuló népsze
rűségével kapcsolatosan: hazafias és szociális tárgyú versei, valamint forradalmi

1303 Sava Babic: Kako smo prevodili Petefija. Istorija i poétika prevoda. Matica srpska, Növi Sad, 1985, 
26. (Sándor Petefi: Razorena carda. Preveo Jovan Jovanovic Zmaj. =  Serbski Letopis, 1855. knj. 91, 
cast 1 ,148-152.)
1304 Fried István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok (1849-1867). = Szerbek és magyarok a Duna 
mentén. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből 1848-1867. Szerk.: Fried István. II., Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1987, 319.
1305 Babic 2009, 99.
1306 Uo. 139.
1307 Babic 1985, 351-378.
1308 Uo.
1309 Uo.
13,0 Uo.
1311 Ivanic 1988, 195.
1312 Uo. 196.
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költészete az 1880-as években igen megfelelt, sőt egybecsengett az úgynevezett 
új szerb ifjúság (nova omladina) mind agresszívebb hazaszeretetével.1313

Jovan Jovanovic Zmaj, a 19. század második felének legjelesebb Petőfi-for- 
dítója, már 1858-ban elkészült a János vitéz szerb fordításával, de az politikai 
okok miatt csak 1860-ban jelenhetett meg.1314 1858 novemberében adta hírül a 
Vasárnapi Újság, hogy „Petőfi János vitéze szerb nyelvre van fordítva, s közelebb 
sajtó alá kerül”, továbbá, hogy „a kiadó fölhívásában a legnagyobb elismeréssel 
szól Magyarországnak e korán elhunyt nagy költője felől”.1315 Néhány hónappal 
korábban, 1858 augusztusában az újvidéki Sedmica közölte, hogy „ismert költőnk, 
Jovan Jovanovic úr, irodalmi virágoskertünkbe ismét egy szép virágot ültetett át 
idegenből. Lefordította Petőfi Sándor neves magyar költő epikus költeményét, 
a János vitézt. (...) Aki ismeri Petőfit, annak nem kell dicsérni e költeményt, a 
fordító neve pedig a biztosíték arra, hogy az eredeti mű valamennyi szépsége 
közül egyik sem fog elveszni szerb fordításban. A János vitéz a magyar népiélek 
tükre, amelyet Petőfin kívül senki más nem tudott úgy kifejezni”.1316 Noha már 
1858 őszén nyomdai megmunkálás alá került, a kötet mégis csak 1860 legelején 
jelenhetett meg.1317 A közbejött bonyodalmakról a magyar és a szerb lapok is 
cikkeztek. 1860 áprilisában a Vasárnapi Újság írja, hogy „Joannovics János, más 
néven Kiss János, Petőfi János vitéz-ét szerb nyelvre lefordítá még tavaly, de az 
a rendőrség által lefoglaltatott, mivel a czímboríték szerb és magyar színekben 
díszelgett”.1318 Vujicsics Sztoján tudni véli, hogy „a kis könyvecskét kétszer is 
elkobozták, mire végre mégis a szerb olvasók kezébe juthatott”.1319 A kötet körüli 
bonyodalmakat 1860 márciusában Zmaj így ecsetelte egyik levelében: „Amikor 
a mű elkészült, mi csintalanságból nagyon szép köntösbe öltöztettük, amelyen 
a piros, fehér, kék -  és zöld szín társult egymással, ez szemet szúrt egyeseknek, 
s valamiféle demonstrációt szimatoltak ebben, és a kötést betiltották. Mi aztán 
más kötést tettünk a könyvre, sárgát fekete betűkkel, most meg aztán elkobozták 
-  igazában még nem is tudom, miért, ha csak nem az életrajz miatt, amelyben 
a szabadság szó is előfordul”.1320

Valamivel később, 1860 júniusában Zmaj a Danicábán az alábbiakról tájékoz
tatta kötetének előfizetőit: „A könyvet már fél évvel ezelőtt kinyomtattuk. Érdek
lődésünkre a polgármesteri hivatal azt válaszolta, hogy a könyvre vonatkozó,

1313 Uo. 197.
1314 Uo. 29., 62.
1315 Anonim. Petőfi János vitéze. -  Vasárnapi Újság, 1858. nov. 14.
1316 Babic 1985, 28-29. (Az újsághír a szerző fordítása.)
1317 Uo. -  Aleksandra Petefia Vitéz Jovan, sa zivotopisom pesnikovim. Preveo Jovan Jovanovic, a izdao 
E. Cakra. U Novom Sadu, 1860.
1318 Anonim: Irodalmunk ismertetése a szerbek között. = Vasárnapi Újság, 1860. ápr. 15.
13,9 Vujicsics Sztoján: Magyarok és szerbek. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1997,102.
1320 Uo.
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fentről érkező tilalmat addig nem oldhatják fel, amíg arra nem érkezik engedély 
a felsőbb hatóságoktól.”1321 Végezetül, 1860-ban kézhez kapták a szerb olvasók a 
János vitéz fordítását, amelynek fontos részlete, hogy a Petőfi életére vonatkozó 
bevezetőt Zmaj Antonije Hadzictyal íratta meg, s a szerb irodalomtörténészek 
szerint ez volt az első komolyabb összefoglaló Petőfi életéről.1322 Vasilije Krestic 
a kötettel kapcsolatosan írja, hogy „Zmaj és Csakra Emil, aki finanszírozta e 
kiadványt, számos illusztrációval igyekezett emelni Petőfi művének értékét. Ez 
a gesztus híven tükrözte a szerbeknek a magyarok iránt táplált rokonszenvét”.1323

Bori Imre meglátása szerint is „Zmaj, amikor Petőfi János vitézét (...) szerb 
nyelvre fordította, valójában a szerb népies eposzt pótolta, azaz azt hozta, ami 
a szerb irodalomból hiányzott”.1324

1899-ben, Zmaj fél évszázados írói jubileumán, a vajdasági magyar lapok 
többnyire nem mulasztották el hangsúlyozni, hogy „népszerűvé tette nevét a 
magyarok előtt is, mert nemcsak a rokonlelkű Petőfi Sándornak fordította le 
minden nevezetes költeményét (...), hanem Arany János, Kölcsey, Kisfaludy, 
Vörösmarty, Tompa, Bajza és más magyar költők munkáit ültette át szerb nyelv
re és tette ismeretessé és kedveltté a szerb nemzet előtt”.1325 Halálakor pedig, 
1904-ben a zombori Bácska műfordításaival kapcsolatosan fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy „fordításának hűségére jellemző a Falu végén kurta kocsma... 
kezdetű költemény elterjedése. Azt lehet mondani, hogy ez a vers éppen olyan 
ismeretes a szerb világban, mint a magyarban. Nálunk a déli végeken Szerbi
ában és a Balkán minden szerb lakta vidékén ismerik s tudják könyv nélkül s 
csak kevesen sejtik, hogy nem eredeti szerb költemény”.1326

Zmaj a Vitéz Jovan mellett még 28 Petőfi-verset jelentetett meg szerb for
dításban, s e válogatásból már következtetni lehet arra, milyen is volt Zmaj 
Petőfi-képe.1327 Sava Babic kutatásai nyomán tudjuk, hogy Zmaj a legtöbb verset 
Petőfi 1847. évi terméséből ültetett át, s Petőfi lírai opusát csak 1848 januárjával 
bezárólag vizsgálta1328, tehát az általánosabb témájú lírai Petőfit fordította, nem 
pedig a forradalmár Petőfit. Ennek két nyomós oka volt: Zmaj egyrészt tisztában 
volt azzal, hogy az 1850-es, 60-as évek egyáltalán nem kedveztek Petőfi forradal
mi lírája népszerűsítésének, s a cenzúra azonnal betiltotta volna az ilyen közlé

1321 Babic 1985, 28-29. (Az újsághír a szerző fordítása.)
1322 Uo. 30.
1323 Vasilije Krestic: A magyarországi szerbek politikai törekvései és a magyarok (1849-1867). = Szer- 
bek és magyarok a Duna mentén. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből 1848-1867. 
Szerk.: Fried István. II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987,137.
1324 Bori 1970, 73.
1325 Anonim: Egy szerb költő jubileuma. = Szabadkai Közlöny, 1899. márc. 12.
1326 Anonim: Zmaj-Jovánovics János. = Bácska, 1904. jún. 17.
1327 Bori 1970, 95.
1328 Uo. 98.
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seket; másrészt, a liberális Zmaj nem osztotta Petőfi radikális forradalmiságát, 
azaz Petőfi 1848 márciusa után kibontakoztatott forradalmi eszméi/költeményei 
számára nem voltak elfogadhatóak.1329 Zmaj műfordítói munkássága, amely 
„kiváló összekötő hídnak bizonyult a két szomszédos nép életében”, azzal nyert 
méltó elismerést, hogy Zmaj halálának 90. évfordulóján Kiskőrösön, a Petőfi 
szülőháza melletti parkban leplezték le mellszobrát.1330

A forradalmár Petőfi csak jóval később bukkan fel a szerb olvasók előtt, vala
mikor közvetlenül az első világháború után, amikor egyik közkedvelt, a mun
kás-összejöveteleken gyakran szavalt forradalmi versét, Az ítéletet (Strasni sud) 
1919. május 1-jei számának címoldalán jelentette meg a Radnicka straza,1331 E 
verset, alkalmassága és mondanivalója miatt, ideológiai megfontolásból a nép
felszabadító háború idején is gyakran szavalták a különféle partizán-összejöve
teleken, sőt 1944 februárjában egy likai kiadványban (Zbornik grade za kultur- 
no-umjetnicku propagandu) nyomtatásban is megjelent.1332 1946-tól a politikai 
közhangulat miatt még egy ideig az új, kommunista ideológia is igényt tartott 
a forradalmár Petőfi verseire.1333

Petőfi Az apostol című művét 1886-ban Blagoje Brancic (1850-1915) gim
náziumi tanár, költő és műfordító ültette át szerbre s közölte folytatásokban a 
Strazilovo hasábjain.1334 1888-ban Aleksandar Maric közölt Az apostolból egy 
részletet a Jávorban.1335 Kötetben pedig Maric fordítása látott napvilágot 1892- 
ben.1336 Kéziratban maradt fenn az ilándzsai Danilo Tomin (1896-1920) Az 
apostol fordítása.1337

Blagoje Brancic 1907-ben megjelent fordításkötetébe (íz madarskogperivojá) 
hat Petőfi-verset is felvett1338, egy évre rá, 1908-ban pedig Miladin Krstonosic 
adott közre egy fordításkötetet (íz dve lirike) harminc Petőfi-verssel.1339

A két háború közötti időszakban -  öt-hat fordítást eltekintve -  szinte teljesen 
megszűnik az érdeklődés Petőfi lírája iránt a szerb irodalomban.1340

1329 Uo. 98-99.
1330 Nagy Magdolna: „Tiszta vizű forrás”. Kedden Kiskőrösön leleplezték Jovan Jovanovic Zmajnak, 
Petőfi egyik legjelesebb szerbhorvát fordítójának mellszobrát. =  Magyar Szó, 1994. jún. 16.
1331 András Dávid: Mostovi uzajamnosti. 0  jugoslovensko-madarskim kulturnim i knjizevnim veza- 
ma. Radnicki univerzitet „Radivoj Cirpanov”, Növi Sad, 1977,185.
1332 Uo.
1333 Babic 1985, 372. -  Petefi Sándor: Izabrane pesme. Növi Sad, 1946.
1334 Uo. 356.
1335 Uo. 358.
1336 Uo. 359. -  Apostol. Madarski spevao A. Petefi. Srpski prepevao Aleksandar Maric, Mostar, 1892
1337 Knjizevna topográfja Panceva. (gl. i odgovorni urednik Miodrag Maticki). Gradska Bibliotéka 
Pancevo-Institut za knjizevnost i umetnost Beograd, Pancevo, 2001,687.
1338 Sava Babic: Kako smo prevodili Petefija. Istorija i poétika prevoda. Matica srpska, Növi Sad, 1985, 
364. -  íz madarskogperivoja. Presadio Blagoje Brancic. U Novom Sadu, 1907.
1339 Uo. 365. -  Miladin Krstonosic: íz dve lirike. Növi Sad, 1908.
1340 Uo. 371-372.
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Csak a második világháború után, 1946-ban, válogatott verseinek kiadása 
(Izabrane pesme) hozza vissza ismét költészetét a szerb irodalomba.1341 E munka 
Bogdán Ciplic és Mladen Leskovac fordítói munkáját dicséri, miközben Mladen 
Leskovac Az apostol terjedelmes szövegének átültetésére vállalkozott.1342 Lesko
vac volt az, aki 1949-ben megjelentetett tanulmánykötetében, Petőfi halálának 
századik évfordulóján, két értekezést tett közzé a költőről.1343 Az elsőben Petőfi 
szerepét vizsgálta a szerb irodalomban, s többek között arra a megállapításra 
jutott, hogy amikor Zmaj fordítani kezdte Petőfit, a szerb líra azon a fejlődési 
ponton volt, amely a legjobban megfelelt Petőfi költészetének, és a szerb irodalom 
kész volt Petőfi „költői forradalmának” befogadására.1344 Zmaj fordítói indítékait 
pedig azzal magyarázta, hogy 1849 után meggyűlölte a bécsi abszolutizmust, 
s hogy a Bach-rendszer elleni tiltakozása jeléül fordult a magyar költők, min
denekelőtt Petőfi költeményeinek fordítása felé.1345 Ugyanakkor arra a kérdésre 
válaszolva, hogy a szerb Petőfi-fordításirodalom átfogóan tükrözi-e Petőfi költői 
opusát, Leskovac leszögezi, hogy Petőfi képe a szerbeknél eléggé egyoldalú, s 
mindenekelőtt a szabadságért harcoló költőt, a magyar szabadságharc tragikus 
hősét, azaz a forradalmár Petőfit tükrözi.1346

Leskovac második tanulmányában Petőfi halálának századik évfordulója kap
csán foglalta össze és értékelte a költő munkásságát.1347 Abban a forrás feltünte
tése nélkül egy érdekes legendát is közölt Petőfi haláláról a segesvári csatatéren: 
„Talán mégis élt [Petőfi], amikor a sírba lökték, mint ahogyan azt mesélték és 
sokáig hitték? Úgy mondják, hogy még felkiáltott -  Ne temessetek engem... 
élek! Én vagyok Petőfi! Azt mesélik, hogy erre odavetették neki: -  Dögölj meg, 
te Kossuth-kutya! Bármiképp is volt az utolsó perceit a sír csendje fedte le. Annyi 
bizonyos, hogy Petőfi nem élte túl július 31-ét.”1348

1960-ban Zágrábban jelent meg Illyés Gyula Petőfijének horvát kiadása, s 
e tanulmánykötetben Gustav Krklec és Dobrisa Cesaric voltak a Petőfi-versek 
fordítói.1349 1965-ben a Trifun Dukic által összeállított szerb nyelvű versanto
lógiában (Poezija vekova) két Petőfi-vers is helyet kapott a szerző fordításá
ban.1350 Petőfi halálának 120. évfordulójára, 1969-ben Belgrádban jelent meg

1341 Uo. -  Petefi Sándor: Izabrane pesme. Növi Sad, 1946.
1342 Uo.
1343 Mladen Leskovac: Clanci i eseji. Matica srpska, Növi Sad, 1949.
1344 Uo. 215-219.
1345 Uo.
1346 Uo.
1347 Uo. 220-257.
1348 Uo.
1349 Babic 1985, 374.; Illyés Gyula: Petőfi. Zagreb, 1960. -  Illyés Gyula: Petőfi. Zagreb, 1960.
1350 Uo. -  Trifun Dukic: Poezija vekova. Beograd, 1965.
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Petőfi válogatott verseinek egy szerb nyelvű kiadása (Sloboda i ljubav).1351 Ebben 
huszonnégy Petőfi-költeményt olvashatunk, Iván Ivanji és Danilo Kis fordítá
sában.1352 A költő születésének 150. évfordulójáról is kötettel emlékeztek meg a 
szerb kiadók: 1973-ban egy tekintélyes válogatást jelentettek meg költeményei
ből.1353 A válogatást Mladen Leskovac végezte, s a kötetben Zmaj, Iván V. Lalic, 
Danilo Kis1354 és Veljko Petrovic Petőfi-fordításait találjuk.1355 A kötet előszavá
ban Mladen Leskovac hangsúlyozta, hogy Petőfi születésének 150. évfordulója 
nemcsak a magyar irodalom történetének fontos dátuma, hanem az európai 
költészet történetének is.1356 Leskovac számba vette az addigi szerb Petőfi-for- 
dításokat is, mondván, hogy Petőfi 856 költeményéből ez idáig 232-t ültettek 
át szerb nyelvre, s hogy a szerbek körében Petőfinek 96 fordítója ismeretes.1357 
A szerb Petőfi-kötet megjelentetésének indítékait a jubileumon túl abban az 
igényben látta, hogy Petőfi költészetét ismételten be kell mutatni a mai olvasó
nak, ezúttal „a modern költői nyelv kifinomultabb eszközeivel”.1358 Az említett 
Petőfi-kötet közli Bányai János Petőfi életéről szóló tanulmányát is, amelyben a 
szerző leszögezi: „halálának körülményeit szavahihető módon csak nemrégiben 
tisztázták. A XIX. század második felében kitalált hírek és legendék keltek szár
nyra arról, hogy Petőfi még él. Csak szelleme és költészete volt élő. (...) Idővel 
életrajza regénnyé módosult, s így élik azt meg az olvasók is, például Illyés Gyula 
Petőfiről szóló kötetét. Életrajza alapján aligha válik érthetővé Petőfi költészete, 
az utóbbi időben lehetetlen is így megközelíteni. Petőfi költészete valami más, 
sokkal összetettebb és titokzatosabb, és sokkal több Petőfi életrajzánál”.1359

Az újvidéki Matica könyvtára pedig a 150. évforduló kapcsán Petőfi szerbhor- 
vát fordításait mutatta be alkalmi kiállításon, s erre „nem az illendőség diktálta 
gesztus késztette (...), hanem a költő hatásának és jelentőségének felismerése, 
annak tudatosítása”.1360

Végezetül Enver Colakovic 1978-ban Zágrábban megjelentetett magyar köl
tészeti antológiájában (Zlatna knjiga madarske poezijé) tizenhét Petőfi-verset

1351 Uo. 375. -  Sándor Petefi: Sloboda i ljubav. Odabrane pesme. Beograd, 1969.
1352 Uo.
1353 Uo. 376. -  Sándor Petefi: Pesme. Növi Sad-Beograd, 1973.
1354 A Szeptember végén c. verset, Danilo Kis fordítását Bányai János tette beható elemzés tárgyává egyik 
tanulmányában. (Bányai János: A Szeptember végén Danilo Kis fordításában. =  Fűzfa Balázs [szerk.]: 
Szeptember végén. -  160 - .  A Koltón, 2007. szeptember 28-30-án rendezett konferencia előadásainak 
szerkesztett és bővített anyaga. Savaria University Press, Debrecen, 2008,128-140.)
1355 Sándor Petefi: Pesme. Növi Sad-Beograd, 1973.
1356 Uo. 7-9.
1357 Uo.
1358 Uo.
1359 János Banjai: Petefijev zivot. =  Sándor Petefi: Pesme. Növi Sad-Beograd, 1973,115-124. (Az idé
zett részlet a szerző fordítása.)
1360 (-er): Petőfi szerbhorvátul. = Magyar Szó, 1973. márc. 24.
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publikált saját fordításában.1361 Nos, ezek voltak a fontosabb, kötetben megje
lentetett szerb Petőfi-fordítások, de emellett, főképpen a jubileumok kapcsán 
(1969, 1972, 1973), szerb folyóiratokban is tucatnyi Petőfi-versfordítás látott 
napvilágot.1362

1998-ban, Petőfi halálának másfél százados évfordulóján a Matica srpska 
ismét egy kiállítással adózott emlékének.1363

Vladislava Polit, aki még 1912-ben behatóan vizsgálta Petőfi népszerűségét 
és kultuszát a szerb irodalomban, úgy értékelte, hogy a költő nagy hatással volt a 
szerbekre, s hogy „az ifjúság eszményképe volt, melyben az összes nemzeti esz
mények igaz előharcosát látta. (...) Ez a legfőbb, ami Petőfit halhatatlanná tévé 
nemcsak a magyaroknál, hanem a (...) szerbeknél is”.1364 Mint írta, „már a XIX. 
század ötvenes éveiben Petőfi hódít a szerb olvasó közönségben és azóta tovább 
mind jobban terjed a kultusza. (...) Egyes szerb költők lelkesedést merítettek 
Petőfi költeményeiből, mint a szerb közönség is lelkesedve olvasta a legnagyobb 
magyar lírikust, amikor csak alkalma volt ezen élvezethez jutni”.1365 Vladislava 
Polit három szerb Petőfi-fordítót emel ki, mint Petőfi szerb kultuszteremtőit: 
Jovan Jovanovic Zmajt1366, Blagoje Brancicot1367 és Milan L. Popovicot.1368

Zmaj fordításairól az a véleménye, hogy „rendkívül sikerültek, olyannyira, 
hogy ezek a fordítások Petőfi költeményei maradnak, csak a szerb nyelv öltözetét 
öltik magukra”.1369 Sőt, azt a megállapítást is megkockáztatja, hogy Petőfi nép
szerű költeményeinek fordítása révén Zmaj „ismertebb a szerb olvasó közönség 
előtt, mint eredeti költeményeinek néhányaival”.1370

Az újvidéki Blagoje Brancic műfordítóról azt állítja, hogy „ő Petőfi kultuszá
nak kezdeményezője a szerbeknél”1371, mert „nemcsak Petőfi költeményeit for
dította, hanem Petőfit tudományos oldalról is szemlélgette és mint az újvidéki 
főgymnasium tanára, előadó szóval a tanítványait Petőfi iránt lelkesítette, úgy, 
hogy azon tanulónemzedékek, melyek Brancsics idejében a gymnasiumból 
jöttek, Petőfiben eszményképüket tekintették, sokat olvasták, sokat írtak róla, 
és műveiből fordítottak. Ama időszak bátran nevezhető Petőfi korszakának a

1361 Babic 1985, 377.; Enver -  Enver Colakovic: Zlatna knjiga m adarskepoezije. Zagreb, 1978.
1362 Uo. 375-376.
1363 Sándor Petefi (1823-1849). Katalog izlozbe. 1-30. april 1998. Autori kataloga i izlozbe: Ksenija 
Svetlicic i Peter Hajnerman. Bibliotéka Matice srpske, Növi Sad, 1998.
1364 Polit Vladislava: Petőfi a szerbeknél Branik nyomda Rt., Újvidék, 1912,15.
1365 Uo. 17.
1366 Uo. 17-19.
1367 Uo. 29-34.
1368 Uo. 41-44.
1369 Uo. 19.
1370 Uo. 20.
1371 Uo. 33. -  Vladislava Polit becslése szerint Brancic mintegy 150-200 Petőfi-költeményt fordított szerbre.
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szerbeknél, mert akkor valódi rajongás uralkodott Petőfi irányában”.1372 Még 
egyetemista korában Brancic megírta Petőfi szobra előtt című versét, amely egy 
korabeli almanachban nyomtatásban is megjelent.1373 Azt, hogy Brancic „tudo
mányos oldalról” hogyan szemlélte Petőfit, az alábbi példákkal támaszthatjuk alá.

1900-ban, a Matica srpska évkönyvében hosszú értekezést írt Petőfiről, 
amelyben a többi között kultikus retorikával így fogalmazott: „Petőfi szolgá
latai a nemzetnek politikai tekintetben valami geniális hadvezér háborúban 
való érdemeinek felelnek meg. (...) A költőket legjobban hasonlíthatjuk össze 
a csillagokkal. (...) Egy csillagnak gyengébb fénye van, csakis a közelebb kör
nyéknek fénylik és idő szerint előbb eloltódik; egy másik csillag pedig fénylik, 
nem ismerve határokat. így, a költők közül is némelyek csakis egy szűkebb kört 
világítanak meg, némelyek pedig az egész világig érnek. (...) az egész emberség
nek fénylenek és örökké valók, mert eszméik is, melyeket megénekeltek, örökké 
valók. (...) Petőfi mint elsőrendű költő, örökké fog élni, a mint örökké valók 
költészetének eszméi is. A mit ő megénekelt, az az egész világot érdekli, azt az 
egész világ elfogadta és őrizni fogja. Róla bátran mondhatók a szerb költő ama 
szavai: »Boldog az, ki örökké él, volt is miért születnie.«”1374

A pancsovai jogászról, a későbbi újvidéki lapszerkesztőről és Petőfi-fordító- 
ról, Milan L. Popovicról (1883-?) Vladislava Polit azt írja, hogy „még tanuló 
korában rajongott Petőfiért. Már akkor fordítgatott Petőfiből és fordításait diák 
önképzőkörökben felolvasta”, első Petőfi-fordításai pedig a Zenski Svetben, a 
Brankovo Kóló ban és a Bosanska Vilá ban jelentek meg nyomtatásban.1375 Mint 
mondja, „Popovics legfőbb érdeme az, hogy ő volt az első, ki Petőfi költészetét 
Szerbiában az ottani szerbekkel megismertette”.1376 Popovic 1904-ben a belg
rádi Delo folyóiratban közölt Petőfiről egy értekezést, s „azóta Szerbiában az 
érdeklődés Petőfi iránt mindinkább növekedik”.1377 Ebben az értekezésében 
Popovic így méltatta Petőfit: „Leginkább becsülöm és szeretem ama jeles ódáit, 
melyeknél jobbak és szebbek eddigelé még nem írattak. Ezekben Petőfi művé
szete tetőpontját éri el. Szerelmi költeményeivel hírnévre tett szert, hazafias, 
felséges ódáival pedig mindörökre lekötelezte nemzetét és halhatatlanná lett. 
(...) Felülmúlhatatlan, buzgó az ő hazafisága. A hazáért áldozta fel mindenét, 
szerelmét és önmagát, mindent a világon és lelkesültséggel a harcmezőre száll, 
hogy hősiesen haljon meg nemzetéért és hogy mint annak apostola térjen visz- 
sza hozzá, a szabadság, testvériség és egyenlőség szent, isteni tanát hirdetve”.1378

1372 Uo. 34.
1373 Uo. 31.
1374 Uo. 38-39.
1375 Uo. 42.
1376 Uo.
1377 Uo.
1378 Uo. 43-44.
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1906 júliusában Anton Askerc már verset írt Petőfihez (Pred Peteftjevim spomeni- 
kom)y amely a belgrádi Pravdában látott napvilágot.1379 1923-ban pedig, a Petőfi-cen- 
tenáriumon, a Vreme egyik cikke a párizsi Petőfi-ünnepségekről tudósított.1380

Petőfi szerb népszerűsége mellett szól az a folklorizálódására utaló tény is, 
hogy „Petőfi költeményeit sokszor úgy szavalták szerb mulatságok alkalmával, 
mintha szerb nyelven írattak volna, mint pl. Az őrült, a Három fiú ; sőt Petőfi 
némely dalát énekelni is lehetett hallani, mint pl. Falu végén kurta kocsma..., 
Ambrus gazda, Ezrivel terem fán a meggy.. .”.1381

Nyilván igaza van Dávid Andrásnak, mikor azt írja, hogy „Petőfi költészete 
és forradalmi alakja (...) tartósan népszerű a délszláv népek körében”.1382

Kultikus szövegek és kultuszversek Petőfiről a Vajdaságban (1918-ig)

Miután Petőfi kultuszának kibontakozása -  mindenekelőtt az itteni sajtó 
viszonylag kései felvirágzása miatt -  valamelyest késett a Vajdaságban, kevés 
kivétellel csak a 19. század legvégén és a 20. század elején, akkor is jubileumai
hoz kapcsolódóan jelentek meg vele kapcsolatos kultuszszövegek, kultuszversek, 
emlékbeszédek vagy általa ihletett szépirodalmi alkotások. Ezek terjesztésében, 
népszerűsítésében -  más média híján -  a korabeli sajtónak volt a legnagyobb 
és legfontosabb szerepe.

Az egyik legkorábbi Petőfi-dicsőítés 1878 márciusában jelent meg a nagybecs- 
kereki Toro/itá/ban.1383 Abban a többi között azt olvassuk, hogy Petőfi „nemze
tünk büszkesége”, „századunk legnagyobb költője”, aki miatt „a büszkeség érzete 
dagasztja minden hazafi keblét, ha meggyőződést szerez magának arról, hogy 
nagy költőnket, mint nemzetünk páratlan tulajdonát, nem csupán hazánk szűk 
határain belül ünnepük, hanem művei minden művelt nemzet nyelvén olvas
hatók és nevezetesen Németországban, a költészet és tudományok hazájában 
számtalan fordításokban, közkézen forognak költeményei”.1384

1894 tavaszán a zombori Bácska hét folytatásban közölte Zlinszky Aladár 
értekezését Petőfiről és Tóth Kálmánról.1385 Voltaképpen Petőfinek Tóth Kálmán

1379 Marija Cindori-Sinkovic: Letopis kulturnog zivota 1904-1907. Matica srpska-Institut za knjizev- 
nost i umetnost, Beograd, 1992, 392.
1380 Vidosava Golubovic: Letopis kulturnog zivota 1919-1925. Matica srpska-Institut za knjizevnost 
i umetnost, Beograd, 1989,181.
1381 Polit Vladislava: Petőfi a szerbeknél. Branik nyomda Rt., Újvidék, 1912, 31-32.
1382 András Dávid: Mostovi uzajamnosti. 0 jugoslovensko-madarskim kulturnim i knjizevnim veza- 
ma. Radnicki univerzitet „Radivoj Cirpanov”, Növi Sad, 1977,185.
1383 Anonim: Petőfi Sándor összes költeményei. = Torontál, 1878. márc. 21.
1384 Uo.
1385 Zlinszky Aladár: Petőfi és Tóth Kálmán. = Bácska, 1894. ápr. 24. -  júl. 6. [I—VII.]; E tanulmányát 
lásd még: Tóth Kálmán emlék-albuma. Szerk. Dr. Horváth Cyrill. A Tóth Kálmán-szoborbizottság 
kiadása, Baja, 1894.
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(1831-1881) költészetére gyakorolt „csodás hatását” vizsgálta, miközben Petőfi 
munkásságát is értékelte.1386 Tanulmánya szövegének frazeológiája nem mentes a 
kultikus elemektől. Petőfiről írja, hogy „a vészeknek örökös szomjazása, melye
ket majd a sors halmoz pazaron útjába, majd maga dördít meg, hogy aztán élete 
üdvét egészen a nemzet nagy viharába temesse, hirtelen végének biztos meg
sejtése, harcias bátorsága, midőn eldobva lantját, habozás nélkül fegyvert ragad 
küzdeni az eszmékért, melyeket hirdetett s végül rejtélyes eltűnése, mely pályáját 
egy fényében lefutó üstököshöz teszi hasonlóvá -  mindez megkap, bámulatba 
ejt s ellenállhatatlanul leköt csodaszerű útja szemléletében.

Valóban ez az élet mindnyájunk kincse, nemzeti életünk egy jelentős szaka
szának drága emléke. A ki egészen nemzetéé volt, mintha egymagában át is élte 
volna azt az egész fejlődési processzust, a melyen a magyar nemzet átment”.1387

Zlinszky tanulmányának végkövetkeztetése az volt, hogy „Petőfinek, a magyar 
népdal nagy mesterének dalait senkiéi sem közelítik meg annyira és sorakoznak 
melléje, mint Tóth Kálmán egy-egy sikerültebb terméke. De szívéből fakadt, éle
téből folyt s a nagy úttörőnek csak eredményeire épített, azokból alkotott”.1388 S 
e Petőfivel való párhuzam akkor válik fajsúlyossá, ha tudjuk, hogy Tóth Kálmán 
az egykor Bács-Bodrog megyéhez tartozó Baja országgyűlési képviselője volt, s 
így életrajza valamelyest Zomborhoz, a megyeszékhelyhez is kapcsolódik, ahol 
1894 júniusától már működött az emlékét ápoló Tóth Kálmán [irodalmi] Kör.1389

Bácskában az 1899. évi évforduló, azaz Petőfi halálának fél évszázados jubi
leuma indította be a kultikus retorikát, de ugyanakkor az ünnepségek, megem
lékezések sorozatát is. Zomborban 1899. július 30-án a városháza dísztermé
ben rendezték meg a Petőfi-ünnepélyt, amelyet megelőzően arra szólították fel 
a megyeszékhely lakosságát, hogy „az ünnepély napján házaikat lobogózzák 
fel, mintegy külső jeléül a hódolatnak, a mellyel a legnagyobb magyar költő 
dicső emlékének adóznak”.1390 A felhívás meghallgatásra is talált, s a korabeli 
laptudósítás szerint „zászlódíszt öltöttek” Zombor utcái (ezzel hivatalosították 
az ünnep országos, nemzeti jellegét), az ünneplésből pedig, dicséretes módon, 
Zombor „nem magyar ajkú lakói, a szerbek, nem vonták ki magukat a nemzet 
ünnepéből, megjelentek ottan, kifejezvén ezzel is törthetlen hazafiságukat”.1391 
A rendezvény színhelyéről nem hiányoztak a kultusz külső ismérveit prezentáló 
rekvizitumok, amelyek egyértelműen Petőfi és a nemzet egységére utaltak: „A 
termet ez alkalomra piros-fehér-zöld drapériákkal szépen feldíszítették. Annak

1386 Uo.
1387 Zlinszky Aladár: Petőfi és Tóth Kálmán. = Bácska, 1894. ápr. 24. [I.]
1388 Zlinszky Aladár: Petőfi és Tóth Kálmán. = Bácska, 1894. jún. 29. [VI.]
1389 Borovszky 1909
1390 Anonim: Petőfi-ünnepély. =  Bácska, 1899. júl. 28.
1391 Uo.
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egyik sarkában Petőfi szobra volt díszes talapzatra felállítva, fölötte repülő sas 
tartott szájában pálmaágat. A talapzatra pompás nemzeti színű szalagos babér- 
koszorú volt helyezve.”1392

Kozma László Bács-Bodrog megyei országgyűlési képviselő nyitotta meg 
az ünnepséget egy „szép, hazafias, érzelemtől duzzadó, imaszerű beszéddel”, 
amely ékes példája volt a kultikus, szakrális elemekben bővelkedő retorikának: 
„Nyíljon meg a mi lelkünk is a visszaemlékezésnek; és ne zárkózzék el büszke 
érzéseivel dobogó szívünk. Hogy kegyeletünk alkotó erőben nyilvánulhasson: 
külső jelekben kell megvallnunk, mint a hitet, mely egy örökélet ígéretével biztat. 
(...) Igaz magyar nem kérdezheti azt: kinek, minek emlékezetére lobognak föl 
ma egy ország önérzetének fáklyalángjai?! (...) Újjászületésünk vajúdó méhéből 
tört elő fajunknak tüneményes géniusza, Petőfi Sándor. Magával hozta ezer év 
megpróbáltatásaiban tisztult karakterünk magvát; magával hozta a gondvise
lés küldötteinek kiváltságát: a prófétai erőt. (...) A magyar nép érzésvilágának 
kristályvize gyöngyözik lantja remekeiben. Hazafias dalaiban az örökifjúság cso
daszerével itatja nemzeti érzéseinket. ízzó fajszeretete gyújt; olthatatlan szabad- 
ságszomja elepeszt. Látnoki fölgerjedéseiben vértanúk rajongó lelke háborog.

Ő az akinek vérében, szívében, lelkében lüktet, feszül, lángol mindaz, ami a 
magyarnak valaha álma, vágya, törekvése volt. Ő az, akiben eszményeinknek 
foglalatja összetömörül. (...) Ő akinek »egy-egy sereggel ért föl egy dala«. (...) 
Csatatéri halálban ömlött ki ifjúi vére, hogy ezzel is szentebb legyen nekünk az 
a föld.

Te, a mi nagy riadónk örök dalnoka, te! Szállj alá közénk a mérhetetlenség
ből, melyben az anyavilág porszemei rajzanak; véreidnek kegyelete hf. (...) Föl 
vannak már szentelve oltárköveink, keletnek, nyugotnak, északnak, délnek egy
aránt; és mindegyik oltár hazafias kegyeletünk áldozatától füstölög.

Szállj alá közénk! Nyilván valóra vált már, amiről látnoki lelked álmodott, 
aminek a te drága véred is ára lett.

Szállj alá közénk! A te mélységes honszerelmed tüzénél élesztjük fel ma szö- 
vétnekeinket, hogy lángja magasra csapjon. (...)

Petőfi Sándor, míg élt, a nemzet szíve volt; ha már halott: a nemzet őrizze 
őt szívében.”1393

E kultikus szavakat a korabeli laptudósítás szerint „a közönség áhítatszerű 
csendben hallgatta meg”.1394 A beszéd bővelkedik kultikus elemekben, szakrális 
metaforákban: a Petőfi iránti kegyeletet „külső jelekben kell megvallnunk, mint 
a hitet”; egy ország ünnepli őt, „fajunknak tüneményes géniuszát”, „a nemzet 
szívét”, aki „magával hozta ezer év megpróbáltatásaiban tisztult karakterünk

1392 K. J.: A Petőfi-ünnep. =  Bácska, 1899. aug. 1.
1393 K. J.: A Petőfi-ünnep. (Kozma László beszéde). =  Bácska, 1899. aug. 1.
1394 Uo.
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magvát”, a „prófétai erőt”; aki műveiben „a magyar nép érzésvilágát” tükrözte- 
ti, s az „örökifjúság csodaszerével itatja nemzeti érzéseinket”; látnok ő, akinek 
vérében lüktetnek a mindenkori magyar álmok, vágyak, törekvések; olyan köl
tő volt, aki „kiömlött vérével szentelte meg a földet”. A szakrális beszédmódot 
követő sorokban csap át a szerző vallási áhítatba: „Szállj alá közénk a mérhe
tetlenségből (...) véreidnek kegyelete hi”; a felszentelt oltárkő „hazafias kegye
letünk áldozatától füstölög”.

Az ünnepségen Trischler Károlynak, Bács-Bodrog megyei árvaszéki ülnök
nek, a zombori Bácska című lap főmunkatársának kultikus elemekben ugyan
csak gazdag emlékbeszéde következett Petőfiről:

„Az ő neve szent név, mely nem embert, hanem eszmét jelent, s ezért soha ki 
nem alvó lángok törnek föl az égnek, az ismeretlen sírból, melyben ő fekszik. Aki 
látja azt a lángot, azt mind megmelegíti. A szerelmes boldog, a hazafi felbuzdul, 
a rabszolga remél, a zsarnok megremeg, ha őt olvassa. írt ő mindenki számára. 
Millió és millió ember értései tisztulnak meg az ő lángelméjének tüzénél.

Millió és millió szív forró dobogása egyetlen hanggá válik a napon, amelyen 
egy félszázad előtt Petőfi Sándor a csatasíkon eltűnt. Nagy nevét zengi millió 
ajak és ünnepli a lángészt, azt a szent égi lángot, amelynek nincsen foltja, amely 
bevilágítja a földet, az eget, az egész mindenséget, amely halhatatlan!

Petőfi Sándornak már meghódolt a halhatatlanság. Az ő dicsőségéhez már 
nem adhat a nemzet, abból csak nyerhet és vehet. Ő nemcsak minden idők leg
nagyobb lírikusa, hanem a hazaszeretet glóriás alakja.

Művei: a szabadság és hazaszeretet forrása!
Azért ne sirassuk, hanem ünnepeljük őt, hisz ha századok után évszázadok 

jönnek is, mindig azt fogják mondani: Petőfi Sándor a magyar nép örök dicső
sége! (...) Úgy elsírni a magyar búbánatát, úgy kimondani a vágyát, álmát, 
nem tudta senki -  nem is fogja talán tudni többé sohasem. A magyar géniusz 
lobogóját senki sem emelte még oly magasra, mint ő, meglátta és csodálta azt 
az egész világ! (...) Példája még századok múltán is lelkesít, költő, kinek nevét 
őrzi az örökkévalóság, és dalait visszhangozzák az időnek bércei: a századok. 
(...) A magyar nép teremtő erejének ezt a tüneményes alakját nem takarja el 
mindenestől a fejéregyházi csatasík: íme, szelleme itt jár most is közöttünk, él 
és munkálkodik az a minden idők végéig, míg csak egy homokszem lesz a vilá
gon, amely magyar!”1395

A szerző itt is szakralitásba csap át: Petőfi neve „szent név”, s ő nem is ember, 
hanem annál sokkal több és megfoghatatlanabb: eszme. Biblikus képet idéz, 
amikor azt mondja, hogy „ki nem alvó lángok törnek föl az égnek, az ismeret
len sírból, melyben ő fekszik”. Majd következnek a szokásos kultikus metaforák: 
„Lángelméje tüzénél” milliók tisztulnak; ő „lángész”, akinek „nagy nevét zengi

1395 K. ).: A Petőfi-ünnep. (Trischler Károly beszéde). =  Bácska, 1899. aug. 1.
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millió ajak” s „halhatatlan szent égi láng”, amely bevilágítja az egész mindensé- 
get; ő „a hazaszeretet glóriás alakja”, a „hazaszeretet forrása”, akinél még senki 
sem emelte magasabbra „a magyar géniusz lobogóját”, aki „nevét őrzi az örök
kévalóság, s kinek példája „még századok múltán is lelkesít”. E kultikus retorika 
idő- és emberfeletti szférába emeli Petőfit, és idealizált tulajdonságokkal ruházza 
fel -  a kultikus személynek kijáró jelzős szószerkezetekkel egyetemben.

A zombori Petőfi-ünnepség említésre méltó, eredeti alkotása volt Latinovits 
Szaniszló (1870—?) költőnek, újságírónak, Zombor város tanácsnokának Petőfi
hez című ódája1396, amelyről majd utóbb esik szó, a vajdasági Petőfi-kultuszver- 
sekkel kapcsolatosan.

1899 nyarán, a fél évszázados Petőfi-jubileum kapcsán Szalay Frigyes (1872-?) 
színmű- és vígjátékíró, a Bácska munkatársa írt alkalmi, kultikus Petőfi-méltatást:

„Csodálkozva kérdezzük, ki vagy te égi tünemény? Honnan jöttél, hol vet
ted azt az erőt s azt a lángelmét, amellyel diadalt arattál az egész világ fölött? 
Az anya szült, aki a keblén táplált, vagy talán a föld, amely a hátán hordozott s 
most lágy ölében ringat? Avagy egyenesen az Egekből jöttél, ahol minden erő
nek, hatalomnak, szellemnek és erénynek örök forrása van?

Mondd, ki vagy?
(...) Szólj, nagy idők legnagyobb tanújának dicső szelleme, ki voltál, -  ki 

vagy? (...)
Értünk, amikor úgy szólasz hozzánk, mint a kezében lángpallossal megjelent 

arkangyal, aki azért jött, hogy ítéletet hajtson végre, hogy megadja a bűnösnek 
a büntetést.

(...) Értjük minden szavad, minden tetted de nagy szellemed felfogni nem 
tudjuk.

Ember voltál s mégsem vagy az, mert messze fölöttünk állasz; szellemi erőd
ben, tetteidben és halálodban nagyobbnak tűnsz föl a világ többi nagyjainál!

Áldjuk az emléked s csodálattal és imádattal említjük neved.
A nemzet a sírodhoz vándorol s hálaimát rebeg érted, a ki fiának születtél s 

aki fiúból a nemzet atyja, apostola, nemtője s örök időkre éltető szelleme lettél. 
(...) A szellemed s a magyar haza léte, fennállása egy fogalom. (...) Véredet, 
amelynek szabad folyást nyitott a bősz ellenség fegyvere magába szívta az anya
föld; s azóta a hazának minden szülötte örököl abból; egy parányi elég belőle, 
hogy szeressük imádott hazánkat. S amíg hazaszeretet van a magyarban, addig 
te vagy a bálványozott oltárképünk! (...) Valahányszor elmerülünk a nagyságod 
fölött való csodálatban, mindig kérdjük, ki vagy te égi tünemény?

És ugyanezt kéri majd az utókor az időtlen idők végéig.
E kérdésre nincsen válasz!

1396 Uo.
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Csak azt tudjuk, hogy a mienk vagy s az egész nemzet a tied, mert benned, 
nagy szellemedben él. Örök időkön át minden nemzedék büszkén említi neved 
és áhitattal imádunk, mint szentet, mint az Ég többi glóriás alakját.”1397

Szalay szövege a Petőfi iránti vallási áhítat nyomán billen át teljes egészében 
egyházi nyelvhasználatba, felismerhető, gyakran használt szakrális nyelvfordu
latokkal. Petőfi az „égi tünemény”, a „lángelme”, amely diadalt aratott az egész 
világ fölött. „Egyenesen az egekből jött”, olyan, „mint a kezében lángpallossal 
megjelent arkangyal”, aki ítélkezni jött, felfoghatatlan „nagy szellem”, akinek 
imádattal említik nevét. A nemzet a sírjánál mond hálaimát, mert ő a „bálvá
nyozott oltárkép”, az „égi tünemény”, akit „áhitattal imádunk, mint szentet, mint 
az Ég többi glóriás alakját”.

A fél évszázados Petőfi-jubileum kapcsán, 1899 nyarán a Zentai Közlöny is 
közzétett egy kultikus Petőfi-méltatást ismeretlen szerző tollából.1398 „Ötven 
esztendővel ezelőtt, július hó 30-án hullott le az égből ez a csodaszerű meteor. 
Valamely buta orosz katona lándzsája szúrta keresztül a legnemesebb szívet, 
mely csakis a hazáért dobogott, s oltott ki egy életet, mely nem csak nemze
tének büszkesége, hanem az egész világ bámulatának tárgya volt. Amily cso
daszerű volt Petőfinek pályafutása, olyan titokzatos a halála. Biztosan még ma 
sem tudja senki, hogy mikor, s a segesvári síknak mely részén érte a halálthozó 
döfés. Kilobbant a fényes élet, de lelke nagysága élni fog, míg a magyarok élnek 
e hazában. Holtteste ott pihenhet a segesvári közös sírban, de az ő halhatatlan, 
megszentelt emléke, lángoló hazaszeretetének csodálata, s költészetének meg
rendítő hatása mi bennünk, utódokban tovább él, s olthatatlanul lobogtatja, 
éleszti a lelkesedés tüzét.”1399

Petőfi itt a földöntúli „csodaszerű meteor”, „az egész világ bámulatának tár
gya”, akinek titokzatos halála volt, s akinek „halhatatlan, megszentelt emléke” 
élni fog, „míg a magyarok élnek e hazában”.

A Szabadkai Közlöny is kultikus sorokkal vezette be a fél évszázados Petőfi-ju
bileumot: „Szabadságharcunk Tyrtaeusa1400, ki Romulusként1401 félisten módjára 
hirtelen eltűnt szemeink elől, hogy annál csodásabb legyen az alakja, legendává 
nőjön ki a sorsa s bár halála bizonyos, mindvégiglen várjuk folyton emlegessük, 
egyre szeressük, látni -  hallani óhajtsuk. Amint dalait mindannyian énekeljük, 
költeményeit áhitattal, tűzzel olvassák mindenek, nincs csak egy is közöttünk,

1397 Szalay Frigyes: Petőfi. = Bácska, 1899. aug. 1.
1398 Anonim: Petőfi. = Zentai Közlöny, 1899. júl. 23.
1399 Uo.
1400 Tyrtaeus (Tyrtaios) görög költő volt, Spártában élt i. e. a 7. században. A legenda szerint az athé
niak őt küldték a spártaiaknak segítségül, hogy lanttal a kezében harcra lelkesítse őket, a győzelemig.
1401 Romulus (i. e. 771-717), az ókori Rómát megalapító ikrek egyike is eltűnt. Minden akkori forrás 
ezt úgy állítja be, mintha az istenek ragadták volna magukhoz.
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ki nevét ne ismerné.”1402 A szabadkai egyetemi ifjúság 1899. július 31-én rende
zett kegyeletes műsort Petőfi emlékére, amely ünnepi istentisztelettel kezdődött, 
majd a Pestváros Szálloda nagytermében „gyászünnepséggel” folytatódott.1403 A 
műsorban többek között a Szabadkai Dalegyesület elénekelte Petőfi Menjünk, 
menjünk a földbe [Rabhazának fia] című költeményét, amelyet alkalomhoz illő
en Lányi Ernő zenésített meg.1404 Vojnich Andor harmadéves joghallgató pedig 
emlékbeszédet mondott Petőfiről.1405 A többi között így fogalmazott: „hamvaival 
honi szellő játszik, belőlük fakad a legszebb virág, eszméi sokszoros visszhangra 
találtak szívünkben és érzem, hogy felettünk lebeg most is dicső szelleme. (...) 
Eltűnt miként a bolygó üstökös, nyomtalanul, de a nép szeretete nem adta át 
az enyészetnek, ott kereste a szibériai ólombányákban lelket és testet egyaránt 
sorvasztó munka közt; honnan vissza fog térni édes hazájába.

Megható példája ez egy nemzet szeretetének nagyjai iránt. (...) Benne elve
szett a legnagyobb szerelmi dalnok, aki csak azért nem első társai közt, mert 
mindenek felett egyedül áll. (...) Az átalakulás, újjászületés nagy korszakában 
Petőfi dalnoka a szabadság eszméinek; s elvetett csíráit az üdvöt hozó honnak 
lelkes dalával nevelte fel. S magával ragadta a fél világot mikor megszületett a 
Talpra magyar. (...)

Élni fog a szívünkben, míg a nemzet él. Élni fog, míg a nemzet szeretete s 
tisztelete nagyjai iránt meg nem szűnik. És te édes hazánk nagy fia, dicsőült szel
lem, mi megőrizzük azt, mit örökképpen reánk hagytál, a haza- és szabadság- 
szeretetet, amelyért életünk mindig készen áll, ha halni kell, miként te tetted azt.

S ha jő idő, mit ne adjon Ég, melyben ezt feledni mernénk, jöjjön közénk 
dicsőült szellemed, fedje meg fásultságunk; buzdítsa lankadt erőnket s mi újra 
lelkesülni fogunk miként te 50 év előtt.”1406

Petőfi tehát itt is kultikus személy: a felettünk lebegő „dicső szellem”, aki 
„eltűnt miként a bolygó üstökös, nyomtalanul”, így „benne elveszett a legna
gyobb szerelmi dalnok”, a szabadság eszméinek dalnoka, akinek neve addig él, 
amíg a nemzet, s akinek „dicsőült szellemét” visszavárjuk, ha netán olyan idők 
következnének, amikor a nemzetet ismét lelkesíteni kell.

A Szabadkai Közlöny 1899 nyarán még két kultikus szöveget közölt Petőfi
ről.1407 Mindkettőt ismeretlen szerző tollából. A Petőfi Sándor című írást a lap a 
vezércikk helyén hozza, s a cikkíró ebben így fogalmaz: „Ötven évvel ezelőtt a 
lángész csillagrendszerében kihunyt egy nap. Petőfi Sándor meghalt.

1402 Anonim: Petőfi emléke. =  Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.
1403 Anonim: Petőfi emlékezete. = Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.
1404 Uo.
1405 Uo.
1406 Vojnich Andor: Emlékbeszéd. Tartatott a szabadkai egyetemi ifjúság által rendezett Petőfi ünnepé
lyen. =  Szabadkai Közlöny, 1899. aug. 6., aug. 13. [I—II.]
1407 Anonim: Petőfi Sándor. =  Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.; Anonim: Petőfiről. =  Szabadkai 
Közlöny, 1899. júl. 30.
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Meghalt? Eltűnt a segesvári csatasíkon, nem látta azután senki, de meghalt-e? 
Hitt-e valaha ez a nemzet az ő halálában? Nem várta-e törhetetlen hittel, örök 
bizakodással, hogy visszajő? Legendás ködbe burkolt alakja nem tűnt-e fel majd 
itt, majd ott, és a székely havasok között nem látják-e most is bolyongani őt? S 
mesevirágokkal átszőtt története szájról-szájra száll. S alakja mindegyre tisztáb
ban tündököl a mythykus fényes ködben és átragyog ezredévek homályán is. 
(...) Őbenne szinte testet öltött a magyarság géniusza és az ő költészete onnan 
való »az alföld tengersík vidékéről«.

És az ő élete, az ő pályafutása oly hatalmasan tökéletes volt, hogy sem hozzá
tenni, sem elvenni belőle nem lehet. (...) Ötven esztendő elmúltával íme ünne
peljük őt. Jól esik ünnepelnünk, mert hiszen önmagunkat, a magyar faj diadal
mas géniuszát ünnepeljük benne. (...) Nem érdemelnők meg Petőfi Sándort, ha 
méltón nem ünnepelnénk őt. »Az a nemzet nagy, amely megbecsüli nagyjait.« 
Ő úgy szerette volna nemzetét nagynak és egységesnek látni. Őt ünnepelvén 
íme nagy és egységes ez a nemzet. Az ő nedve egyesít és kibékít mindenkit, aki 
magyarnak vallja magát, az ő reá való emlékezés belopja a lelkesedés tüzét a 
hideg szívekbe.

Ötven év óta Petőfi Sándor hatása alatt áll a magyar nemzet. (...) Őbenne 
találta meg a magyar irodalom a magyar népet és őáltala hódította meg a magyar 
nép Magyarországot.

A magyar népnek nemzetté levése az ő diadala. Petőfi Sándor hatása nagy 
és örökkévaló. Hatása nemcsak a korára volt, hanem mi reánk is, és azokra is, 
akik utánunk jönnek. (...) A millióké immár ő. Aki visszatért az istenségbe, 
melynek része volt.

Glóriás alakja egyre nő. Glóriás alakját mesevirágokkal fonja át a nép szeretete. 
Hatása nagy és örökkévaló és lángoló lelkesedés kél most is dalai nyomán. (...)

Mert amíg magyar nemzet él, addig ő önmagát, a magyar géniusz diadalmas 
hódítását ünnepli minden idők legnagyobb magyar költőjében, Petőfi Sándor
ban.”1408

A cikkíró Petőfit a nemzettel azonosítja, meg az állandóságot és öröklétet 
jelképező nappal, akit a nép immár, kultikus személyhez illően, „legendás ködbe 
burkolt”, mesevirágokkal szőtt át, s aki „mythykus fényes ködben” tündöklik. 
Kiemeli őt a halandók sorából és emberfölöttivé teszi, mondván, hogy Petőfi
ben „a magyar faj diadalmas géniuszát” ünnepeljük, aki egységesíti a nemzetet, 
s akinek „hatalmasan tökéletes” volt a pályafutása, s kinek hatása örökkévaló. 
„A magyar népnek nemzetté levése” is az ő diadala. „Glóriás alakja” visszatért 
„az istenségbe, melynek része volt”.

A Szabadkai Közlöny másik cikkírójának Petőfiről szóló szövegében is felis
merhetjük a kultikus elemeket: „Soha ki nem alvó lángok törnek az ég felé az

1408 Anonim: Petőfi Sándor. = Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.
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ismeretlen sírból, melyben Petőfi Sándor alussza a halhatatlanság álmait. Vajon 
mit álmodhatik odalent a költő, akinek lángelméjének tüzénél millió ember tisztul 
meg? (...) Nincs tűz, mely szívet és lelket jobban megperzsel, mint a forradalom. 
Petőfi, aki mindenben az abszolút érzések embere volt, a forradalomról dalolva, 
emelkedett ihletének zenithjéig. (...) Petőfi, ha ma élne, internaczionális költő 
lenne, soha meg nem békülő harczosa a szoczializmusnak.”1409

Az ismeretlen szabadkai cikkíró itt a mondavilág eszközei után nyúl, innen 
a Petőfi sírjából feltörő, „soha ki nem alvó lángok” képzete meg egyáltalán a tűz 
képzete, amely mellett az emberek megtisztulnak. A névtelen cikkíró volt min
denképpen az első, -  és ismereteink szerint az egyetlen -  vajdasági, aki Petőfit 
(potenciális) szocialistának minősítette.

1899 nyarán Bácska-szerte Petőfi-ünnepségeket rendeztek, a kultikus szo
kásrend ismérveivel.

A legjelentősebb ünnepség az óverbászi Erzsébet ligetben volt, ahol lelep
lezték Petőfi fehér márványszobrát (amelyről már korábban szóltunk), s ezzel 
olyan kultikus helyet alakítottak ki, ahol évekig hódolhattak Petőfi emlékének.1410

Óbecse központjában a szervezők a Szabadság-szobor előtt alakítottak ki egy 
Petőfi-emlékünnepre alkalmas helyet, méghozzá úgy, hogy a szobor előtt emel
vényt állítottak, amelyet lombfüzérekkel és zászlókkal díszítettek fel, s melynek 
közepén Petőfi mellszobra állott. Az ünneplő közönség azután, szakrális szokás
rend mintájára, körmenetszerűen indult el zászlókkal és zeneszóval a Magyar 
Népkörből a szobor elé. Az ünnepség országos, hivatalos jellegét igazolandó, a 
műsort a Szózat éneklésével kezdték. Azután Gönczy János községi bíró „iga
zán lelkes hangon, meghatóan ismertette a nagy költő életét, szenvedéseit, halá
lát. Majd beszéde végén díszes koszorút helyezett a szoborra”.1411 Csupor Gyula 
Petőfi emlékezete című alkalmi versét Osztrogonácz Ferenc szavalta el, amelyet 
a közönség megéljenzett. Miután az óbecsei polgári magyar dalkör elénekelte 
a Nemzeti dalt, a szobor előtti ünnepség véget ért. Utóbb az óbecsei városháza 
tanácstermében Csupor Gyula beszédével folytatódott a kegyeletes megemlé
kezés. Beszédének végén Csupor hálát adott az istennek, „hogy megadta neki 
azt a kegyelmet, hogy 25 évvel későbben is dicsőíthesse a költőt, akit ezelőtt 25 
évvel a negyedszázados eltűnésének emlékezetekor ugyanitt méltatott”.1412 Mint 
mondta, Petőfi „felemelkedett (...) már 50 év előtt az égbe, ahonnan világít és 
világítani fog a magyarnak, míg magyar él a földön”.1413 Azután szavalatok követ
keztek, majd Szászy István (1861-1927) óbecsei községi orvos, egykor honvéd

1409 Anonim: Petőfiről. = Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.
1410 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. = Bácska, 1899. júl. 28.
1411 Uo.
1412 Uo.
1413 Uo.
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ezredorvos, költő, író olvasta fel tanulmányát Petőfiről. Szászy a kultikus ele
mekben gazdag szövegében többek között így fogalmazott: „Elment mint Illés 
próféta, de itt hagyta palástjait: verskötetét, a melyből meríthetünk erőt. (...) 
Az a költeménykötet (...) olyan, mint a kamera obscurába beesett kép, melyet, 
ha rávetítünk szívünk érzékeny lemezére, megjelenik rajta az ő egyénisége és 
belopódzik vele szívünkbe az ő olthatatlan lángoló hazaszeretete”.1414 Beszédét 
az alábbi alkalmi sorokkal zárta:

„Az ügy, melynek katonája voltál,
Nemsokára diadalmat ül!
De te nem lész itt a diadalnál,
Nem jöhetsz el sírod mélyibül...
Oh, de lelked, lelked nem veszett el!
.. .Szállj le hozzánk hősi szellemeddel,
Ha kezdődik majd az ütközet!”1415

Este az óbecsei magyar népkörben százterítékes társas vacsorával zárult az 
ünnepség.

A hódsági Petőfi-ünnepség a községi nagyvendéglő dísztermében zajlott, s a 
rendezvényt dr. Szabó József királyi közjegyző nyitotta meg „hazafias, emelke
dett szellemű beszéddel”, majd alkalmi szavalatok és zeneszámok következtek.1416

A bezdáni magyar népkör a községi nagyvendéglőben tartotta Petőfi-ünne- 
pélyét, nagyszámú közönség részvételével. Az alkalmi beszédek és szavalatok 
mellett a Petőfi-kultusz szempontjából fontos tény volt, hogy sor került Petőfi 
Sándor arcképének leleplezésére, amely fölé „gyönyörű koszorút” is helyeztek.1417

Végezetül a bácskai Petőfi-ünnepségek sorát 1899 nyarán az ókéri Petőfi-ün- 
nepély zárta a helyi vendéglőben, amely két oknál fogva is rendhagyó volt. Az 
egyik ok az volt, hogy „az impozáns ünnepélyen ott volt az újvidéki 6-ik honvéd 
gyalogezred 3-ik zászlóalja is, mely Petőfi ünneplésében nemcsak a költőnek, 
hanem a katonának, hősnek, a honvédnek is kegyelettel áldozott”.1418 Az ünnep
ségen többek között Pálffy János mondott beszédet, aki hangsúlyozta: „Petőfi 
volt az első költőink közt, akit külföldön is elismertek s aki gazdag képzeletével, 
rajongó szíve érzéseivel és lángelméjével amellett, hogy a legtökéletesebben 
fejezte ki a magyar nemzet örömét, bánatát és egész karakterét: világirodal
mi jelentőséget tudott adni a magyar népdalnak.”1419 Az ókéri ünnepély másik

1414 Uo.
1415 Uo.
1416 Uo.
1417 Uo.
1418 Anonim: Petőfi-ünnepély Ó-Kéren. = Bácska, 1899. aug. 8.
1419 Uo.
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rendhagyó mozzanata az volt, hogy a rendezvényt bankett, majd táncmulatság 
követte, „de nem mint másutt szokás »kivilágos kivirradtig«, hanem másnap 
délután öt óráig tartott”.1420 A szervezők „a mulatságnak e rettenetesen hosszú 
tartamát Ó-Kér közönségének a vidéken tán páratlanul álló vendégszereteté
vel” magyarázták, ám mindenképpen tény, hogy „a vendéglős óriási pincéjéből 
minden bor kifogyott, de az is, hogy a táncterem padlója a vehemens csárdások 
miatt annyira tönkrement, hogy közelebb új padlózatra lesz szükség”.1421

A fél évszázados Petőfi-jubileumot követően is, egészen az első világhábo
rú végéig, a Bácskában a szabad líceum előadásai során emlékeztek többször 
is Petőfi Sándorra.

Szabadkán 1900. március 25-én Loósz István író tartott előadást Petőfiről.1422 
1900. november 4-én Gaál Ferenc értekezett Heine és Petőfi költészetéről.1423 E 
tanulmánya 1901-ben a szabadkai főgimnázium Értesítőjében is megjelent.1424 
1915. február 9-én Szabadkán Jászai Mari (1850-1926), a jeles színésznő emlé
kezett Petőfire Milkó Izidor és Loósz István írók közreműködésével.1425 1917. 
január 7-én pedig a líceum felolvasóasztalánál Toncs Gusztáv idézte meg Petőfi 
emlékét.1426 Toncs egyébként évtizedeken át foglalkozott Petőfi költészetével, s 
tanulmányaiban, írásaiban egyrészt „a pálya körülményeit, a kort, a társadalommal 
kapcsolatos tudást datálja”, másrészt „az alkotási folyamat belső körülményeit, az 
eszmei hatásokat dokumentálja”, s „a külső erők és a belső adottságok együttes 
hatóerejéből kísérli meg levezetni az alkotó, az alkotási folyamat alakulását”.1427

Zomborban, a szabad líceumban 1909. január 9-én dr. Kohlmann Dezső érte
kezett Petőfi egyéniségéről és lírájáról.1428 1912. november 10-én pedig Hettesche- 
imer Ernő Petőfi kortársai szemében címmel tartott liceális előadást.1429 Ezek a 
liceális előadások éltették Petőfi emlékét az első világháború végéig Bácskában.

A Bánságban már, azaz Torontál megyében is Petőfi halálának fél évszáza
dos jubileumán, 1899 nyarán a sajtó több cikket, szöveget közölt a költőről, de 
a Petőfi-kultusz szempontjából mindenképpen kettő érdemel figyelmet.

1420 Uo.
1421 Uo.
1422 Káich 1979, 107.
1423 Uo.
1424 Gaál Ferenc: Heine és Petőfi költészete, (párhuzam). = Szabadka sz. k. város Községi Fögymnasi- 
umának Értesítője az 1901/2. tanévről. Közli: Kosztolányi Árpád igazgató. Krausz és Fischer könyv
nyomdája, 1902,19-68. (Szentgyörgyi István-Eva Bazant: Suboticka bibliografija 1870-1918. A sza
badkai kiadványok bibliográfiája. II. füzet. Fórum Könyvkiadó-Szabadkai Városi Könyvtár-Monográfia 
Társadalmi Szervezet, Szabadka, 1993,116.)
1425 Káich Katalin i. m. 107.
1426 Uo. 112.
1427 Ispánovics Csapó 2011, 203.
1428 Káich Katalin i. m. 118.
1429 Uo. 119.
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Az egyik Brájjer Lajosnak, a nagybecskereki Torontál szerkesztőjének a vezér
cikke volt 1899 júliusában, amelyben megyeszerte Petőfi ünneplésére buzdítja 
a hazafias közönséget.1430 Ebből derül ki, hogy 1899 júliusának elején a magyar 
képviselőházban Rátkay László interpelláció formájában figyelmeztette az ország 
közvéleményét a július 31-i fél évszázados Petőfi-jubileumra, illetve megünnep
lésének szükségességére. Voltaképpen „figyelmeztette az országot, hogy adósai 
vagyunk az ország e nagy fiának, ki hírt és dicsőséget szerzett költői alkotásai
val a magyar költészetnek, ki lángoló hazaszeretetével egy nemzetet lelkesített 
harci tettre, kinek költeményeit a legelső magyar házban és utolsó kunyhóban 
ismerik, azt rebesgetik a gyermekek az iskolában, azokat dalolják a mezőkön, 
réteken, (...) azokból tanulunk magyarul”. Ennek nyomán országos mozgalom 
indult el a Petőfi-jubileum megünneplésére, hiszen mint Brájjer írta, „lehetetlen, 
hogy ezen ünnepség csakis Budapestre szorítkozzék, hanem országos ünnep
pé kell avatni Petőfi halálának ötvenedik évfordulóját”. Hogy miért? Egyrészt 
azért, mert Petőfi volt az a „nagy költő, kinél szebb költeményeket senki sem írt, 
kinek minden egyes dala a magyar nemzet szivéből fakadt és kit kellőképpen 
méltatni halála után sem vagyunk képesek”; másrészt azért, Torontál megye 
magyarságát, különösképpen pedig Nagybecskerek város közönségét ne vádol
hassa senki „hálátlansággal, érzéketlenséggel”. Brájjer a bánságiak hazafiasságá
ra apellált, illetve annak a Petőfi-ünnepségek általi demonstrálására. Mint írta, 
„legyen arra gondunk, hogy Nagybecskerek városa is kivegye részét az országos 
ünneplésből, hogy büszkén mutathassunk arra, van bennünk is érzék, hogy a 
nemzet nagyjai iránt mi is hálás elismeréssel adózunk, és a nemzetet ért örö
mökből, bánatból mindig kivesszük a bennünket megillető részt”. Az egységes 
nemzettesthez való tartozás jeleként, bizonyítékaként tekintett tehát a déli végek 
magyarsága a Petőfi-jubileum megünneplésére. A gesztus volt a fontos, a jubi
leum megjelölésének ténye, illetve az ünnep nemzeti jellege, nem pedig annak 
pazar külsősége. Brájjer ezt így nyomatékosította: „Nincs szükség nagyszabású 
lármás ünnepségre, sem Petőfi szobrához nem vándorolhatunk, mert ilyennel 
még csak Budapest rendelkezik, de rendezhetünk szerény keretekben is nemzeti 
ünnepélyt, melyet Petőfi emlékezetének szentelhetünk.” Brájjer cikkében meg is 
nevezte, hogy Lauka Gusztáv, „Petőfi Sándor egyik legkedvesebb barátja” volna 
Nagybecskereken a leghivatottabb arra, hogy kezdeményezőként az ünneplés 
élére álljon, annak érdekében, hogy „Nagybecskereken is föllobogjon (...) az 
emlékezés lángja”.1431

A másik Brájjer-cikk, amely ugyancsak 1899 júliusában jelent meg a Toron
tóiban, a Petőfi-kultuszrói szólt.1432 Ez a maga nemében egyedülálló cikk az 1918

1430 [Brájjer Lajos]: Ünnepeljük Petőfi Sándor emlékezetét! = Torontál, 1899. júl. 11.
1431 Uo.
1432 [Brájjer Lajos]: Petőfi-kultusz. = Torontál, 1899. júl. 29.
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előtti vajdasági magyar sajtóban, tekintettel arra, hogy a szerző egyrészt elemzi 
a Petőíi-kultuszt, mint jelenséget, rámutat annak jelentőségére, nemzeti jelleg
ére, és a Petőíi-kultusz kilombosodásának fontosságát fejtegeti. Mint írja, „a 
Petőfi-ünnep nagyobb arányokat ölt, mint tervezői kontemplálták. (...) Örven
dünk ennek a felbuzdulásnak és halhatatlan költőnk méltó megtisztelése mellett 
a magyar közszellemnek termékeny föléledését üdvözöljük benne. Ez a mosta
ni ünnep hazafias, nemzeti és irodalmi lesz és ezzel szerencsésen megteremti 
a példát, miként egyesülhet hazafiság, nemzeti érzés és az irodalom tisztelete 
egy akcióban. Az újabb kor különös fejlődése a politikát egészen elválasztotta az 
irodalomtól, még pedig ez utóbbinak rovására. Az irodalom elhanyagolt oltár, 
melyen nem áldoznak azok, akik az ország ügyeivel foglalkoznak.

Nagyon közel volt a veszedelem, hogy a Petőfi-ünnep is vagy puszta irodalmi 
ünnepség lesz, vagy kihegyezett tendenciával politikai színezetű ünneppé alakul. 
Ma ettől a veszedelemtől nem kell többé tartanunk. Ma az messze már világo
san és tisztán kidomborult: a magyar nemzet lerója kegyelete adóját a magyar 
irodalom halhatatlan harcosának, aki dalaival megedzette a magyarság lelkét, 
eszméket adott és a hazaszeretet lángját élesztette. Az ünnep országos jelentő
ségű lesz, de nem a politika teszi azzá. Azzá teszi a nemzet megismerése, hogy a 
költő hatása kihat az ország nemzeti fejlődésére, hogy az irodalomnak nemcsak 
kulturális, hanem nemzetfenntartó hivatása is van. Ezért vehet részt benne az 
ország minden osztálya, a politikusok minden tábora, mert ebben a megisme
résben csak egyenlő vonások vannak s nincs benne semmi elválasztó tendencia. 
(...) Akit (...) megünnepelnek, az fölötte áll a napi politika megkülönböztető 
árnyalatának, a pártérdekeknek és politikai törekvéseknek.

A Petőfi-kultusz ezzel diadalmasan meghonosodik, hogy nagy misszióját a 
nemzeti élet kebelében gyakorolhassa ennek keretéből, kell kifejleszteni általá
ban a nemzeti alapon épülő szellemkultuszt. (...) a nagyoknak megbecsülése 
(...) erősíti a nemzeti öntudatot. Nagyjaink pedig számosán vannak, akikre 
büszkén hivatkozhatunk, mikor számon kérik tőlünk, mivel szolgáltuk mi Euró
pa kultúráját. De hatásuk a lelkületűnkre csak úgy van, ha emléküket ápoljuk 
magunkban, odatartjuk az ország szeme elé és átplántáljuk mindenki leikébe a 
megismerést, mit jelent nekünk az ő nagysága s mit mívelt, hogy naggyá lett.

Röviden: a magyar nemzeti érzületből hiányzik eddigelé a kulturális hagyo
mányok iránt való érzék, ezt az érzéket kell majdan kifejleszteni. Hatalmas kezdet 
a Petőfi-ünnep, de kezdetnek nem szabad megmaradnia. A magyar irodalom 
talán többet tett hasznosat a politika érdekében, mint akármely más irodalom. 
Ezt az áldásos kihatást eltüntette az alkotmányos rend helyreállta, de erkölcsi 
nemesítő hatásainak hasznát ma is láthatjuk.

Sokat várunk e tekintetben a Petőfi-ünnepektől. Országra szóló fényes ünnep 
lesz, mely benyomás nélkül nem hagyhat egy lelket sem. Ezt a benyomást pedig 
tartóssá kell tenni, megújítani, fölfrissíteni. Menten minden parciális törekvéstől,
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ha az ország törvényhozói és minden egyéb faktorai tisztelettel meghajolnak az 
irodalmi nagyságok előtt, ezzel ismét visszaszerzik az irodalmat munkatársul a 
maguk nagy munkájához.”1433

Brájjer a Petőfi-kultuszban a „magyar közszellem” felbuzdulását látja, azaz 
a közösségi emlékezet megnyilvánulását, amely megítélése szerint hármas jel
legű: „hazafias, nemzeti és irodalmi”. Brájjer helyesen látja, hogy „a kor (...) a 
politikát egészen elválasztotta az irodalomtól”, ám azt már nem meri kimonda
ni, elhallgatja, hogy éppen a politika sajátította ki a 19. század végén a magyar 
irodalom nagyjait, s használta fel saját igazolására, nemzeti céljaira, a nemzet 
nagyságának reprezentálására. Ennek tudatában disszonáns hangzású a megál
lapítása, hogy Petőfi „fölötte áll a napi politika megkülönböztető árnyalatának, a 
pártérdekeknek és politikai törekvéseknek”. Azaz, lehet, hogy Petőfi „fölötte áll” 
mindennek, de az országos Petőfi-ünnepségek már semmiképpen sem. Hiszen 
az aktuális politika aktív irányításával bonyolították azt le országszerte. Brájjer 
helyesen ismeri fel a kultusz szerepét, törvényszerűségét és hatását, amikor úgy 
fogalmaz, hogy a kultusz által az egyénben kiváltott „benyomást (...) tartóssá 
kell tenni, megújítani, fölfrissíteni”. Helyesen látja azt is, hogy a Petőfi-kultusz 
nagy missziót teljesít „a nemzeti élet kebelében”, s hogy abból kellene kifejleszteni 
azután „a nemzeti alapon épülő szellemkultuszt”, mert „a nagyoknak megbecsü
lése (...) erősíti a nemzeti öntudatot”. Viszont abban téved, hogy ha „az ország 
törvényhozói (...) meghajolnak az irodalmi nagyságok előtt, ezzel ismét vissza
szerzik az irodalmat munkatársul a maguk nagy munkájához”. Ennek éppen a 
fordítottja volt érvényes, mert a politika saját céljainak sajátította ki az irodal
mat, s ez a kisajátítás erőszakos volt, tehát az irodalom nem volt, nem is lehetett 
egyenrangú „munkatársa” a mindenkori politikának, mint azt Brájjer sugallja.

1899 nyarán a Bánságban is lezajlottak a Petőfi-ünnepek, több helyen is a 
lehetőségekhez mérten megülték a „nagy napot”, alkalmi szavalatokkal, beszé
dekkel és zeneszámokkal.1434 Azt követően pedig évekig tartó csend követke
zett. Csak 1905 nyarán idézte fel a Torontál névtelen cikkírója a költő emlékét: 
„Szomorú napra fordult az év. Most van ötvenhat esztendeje annak, hogy Petőfi 
Sándor, a dalnokok dalnoka tragikus halállal múlt ki a segesvári csatamezőn. 
Eltűnt nyomtalanul. Eltűnt, mint Mózes a hegyen. Eltűnt, mint a legendák 
hőse, dicsőén, a harcmezőn, száguldó paripák közt, mint megjósolta. Emlékkő 
áll a csatasíkon, ahol kardjával együtt tolla is örökre kihullott a költő kezéből; 
a nép-fantázia pedig a legenda aranyos zománcával ékesíti fel a nagy szellem 
misztikus eltűnését. Ne nyúljunk avatatlan, illetlen kezekkel a legendák ragyogó 
zománcához. Meghalt ő, a lánglelkű nagy magyar költő. Ötvenhat éve annak, 
hogy a többi hősök mellé eltemették őt is. A többi hősök örök álmukat alusszák

1433 Uo.
1434 Anonim: Petőfi-ünnep Torontálban. = Torontál 1899. júl. 29.
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azóta, de Petőfi szelleme újból és újból feltámad sírjából, figyelmet, elismerést és 
ünneplést követel a maga számára.”1435 A Petőfi-ünneplések a huszadik század 
első éveiben már el-elmaradoztak, s jobbára csak alkalmi újságcikkek ébreszt - 
gették a költő emlékét.

1907. március 9-én Nagybecskerek magyarsága rendezett Petőfi-estélyt, 
amelyen dr. Ferenczi Zoltán irodalomtörténész, a jeles Petőfi-kutató tartott fel
olvasást.1436 Tanulmányát négy folytatásban közölte a Torontál,1437 Két év múl
va, 1909 júliusában pedig, halálának 60. évfordulóján is alkalmi, kultikus cikk
ben emlékezett meg róla a Torontál: „Vad kozák durva pikájától átdöfött mellel 
lehanyatlott ő is, -  mint a hulló csillag -  a többiek közé, kik vérüket, éltüket 
áldozták a szabadságért.

Beteljesült vágya, lelke álmodása prófétai ihlettől lángoló keblének. (...) S 
hogy halálában is halhatatlan legyen, megvadult lovak patkójától összetiport 
testét hasztalan keresték annyi évek óta. Kétség, bizonytalanság töltötte el az 
érette epedő kebleket. Talán nem is halt meg? Talán a szabadság Istene, mint 
hajdanán Illést, testestől-lelkestől egekbe emelte lánglelkű dalnokát?

De hasztalan volt minden találgatás. A szabadság, a szerelem aranyszájú 
csalogánya, Petőfi Sándor eltűnt. Eltűnt, hogy elmúlást jelző sírjához se zarán
dokolhasson el a nemzet hálás kegyelete.

A csatakürt szólott, ellenséges seregek harci riadója reszketteté a levegőt s 
Ő, a szabadság félistene, odahagyta ifjú nejét, picinyke gyermekét. Mélységes 
szerelmét, mely mint zúgó tengerár, fakadt ki nagy szívéből, elfojtotta a fenye
getett szabadságért. Ment a csatatérre, vérrózsákat termő harcok színterére, 
hogy lelkesítse, buzdítsa, tettekre hevítse a rabláncait ledobni vágyó magyart...

Hatvan esztendeje van ma az ő gyászos eltűnésének. A segesvári fájdalmas 
emlékezetű csata temette föld porába a haza lánglelkű dalosát; kozák pikájának 
hideg vasa oltotta ki kebléből az élet szikráját.

Eltűnt, mint a pillanatig sugárzó fénnyel ragyogó meteor, s eltűnésével 
mélységes űrt hagyott maga után. (...) Emléke ma is gyújtó fényszikra gyanánt 
él a magyar nép szívében. Palotáktól a legkisebb kunyhóig ismerik szeplőtlen 
nevét s költeményeinek elterjedésével, melyekben szabadságot, egyenlőséget, 
testvériséget hirdet, a halhatatlanság borostyánja fonódott immár dicsfényben 
ragyogó homlokára.”1438

Petőfi az ismeretlen cikkíró megfogalmazása szerint valóban kultikus sze
mély: ő a „hullócsillag”, ki vérét, életét áldozta a szabadságért; „a szabadság, a 
szerelem aranyszájú csalogánya”, „lánglelkű dalnok”, „a szabadság félistene”,

1435 Anonim: Petőfi. = Torontál, 1905. júl. 31.
1436 Dr. Ferenczi Zoltán: Petőfi költészete és a valóság. = Torontál, 1907. márc. 11., 12., 13., 14. [I—IV.]
1437 Uo.
1438 Anonim: Petőfi -  a 60. évforduló. = Torontál, 1909. júl. 31.
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akinek jeltelen sírjához nem tud elzarándokolni a nemzet, s aki tettekre heví
tette a rabláncait ledobni vágyó magyart; a „haza lánglelkű dalosa”, „sugárzó 
fénnyel ragyogó meteor”, „gyújtó fényszikra” Tehát egyértelműen emberfeletti 
lény, félisten.

Az első világháború előtt, 1912. november 3-án Vajda Lajos nagybecskereki 
gimnáziumi tanár idézte még fel emlékét a szabad líceum előadásainak kereté
ben, amikor is Petőfi költészetéről értekezett.1439

A vajdasági Petőfi-kultusz az első világháború előtti időszakban néhány kul
tuszverset, illetve Petőfi ihlette szépirodalmi alkotást is eredményezett.

A sort Erődi Dániel nagykikindai gimnáziumi tanár nyitotta meg 1887-ben 
megjelentetett Petőfihez című versével:

I.

A haza dőlt „szobrát” a posványból fölemelted,
S íme a hálás hon szobrot emelt teneked!

II.
A haza szobra megint ott fénylik a hegy tetején fenn,
S égi hazádban is ez lelked örök gyönyöre.
S áll a te szobrod is itt gyönyöréül a honfi szíveknek, 
így a tiéd a honé, s a haza szobra tiéd!

III.
Élő szobrod a durva kozák keze megdönthette,
Ércz-szobrod nagy idők századain mosolyog.
Szellemi munkáidnak örök szobrát az időn túl 
Fenn az Olympon a hír csillaga fényli körül!1440

A szobor metaforáján keresztül azonosítja Erődi Petőfit és a hont: Petőfi 
szobra egyben a honé, a hon szobra pedig Petőfié. Végezetül kultikus magasság
ba, az istenek által lakott Olimposzra helyezi Petőfi „szellemi munkáinak örök 
szobrát”, amelyet ott „a hír csillaga fényli körül!”

Csupor Gyula (1839-1900) Petőfi emlékezete című kultuszversét Petőfi halá
lának 40. évfordulóján, 1889-ben megjelentetett verseskötetébe1441 sorolta be:

Szép Magyarországnak zengő fülmiléje,
Hová lett a hangod, dalaidnak hangja?

1439 Káich 1979, 124.
1440 Erődi Dániel: Petőfihez. =  Erődi Dániel: Költemények. Nova et Vetera. Grill Károly cs. és kir. udv. 
Könyvkereskedés bizománya, Budapest, 1887,122.
1441 Csupor Gyula: Petőfi emlékezete. = Csupor Gyula költeményei. Szerző sajátja. Kristofek József 
könyvnyomdájából, Német-Palánka, 1889, 14-16.
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Hová lettél féltett, imádott hazádnak 
Közel veszedelmét jelző vészharangja? 
Kigyulladt az erdő, melyben volt a fészked 
S az égő fészekben te is oda vesztél,
„Kebled belsejében összedőlt az oltár”
S hajh! te is e gyászos romok alá estél!

Néped milliói oly sokáig vártak,
Remegő kebellel a távolba nézve,
Éjenkint az ajtót nem merték bezárni:
Hátha visszatérsz majd egyszerre csak -  élve. 
Ki is hitte volna a te kimúlásod,
Nagy lelkednek csöndes égberepülését -  
Hogy te összeomolj, költészet világa!
S mi ne is érezzük a földnek rengését?!

Nem volt földindulás mikor az ellenség 
Gyilkoló vasával szívedet átdöfte,
Mikor a harcmezőt úgy, a mint óhajtád, 
Szíved omló vére pirosra föstötte;
Ám te veled együtt dőlt le a szabadság, 
Letiport hazádnak nem volt már oltalma, 
Jobb is volt nem látnod szörnyű pusztulását -  
Érző kebled attól rég megszakadt volna!

Elhallgatott lantod, e bűbájos hangszer, 
Olykor tépett lelked’ zokogó hárfája,
Olykor a megtámadt nemzet haragjának, 
Csatára szólító harci trombitája.
Olykor Lehel kürtje, dédapáink kobza,
Régi dicsőségnek régi hegedője;
Olykor lágy fuvolya, majd zengő cimbalom, 
Majd mulató legény sarkantyú-pengője.

Elhallgatott a lant, teremtő képzelmed 
Tengersík alföldnek rónáit nem járja,
Nincs kivel mulasson Kis-Kúnság vidékén,
A végtelen rónák ringó délibábja.
Remegő kebellel be hiában várjuk,
Hogy megszólal ismét a gyönyörű ének, 
Mellyel világszerte hírt, nevet szereztél 
Már-már elfeledett Árpád nemzetének?
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Ismeretlen sírnak legdicsőbb halottja!
Legyen a te álmod csöndes és nyugalmas,
A Duna-Tiszánál él még bajnok néped,
Ha nem is, mint hajdan, oly erős, hatalmas;
Ám a honszerelem szent lángját megőrzi,
Nyelvéhez, esküszik, nem lészen mostoha,
S míg csak egy magyar él a haza szent földjén 
Téged’, bajnok-költő nem feled el soha!1442

E költeményt tíz évvel később, a fél évszázados óbecsei Petőfi-ünnepélyen 
1899 júliusában Osztrogonácz Ferenc szavalta el a közönségnek.1443 Benne sor
jáznak a rendszerint elmaradhatatlan kultuszvers-elemek: a megidézés („Hová 
lett a hangod, dalaidnak hangja? / Hová lettél féltett, imádott hazádnak”), a hódo
lat s a költő érdemeinek felsorolása („Ám te veled együtt dőlt le a szabadság”; 
„Elhallgatott lantod, e bűbájos hangszer, / Olykor tépett lelked’ zokogó hárfája, 
/ Olykor a megtámadt nemzet haragjának, / Csatára szólító harci trombitája”), 
végül a fogadalom („S míg csak egy magyar él a haza szent földjén / Téged’, baj
nok-költő nem feled el soha!”).

A zombori Bácska 1894 szeptemberében hozta Szabadka Gyula tanító, költő 
Petőfi című kultuszversét:

Soh’se kérdezd: merre porlad 
Tirteussa szép honodnak!
Szent a puszta,
Hősi álmát hol alussza!

Jeltelen a sírja halma...
Vájjon van-e lenn nyugalma?
Van-e álma?
Vagy álmatlan sírhazája?

Óh! az ilyen hős kebelnek 
A halál csak álom lehet;
Édes álom,
Mint mézpor a vadvirágon!

1442 Uo.
1443 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. =  Bácska, 1899. júl. 28. -  A tudósítás közölte a költemény 
utolsó versszakát is.
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Szabadságnak hős dalnoka! 
Áldás, béke szent porodra!
Ne zavarja
Hős álmod' a múlt viharja!

Legyen álmod tiszta, könnyű, 
Mint bimbón a harmat-könnyű. 
Sírod táján
Vadvirág, fű nőjjön búján.

Ha madár száll sírhalmodra, 
Végdalát, hogy eldalolja: 
Szabadságdalt 
Zengedezzen a madárajk!

Te láttad a zsarnokságot,
Sárba tiport igazságot;
És hallottad
Bús nyögésit a raboknak!

Te szóltál csüggedt szívekhez, 
Rabigába vert nemzethez 
És eldallád
A szabadság gyújtó dalát!

S a mint a dal tova zengett,
Lázba jött a fölvert nemzet!
S a szabadság
Szent zászlóját lobogtatták!

S a hősök, e „félistenek”, 
Féltérden is küzdöttenek...
Balra-jobbra
Hullt az ellen nagy halomra!

Nagyszerű harc, fényes harc volt, 
Rá az egész világ tapsolt!
Ősi jogért
Hullaták a drága sok vért...



III. A  „ha rcos” Petőfi-kultusz a V a jda sá gban 251

Segesvári csatatéren 
Ott esél el te is hősen,
Jó Petőfi,
Megsiratlan mint a többi...

Álmodj, álmodj ott boldogan 
A jeltelen sírhalomban,
Álmodj’ szépet:
Szabad hazát, boldog népet!

Jobb volt neked ott meghalni, 
Mint itt élve megmaradni.
Hejh! legalább
Nem láttad a vesztett csatát...

Nem láttad, hogy hős nevünket 
Szégyen érte s fegyverünket... 
Óh! Világos,
Emléked oly sötét, gyászos!

Hős tábornok... tizenhárom... 
Fenn a bitón... Aradváron... 
Hah! gyalázat!
De jó, de jó, hogy nem láttad...

Gyászos idők, félre, félre!
Hív még dal a csatatérre:
Szabadságdal
Még harsog e hazán által!

Mert sokáig így nem tart ez:
A rozsdás bilincsből kard lesz, 
Villogó kard,
Tettre híva a hős magyart.

Lesz még, lesz még feltámadás; 
Mint egy újabb nagy Messiás 
Megjelensz te 
Lantot tartva hős kezedbe’.



252 N ém e th  F e re n c  -  A ra n y ; Jókai és Petőfi kultusza a V a jd a sá gba n

A szabadság dalát zenged 
S talpra kél az egész nemzet!
Kicsi-, nagyja
Ezt a dalt majd dalolgatja.

E harci dalt, ha egy ország 
Eldalolja, mint szent zsoltárt 
Lelkesedve:
Isteneknek telik kedve!

Dalolva megy a csatába,
Szabadságért a halálba 
Férfi, gyerek:
Lábuk nyomán a föld remeg.

Szétzúznak minden rabigát,
Szabad lesz az egész világ!
S hymnuszt remeg 
A nagy világ, magyar, neked!

S ha boldogan látod hazád’,
Néped, amely szentként imád;
Ha szabadon
Liheg mező, hegy, völgy, vadon:

Akkor térj a sírba újra 
Szent szabadság koszorúsa,
Jó Petőfi,
S légy feledve, mint a többi.

Síri nyugtod megtalálod:
Édesebb lesz hősi álmod 
Szabad földben!
Álmodj’ addig tovább csöndben!1444

A kultuszvers jellegzetes elemeit gyűjti egybe Szabadka Gyula Petőfi-költe- 
ménye is. A megidézést („Jeltelen a sírja halma... / Vájjon van-e lenn nyugal
ma? / Van-e álma? / Vagy álmatlan sírhazája?”) a hódolat sorai követik („Sza
badságnak hős dalnoka! / Áldás, béke szent porodra! / Ne zavarja / Hős álmod’

1444 Szabadka Gyula: Petőfi. = Bácska, 1894. szept. 14.
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a múlt viharja”), majd érdemei sorjáznak („Segesvári csatatéren / Ott esél el te 
is hősen”; „Te szóltál csüggedt szívekhez, / Rabigába vert nemzethez”; „Szent 
szabadság koszorúsa”; „Szabadságnak hős dalnoka!”), végezetül Petőfi apoteó- 
zisát vetíti elő („Lesz még, lesz még feltámadás; / Mint egy újabb nagy Messiás 
/ Megjelensz te / Lantot tartva hős kezedbe / A szabadság dalát zenged / S talpra 
kél az egész nemzet!”).

1899 júliusának végén a zombori Petőfi-ünnepélyre írta meg Latinovits Sza- 
niszló Petőfihez című ódáját, amelyet Szalay Frigyes szavalt el a közönségnek.1445

Békén porladsz-e ismeretlen sírban 
Dicső idők elnémult dalnoka?
Ki úgy vesztél el, mint a hulló csillag,
A kit pótolni nem tudunk soha.
Átfúrta-e nagy szívedet a dárda,
Vagy elhullottál vad csapás alatt?
Hiába várjuk, hogy lássunk sírodból 
Kikelni, mint főniksz madarat!!

Elnémult ajkad, mint a csalogányé,
Mely ősszel messze délvidékre száll;
Félszázszor sarjadt a tavasz azóta 
S nem jöttél vissza, mint dalos madár.
Elszálltál, többé vissza sohse tértél;
Az erdő csendes, -  dalnoka halott,
És most az újra felvirult berekben 
Csak visszhangként cseng bűbájos dalod.

Feltűntél, mint a zivataros éjben 
Vakító fényes égő meteor;
Ragyogtál, égtél néhány röpke percig,
Lehullottál, -  ki tudja merre, hol!
Holttested vérzett, a hogy ott feküdtél 
Száguldó mének lábai alatt...
Óh bánt-e még, hagy-e most már nyugodni,
Nem üldöz-e az az „egy gondolat?”

Mondd, fájt-e jobban sajogó sebednél,
Hogy annyi küzdelemben elveszénk,
Hogy fényes harc után hollócsapatként

1445 K. J.: A Petőfi-ünnep. = Bácska, 1899. aug. 1.
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A szenvedések serege szállt fölénk; 
Érezted-e, hogy csendes néma éjben 
Elrejtőzve hangoztattuk dalod,
S a nemzet elveszett nagy dalnokáért 
Csak titkon, eltemetve sírhatott?!

S vájjon mit érzett átszúrt sajgó kebled, 
Midőn sírjából feltámadt hazád,
Hogy veszni indult -  felragyogni láttad 
Miként tündöklő fényes napmadárt;
Nem haliád csendes holdvilágos estén 
Bús sírodon felcsendülni dalod,
Mit a szabad madár -  szabad magyar nép 
Új hajnalhasadtakor dalolgatott?!

Kijár-e hozzád csendes éjszakákon,
Kinek sírjánál annyit könnyezél, 
Takarja-e enyésző, porló hamvad 
Szerette kézzel hímzett szemfödél...
Rád borítá-e bús özvegyi fátylát,
A ki oly gyorsan elveté neved,
Bekötötte-e szíved fájó sebjét,
Kit lelked oly rajongva szeretett!

Regélsz-e olykor bűbájos regéket 
Illattal terhes csendes éjjelen,
Veled sírodban nyugvó bajnokoknak,
Ha a lelkek órája megjelen?
Felajzod-e lantodnak zúgó húrját,
Hogy édes dallal altasd őket el. 
Szabadságért feláldozott szerelmed 
Bűvös danákat tán még énekel!

Tudod-e azt, hogy áll még az az oltár, 
Melynek lerontád ékes templomát,
S áldást hozott a vergődő hazára 
Leroskadt kebledből fakadt imád;
Hogy az a fa, melynek nem volt virága, 
Újból kinőtt -  s már nem gyümölcstelen. 
Hazát talált a külföldnek magyarja 
S nem tékozolja kincsét esztelen.
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Véreddel táplált őserőben áll az 
„Aranykalásszal ékes rónaság”,
Kit úgy szerettél, el sohsem feledte,
Megismeré te benned hű fiát.
Ország szívében, szőke Duna partján,
Ott állsz, -  örökké rátekint szemed,
Gyönyörködöl rónáid felvirultán 
S öröm dobbantja meg érckebledet...

Pihenj szelíden jeltelen sírodban,
Ne háborgassa álmod semmi sem;
Virraszt feletted, mikről énekeltél:
Honszeretet, szabadság, szerelem.
Szellő susog, szabad rónáról szálló,
Hogy még virul, él imádott hazád;
Szerelmet áraszt édes illatával 
A sírodon nőtt tarka vadvirág.

Találjon lelked édes nyugodalmat -  
Jövendölésed fényesen betelt:
Csodálva néz rád az egész világ ma,
Mi meg imádva említjük neved.
S takarjon bár hazád szerette hantja,
Ez a neked legdrágább szemfödél:
Neved, népednek dísze, büszkesége,
Dicső Petőfink! mindörökkön él.1446

E kultuszvers is a kultikus személy megidézésével kezdődik („Békén por- 
ladsz-e ismeretlen sírban / Dicső idők elnémult dalnoka? / Ki úgy vesztél el, mint 
a hulló csillag, / A kit pótolni nem tudunk soha”; „Hiába várjuk, hogy lássunk 
sírodból / Kikelni, mint főniksz madarat!!”) majd következik a hódolat és a költő 
érdemeinek számbavétele („Feltűntél, mint a zivataros éjben / Vakító fényes égő 
meteor; / Ragyogtál, égtél néhány röpke percig, / Lehullottál, -  ki tudja merre, 
hol!”; „Véreddel táplált őserőben áll az / „Aranykalásszal ékes rónaság”; „Virraszt 
feletted, mikről énekeltél: / Honszeretet, szabadság, szerelem”), végezetül pedig 
következik a költő kultikus mivoltának nyugtázása („Jövendölésed fényesen 
betelt: / Csodálva néz rád az egész világ ma, / Mi meg imádva említjük neved.”; 
„Neved, népednek dísze, büszkesége, / Dicső Petőfink! mindörökkön él”).

1446 Uo.
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A Bács-Kulai Hírlap tárcarovata 1899. augusztus 2-án hozta A rendező címmel 
„Petőfi Az őrült című költeményének lehetetlen paródiáját”, amelynek szerzője 
Szántó Ilona volt.1447 Azt néhány évvel később, 1906-ban Csajági Bernát humo
ros, szórakoztató farsangi kötetében is közölte.1448

„ Mit háborgattok?
Ne közeledjetek hozzám!
Nagy munkába vagyok. Öltözködöm.
Frakkot veszek. És selyemzsebkendőt hozzá:
Meghódítom ezt a világot.
Ah! már várnak reám és kész nem vagyok,
S ha én nem vagyok ott, nincs lakodalom.
Jajjajjaj!

Mert ilyen az élet. Van vőlegény, menyasszony;
De »rendező« nélkül esküvő nincs.
Egyszer hát én is leszek »rendező«.
Feláldozzák lábaim Therpsichorénak 
Azok, kik ezzel megbíztak,
S mit tesznek majd ők 
Hogy e tettüket elleplezzék?

Ha majd lábficzamulva feküszöm:
Sajnálkoznak felettem, s könnyeznek.
Ah! mily jó lenne majd felugrani 
Hogy szemeiket kikaparjam.
De nem, nem kaparom ki azokat 
Legyen szemük és lássák:
Hová viszi az embert a rendező tiszt.
Jajjajjaj!

És hol ficzamodjék ki lábam? Tanítványomnál.
Ez lesz szerencsém,
Mert akkor a gyermek rossz lesz s hazamehetek.
Ez a gyermek hát egyetlen j óltevőm 
S őt is megcsaltam már...

1447 Farsang: Tréfás jelenetek, bohóságok, vígjátékok, humorisztikus felolvasások, szavalatok és tréfás 
meghívók gyűjteménye. Szerkeszti és kiadja Csajági Bernát, Kula -  Kulán: Csajági Bernát, 1906 (Berkovits 
villamos üzemű könyvnyomdája), 82-83. (Lásd: Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar könyv 
a kezdetektől a monarchia felbomlásáig (1794-1918) -  (Lásd a doktori értekezés bibliográfiáját, 133.)
1448 Uo.
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Ő számtant akart tanulni 
S én latinra tanítottam 
S ez oly nehéz volt, hogy megbukott tőle. 
Jajjajjaj!

De hiába, csak így jár 
Ki rendezővel tesz jót. Mi a rendező?
Mondják: Olyan ember,
Kinek sokat kell szaladgálni.
De ez nem igaz.
A rendező olyan ember, kinek a munkában 
Meg kell bolondulni.
Egy bölcs rendező tanított engem erre,
Ki nagy bolond volt, mert magát agyontáncolá 
De hát mért dolgozott? Miért robotolt?
Jajjajjaj!

De mit sopánkodom? Hisz nincs időm;
Hisz sietnem kellene.
Sietni. Hisz a nép már megy a templomba 
Anyám is ádáz szavakkal 
Már nagyban int, hogy siessek.
De mit használ az ő siettetése?
Hisz nekem szól az ő leghosszabb fiának 
S mire fülemig felér, mi lesz 
Az ő szavából!? Semmi!!
Jajjajjaj!

Oh ég! Oh ég! Te vén kiszolgált rendező 
Selyemkendő melleden a nap 
S frakkod, rongyos frakkod a felhő.
Hm! így eresztik el a jó rendezőt 
A tisztes szolgálat jutalma:
Bepiszkolt kendő s elrongyolt frakk 
Jajjajjaj!

Tudjátok-e mit tesz az emberi nyelven 
Ha az örömanya azt kiáltja: »Béla?«
Az azt teszi, hogy keresd a vőfélyt!
Mert a vőfély taszítja magától a lányokat 
Mint a plusz mágnest a plusz
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Miért? Hogy ez őt el ne halássza.
Ritka ember a vőfély ember 
Ritka és keresett,
Mint a gépészmérnöknél a rendes cirkli.
Én már láttam egy vőfélyt!
Büszke volt és gőgös
Mint egy mérnökké vált őstechnikus;
S a mellett úgy kényeskedett s oly rosszul táncolt 
Mint egy neveléstant magoló prepa.
-  Bámuljatok hát meg engem!
Hisz nekem kell őt megszelídítenem 
S kezes báránnyá változtatnom. —
Láttatok-e már fergeteget,
A mint a szalonon fut keresztül?
Az én vagyok! Selyem kendővel, rendező bottal.
Jajjajjaj!

S ha lábaim agyontáncolom 
Mit csináljak én?
Nem táncoló rendező nem kell senkinek 
S ha rosszul üt ki a lakodalom 
Póznául állok ki Szabadka közepére 
S kimarjuk lábamra mutatva 
Fennen kiáltom:
»Ne légy rendező«
Jajjajjaj!”1449

Végezetül 1899 novemberében a zombori Bácska közölte a Petőfi hangját, 
egy Petőfi-matinén elhangzott lírai kultikus szöveget, amelynek szerzője Láng 
József zombori főgimnáziumi tanár, költő volt.1450

„Barna fülemüle bokorba szállt. (...) Édes gyönyörűséggel hallgattam a hang
ját. Aztán megszólalt a költő hangja is. »Szerelem tüze égett a fiatal szívében« 
és éneket mondott róla a fülemülénél is szebben. Kereste szerelme tárgyát. (...) 
Szeretett mélyen, ahogy csak magyar szív szerethet és éneket mondott szerel
méről fönségesen, ahogyan csak magyar költő mondhatta. (...)

S fölhangzik újra költő-hangja. Pompáz körülötte a tavasz -  »mosolyogva 
néz rá a Dunától a Tiszáig nyúló róna képe« -  de sötét korban él, letiporva látja 
az emberjogokat. Belecsap a kínos ellentét szíve húrjaiba s fölhangzik ajkán a

1449 Uo.
1450 Anonim: Matiné. = Bácska, 1899. nov. 7.
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milliók vágyát hirdető emberegyenlőség világmegváltó szózata. (...) megvolt 
költőnk szívének öröme. Méltó fénybe vonta költő érdemét a nemzeti elisme
rés. »A hír csillagja sugárt vetett« koszorús homlokára -  és ő mégsem énekelte 
örömét. Végigsírta elnyomott, sóhajtó nemzetének fájdalmát s rettentő átkot 
mondott a zsarnokokra.

Jól látta, hogy »felhős az ég hazáján«. Elborult a gazdag rónatáj fenséges 
képe. »Kemény szél fújt, lángra kapott a szikra« s míg óvja népét: »Vigyázzatok a 
házaitokra« -  a nemzeterdő fái közé csapott a szabadságharc vérzivataros ferge- 
tege. S csattanó kardoknál is csattogóbban, háború vészhangjainál is vészebben 
hangzott fel csatadalainak hangja. »Trombita harsog, dob pereg, kész csatára a 
sereg, Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyart, Előre!« Mintha 
a Rákóczyak, Hunyadiak és Zrínyiek hősiessége egyszerre támadt volna fel, oly 
megrázkódtató erővel tört ki Petőfi hangjában a megsértett nemzet-önérzet!

Elnémult a vihar is... De Petőfi hangját most is hallom. És hallgatom száz
szor. Hallgatom százszor, mert a legédesebben magyarázza meg hangja a haza 
földjének gyöngéd rózsát és kitörő vihart egyaránt termő, szentséges erejét! Hall
gatom a hangját, mert legédesebben magyarázza meg magyar voltomnak összes 
dicsőségét. Hallgatom a hangját, nemzeti életünknek magasztos fölnevelőjét és 
áldom az Istenemet, hogy ez a költő magyarnak születhetett.”1451

A Petőfi-kultusz beolvadása március 15-e kultuszába

Köztudott, hogy a 19. század volt Magyarországon a polgári nemzetállam 
kialakulásának időszaka, s e gyökeres társadalmi változások „gyújtópontja” az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc volt.1452 A szabadságharc kultuszának 
kialakulása egyébként egyidős a forradalmi eseményekkel.1453 Nos, mint Bakó 
Zsuzsanna fogalmazott, Petőfi volt „a forradalom legnépszerűbb -  az irodal
mi kultuszban legendássá nőtt -  alakja, a »nép gyermeke«”.1454 Későbbi festői 
ábrázolásai is, Petőfi esetében a patetikus hőskultuszt képviselik, s „ez a fajta 
kultusz egyetlen személy körül sem alakult ki és nyilvánvalóan ebben szerepe 
volt annak a polgári szabadságeszménynek, amelyet Petőfi alakja, személye kép
visel”.1455 1848 márciusában Petőfi „a forradalom és szabadságharc költője”1456

1451 Uo.
1452 Bakó Zsuzsanna: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ábrázolása és kultusza a 19. szá
zadi magyar festészetben. = Üzenet, 2003/tavasz, 91.
1453 Uo.
1454 Uo. 99.
1455 Uo.
1456 Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz. Osiris Kiadó, Budapest, 2008,360.
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lett, s mint Kerényi Ferenc leszögezi, „Petőfi gyakorlati-politikai szerepe abban állt, 
hogy (...) célt tudott adni a radikális tenni akarásnak”.1457 Petőfi a szabadságharc 
kirobbantásával kapcsolatosan maga vallotta: „logikailag a forradalom első lépése 
és egyszersmind fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót... azt fogjuk tenni! A többit 
az istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én 
csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem”.1458 Voltaképpen „poétái sze
repe a »nemzeti költő« státusában az volt, hogy megadja a revolúció érzelmi tölte
tét a Nemzeti da/lal, a pesti forradalom himnuszával. (...) Március 15. délelőttjén 
a tizenként pont és a Nemzeti dal mindig együtt hangzott el, egyszerre mozgósít
va a hallgatóság értelmi és érzelmi tartalékait. A proklamációt Jókai olvasta föl, a 
verset a költő maga szavalta. Méghozzá négyszer”.1459 A Nemzeti dal volt egyébként 
az első költemény, amely a szabaddá lett sajtó alól kikerült.1460 E költemény „párat
lan népszerűségre juttatta költőjét. A következő napokban csaknem valamennyi 
magyarországi újság leközölte. Röplapként jó néhány városban újranyomták, s 
egy héttel a forradalom után a fiatal radikálisok lapja, a Március Tizenötödike arról 
tudósított, hogy a pesti Beimel-nyomdából százszámra indították útjára az ország 
minden tájára. Színházi előadásokon, politikai rendezvényeken, ünnepélyeken 
szavalták és énekelték”.1461 A vers sikerének fontos eleme volt, hogy „megszólítja 
a magyart, vagyis mindenkit, aki a nemzethez tartozónak tekinti magát. Az egyes 
szám harmadik személyű megszólítás rögvest átvált többes szám első, majd máso
dik személybe. A refrén pedig a többes szám első személyű esküszöveggel erősíti 
a kollektív hatást. (...) A hallgatóság levett föveggel, esküre emelt kézzel mondta a 
szavaló után a vers szavait. A hallgatóságot politikai értelemben -  egy politikai cél 
érdekében -  életükben először szólították meg! A megszólítás sikerült, a tömeget 
aktivizálta az üzenet. A siker egyik oka, hogy a vers hallgatósága (...) egyáltalán 
hálás volt azért, mert megszólították, hogy a politikába bevonták, az események 
részesévé tették. (...) Az újszerű mozgósítás sikere nem maradt el”.1462 Ennek fontos 
mozzanata volt az a körülmény is, hogy akkoriban a nép nyelve és a politika nyelve 
nem sokat különbözött egymástól, így a vers hatása is nagyobb volt.

1848-49 emléke mélyen gyökerezik a magyar hagyományban, s mint Gergely 
András állítja, „ez a tradíció túlnyomórészt spontán született” a nép körében, 
hiszen az 1848-ról és Kossuthról szóló dalok is ott keletkeztek.1463 A nép ápolta

1457 Uo.
1458 Uo.
1459 Uo. 361.
1460 Uo. -  A Nemzeti dalt Petőfi 1848. március 13-án otthon írta, s nem a Pilvaxban, mint azt többen 
állították.
1461 Uo. 365.
1462 Gergely András: 1848 hagyománya. = Vigília, 1998/10. sz. (elektronikus forrás: http://www.vigi- 
lia.hu/1998/10/9810ger.html)
1463 Uo.

http://www.vigi-
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1848 emlékét, s ezért érthetően az 1848-as kultusz tartalmi elemei túlnyomó- 
részt „a jobbágyfelszabadítás tényének a mindennapokat tartósan átformáló ese
ményére vezethető vissza”. A nép által éltetett szabadságharc kultuszának még két 
fontos tartópillére volt: az egyik az, hogy „minden második magyar családnak volt 
közvetlen, személyes élménye, emléke a szabadságharc idejéből”, a másik pedig, 
hogy a tizenhárom aradi vértanú kivégzésével, valamint a szabadságharc leverését 
követő represszióval „paradox módon a győztes ellenforradalom is gondoskodott 
arról, hogy 1848-49 emléke eleven maradjon”.1464

Porkoláb Tibor Krúdy Gyula nyomán fogalmazza meg, hogy „a rajongás kora 
következett a (...) szabadságharc után. (...) Ez a közhangulat a nemzeti ügy, a 
hazafias morál reprezentánsainak tekintett írók kultikus tiszteletét is megalapoz
ta. A nemzetet sirató, az ellenállás, a kitartás ethoszát demonstráló (...) irodalom 
rendkívüli népszerűségét jelzi, hogy a többnyire allegorizáló, a tragikus patriotiz
mus retorikai apparátusát mozgósító művek ismerete, (...) megvásárlása úgymond 
hazafias kötelességnek számított. [Petőfinek], a szabadságharc költőjének apoteó- 
zisa ugyancsak e tendencia jellegzetes tüneteként értelmezhető. A Petőfi-kultusz 
példátlan intenzitására nem csupán az epigonok tömeges megjelenése, hanem a 
költő életrajzának legendává, folklorizálódó hőskölteménnyé való átlényegülése 
is felhívja a figyelmet: Petőfi élete hősi eposz, amely megrázóan szép és szomorú 
akkordjaival belebúg a hétköznapokba és ünnepiesebbé, mélyebbé és gazdagabbá 
teszi a magyar életet”.1465

Kerényi Ferenc a Petőfi-kultusz alakulásában három egymással is összefüggő 
-  a kultuszt akadályozó -  mozzanatot különböztet meg: „A páratlanul és tartósan 
népszerű költő alakját egyre gyarapodó legendárium övezte és övezi mindmáig, élet
művel mindenkor ki volt és van téve az igen változatos indítékú kisajátításoknak, 
értelmezésében pedig gyakorta más tudatformák normarendszere szerint ítéltetett 
meg.”1466 Megállapítása szerint „a sokszínű, konfliktusos Petőfi-életmű egésze - ( . . . )  
sohasem volt a kultusz tárgya. A vélt vagy kívánt egységet a személyiség köré fonó
dó legendárium igyekezett megteremteni. Az a falusi-mezővárosi értelmiségi réteg 
(falusi tanítók, kántorok, lelkészek, jegyzők), amely (...) a Petőfi-kultusz elindítója, 
majd 1849 után megőrzője volt, örömmel, sőt rajongással fogadta a népdal- és bor- 
dal-költőt, a hazafias líra problémátlanabb hányadát és a szerelmi költészetét”.1467 
Tehát Petőfi életművének általuk kiválasztott részeit tették csak kultikussá.

Herczeg Ferenc A százéves Petőfi című emlékbeszédében Petőfi életrajzát 
három sarkalatos motívumra építi: a költő születésére, hősi halálára és 1848.

1464 Uo.
1465 Porkoláb Tibor: Szabadságharcos mitológia és irodalmi kultuszképződés. = Honismeret, 1999/1. 
sz., 66.
1466 Kerényi Ferenc: Évfordulók után, kultusz közben. =  Magyar Napló, 1999/7. sz., 12.
1467 Uo. 14.
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március 15-ére, azaz „Petőfi napjára”1468, jelezve egyben, mennyire egybeforrt a 
forradalom kitörése Petőfi nevével. De nemcsak a forradalom kitörése, hanem 
annak elbukása is, hiszen „Magyarország elbukásával Petőfinek az élete be 
volt fejezve. (...) annyira összeforrott, annyira egy volt a magyar üggyel, hogy 
mikor a magyar ügy elbukott, Petőfinek is el kellett esnie.”1469 A hiteles sírhely 
és síremlék hiánya az ő esetében a hazafias retorika eszköze volt: „Jól történt, 
hogy porait szétszórták a szelek; így minden magyarnak jut belőle egy porszem, 
s minden porszemben él a hazaszeretet és a szabadság.”1470 Végkövetkeztetésként 
igazat adhatunk Ágh Istvánnak, amikor azt írja: „Talán ő volt [Petőfi] egyedül 
az a magyar író, aki érdeme szerint kapta vissza a sorstól azt, ami megillette.”1471

Állami szinten „felülről” is ápolták 1848 hagyományát, de „e kultusz ápolá
sáról még 1867 után is csak részlegesen beszélhetünk”.1472

A déli végeken viszonylag későn, az 1870-es évektől ölt csak intézményes 
formát március 15-e megünneplése, így érthető módon március 15-e kultusza 
is csak a 19. század utolsó negyedében lombosodhatott ki. Erre az időszakra esik 
a vajdasági magyar sajtó kibontakozása, amely jó szolgálatot tett a kultuszkép
ződésnek, sőt annak fontos eszköze is volt. Az első írások egyike a nagybecske- 
reki Torontóiban jelent meg 1873 márciusában, s ez Jókai Mór 1848. márczius 
15. című visszaemlékezése volt1473, amelyet Balás Frigyes, a lap főszerkesztője az 
alábbi megjegyzéssel közölt: „Azt hiszem, hogy fényesebben nem ünnepelhetjük 
meg márczius 15-két, mintha geniális írónk fentebbi munkáját közöljük.”1474 Ez 
még csak afféle gesztusértékű megjelölése volt március 15-ének Torontál megye 
székhelyén. 1878-ban, a szabadságharc kitörésének 30. évfordulóján is csak egy 
vezércikk erejéig emlékeztek meg „Petőfi napjáról” Nagybecskereken.1475 Ebben 
olvassuk: „Lehetetlen keblünkben elnyomni azon érzetet, mely e nap emlékéhez 
fűz bennünket. Ez a nap az, melyen a szolgaság jármához leláncolt nép fölébredt, 
s követelte ősi jogát, az emberiségnek a szabadságot. E nap az, melyen megmu
tatta a magyar ifjúság, miként lehet forradalmat csinálni vér nélkül. E napon üli 
a magyar nemzet politikai újjászületésének harmincas évfordulóját. Harminc 
esztendeje múlt e napon, hogy a budapesti ifjúság, mint a nemzet óhajainak 
közege, reményeinek letéteményese, tizenkét pontban foglalva proclamálta az 
eszméket, melyek egy negyed századon át a nemzet jobbjait lelkesíték, melyek-

1468 Uo. 67.
1469 Uo. 68.
1470 Uo.
1471 Ágh István: Csak a kezdet és a vég rekvizitumait nem találjuk sehol. = Magyar Napló, 1999/7. sz., 4.
1472 Uo.
1473 Jókai Mór: 1848. márczius 15. = Torontál, 1873. márc. 20.
1474 Uo.
1475 Anonim: Márczius 15-ike. =  Torontál, 1878. márc. 21.



III. A  „h a rco s” Petőfi-ku ltusz a V a jda sá gban 263

tői egy ország várta újjászületését.”1476 Még 1888 tavaszán, a szabadságharc 40. 
évfordulóján is csak egy alkalmi költemény -  Bocsánczy Gusztáv Márczius 15. 
című verse1477 -  emlékeztette a lap olvasóit a „Petőfi napjának” évfordulójára. 
Akkortájt e nap megünneplése a Bánságban még csak egyesületek és körök álta
lánosságban el nem terjedt kezdeményezése nyomán történt. Pancsován a helyi 
olvasókör kezdeményezte a megemlékezést, s 1888. március 15-én a Trombita 
Szállóban tartottak sikeres hangversenyt, majd több mint 120 terítékű bankettet, 
amelyen részt vett „a város színe java”, sőt a pancsovai járás községeinek jegyzői 
és bírái is.1478 A pancsovai ünneplés azért volt példaértékű, mert „a szerb hatá
ron fekvő pancsovai járás polyglot ajkú lakosainak hazafiasságát” demonstrál
ta, akik „egyöntetűséggel s lelkesedéssel” ünnepeltek.1479 A pancsovai ünneplés 
még csak egyszerű megemlékezés volt, a hazafiasság kifejezése, gesztusértékű 
demonstrálása -  szegényes tartalommal. Akkortájt még nem alakult ki a vele 
kapcsolatos kultikus szokásrend, nem volt mellérendelve gazdag, hazafias tar
talmú műkedvelői program sem.

A bánsági március 15-i megemlékezések fejlődésvonulata csak 1889-ben érke
zett arra a pontra, hogy Torontál megye közönsége általánosan ünnepeljen.1480 
Addig csupán testületi ünnep volt -  ahogyan a korabeli sajtó fogalmazott - , a 
megye egyes magyarlakta településein.1481 1889 márciusában a Torontál vezér
ed ében  közli, hogy a megye „hazafias közönségében általános az óhaj, hogy 
márczius 15-ike állandóan nemzeti ünneppé decretáltassék és ezentúl mentői 
fényesebben, a megye intelligentiájának vezetése mellett ünnepeltessék meg”.1482 
(Erre nem került azonnal sor, csak 1892-től lett átfogó és szervezett az ünneplés.)

1890 márciusában a törökbecsei ünneplésnek már kialakultabb arculata és 
gazdagabb -  kultuszelemeket is tartalmazó -  műsora volt: délelőtt szentmise 
volt a római katolikus templomban „a törökbecsei utcaharcban elesett nem
zetőrök emlékére”, délután gyülekező a városházán, majd kivonulás a nemzetőrök 
sírjához.1483 A síremléknél alkalmi beszéd volt meg koszorúzás, s az ünneplő 
közönség a Szózatot énekelte.1484 „A szép ünnepélynek tisztán magyar nemzeti 
jellege volt, a politikai pártszínezet teljes kizárásával. Hódolat volt az azon nagy 
elvek és korszakos eszmék iránt (...), melyek diadalra jutván, nemzetünknek és 
hazánknak a szabad fejlődés feltételeit biztosították, (...) a polgári egyenlőség

1476 Uo.
1477 Bocsánczy Gusztáv: Márczius 15. = Torontál, 1888. márc. 15.
1478 Anonim: Márczius 15. =  Torontál 1888. márc. 22.
1479 Uo.
1480 Anonim: Márczius 15-ike Torontálmegyében. =  Torontál, 1889. márc. 24.
1481 Uo.
1482 Uo.
1483 Anonim: Márczius 15. = Torontál, 1890. márc. 16.
1484 Uo.
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áldását megteremtették.”1485 Az egyik sokatmondó kultuszeleme a törökbecsei 
ünneplésnek az 1890. március 15-én délelőtt, a római katolikus templomban 
megtartott ünnepi gyászmisén volt, ugyanis a templomban „felvirágzott rava
talt” állítottak fel a névtelen törökbecsei szabadsághősök emlékére, amelyre helyi 
kultikus tárgyként és díszként a néhai „Rohonczy Lipót honvédőrnagyi csákója 
és kardja” került.1486 A korabeli tudósítás szerint „a templom zsúfolásig megtelt 
ájtatoskodókkal”.1487 Délután „festői menetben” vonult a közönség -  mintegy 
háromezer ember -  a katolikus temető felé: „A menet élén lovas banderialis- 
ták haladtak nemzeti zászlókat lengetve, útánok következtek a fehérbe öltözött 
hajadonok a honvédek emlékének szánt koszorúval, a zenekar, a tűzoltók.”1488 Az 
emlékbeszéd és a koszorúzás után a Szózat éneklése következett, majd a tömeg 
lelkesen éljenezte a hazát és a királyt.1489

A nagybecskereki piarista gimnázium 1890. március 16-án megtartott ünne
pélyen dr. Kiss Sándor gimnáziumi tanár olvasta fel Föl a zászlót! című költe
ményét, amelyben már Petőfi Nemzeti dalát parafrazálta:

„Föl a zászlót! magyar nemzet zászlaját.
Zengje ajkunk a szabadság 
Márcziusi jelszavát.
Világos bár éjbe dönte,
Nem hálánk meg mindörökre;
Feltámadtunk, újra élünk,
Élni fogunk s esküszünk:
Idegen nép, idegen nyelv 
Rabja többé nem leszünk!”1490

1892-ben Nagybecskereken, a megyeszékhelyen állt be fordulat a március 
15-i ünnepségekkel kapcsolatosan, amikor Tőrös Tivadar, a Torontói munka
társa, ígéretként vezércikkben szögezte le: „Nagybecskerek város (...) holnaptól 
kezdve évről-évre megüli ennek a napnak az emlékezetét.”1491 Ettől kezdődően 
lettek folyamatosak és szervezettek a megemlékezések, s csakhamar kialakult 
a vidéken az ünnepségek szokásos mintája, felépítése, amely nyomatékosította 
annak nemzeti jellegét: Szózat, Himnusz, Nemzeti d a l  emlékbeszéd, ének, sza
valat, bankett -  esetenként koszorúzás is. Március 15-e jelentőségének méltatá

1485 Anonim: Márczius 15-ike megyénkben. = Torontál, 1890. márc. 23.
1486 Uo.
1487 Uo.
1488 Uo.
1489 Uo.
1490 Dr. Kiss Sándor: Föl a zászlót! = Torontál, 1890. márc. 23.
1491 Tőrös Tivadar: Márczius 15. = Torontál 1892. márc. 14.
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sába is bekerült a fellengzős kultikus retorika, Petőfi emlékezetével egyetemben. 
Ez az a „nap, melyen nemzeti színű zászlók erdeje borul a házakra, ünneppé 
válik a hétköznap is és az egész nemzet szíve nagyot dobban a legutóbbi idők
ben lezajlott verőfényes dicsőségű szabadságharczunk hajnalának emlékezetére.

Tavasznak jöttén, ahogy márczius tizenötödikéhez ér a naptár mutató, föl
hangzik az országban falun és a városon a Talpra magyar! és az ország népe -  
akár csak a nagy óra ütne újra -  fölesküszik ismét, hogy szabad lesz a magyar, 
amíg csak egy élő lélek magyarul beszél Szent István országában”.1492

Egy másik helyen ezt olvassuk: „Azóta van nemzet a szó szoros értelmében, 
mely nem hatvanezer főből áll, mint azelőtt a nemesek osztálya, hanem 15 milli
óból, mely saját államot képez és az európai konczertben mint tényező szerepel.

Méltó tehát, hogy márczius 15-ik napját fényesen megünnepeljük, mert 
onnan datálódik újult nemzeti létünk, annak köszönhetjük felszabadulásunkat 
és annak folytán fejlődésünket.

Áldott legyen azok emléke, kik 1848. márczius 15-ik napját nemzeti ünnep
pé avatták és örök emlékezetű maradjon köztünk márczius tizenötödike.”1493 

Petőfit 1892. március 15-én a sajtószabadság kivívásával kapcsolatosan mél
tatta a Torontál: „Ama pillanattól kezdve, mikor Petőfi Sándor Talpra magyar-ját 
czenzura nélkül kinyomtatták, egészen a mai napig, a nemzet legfontosabb és 
legértékesebb hatalmi eszköze a sajtó. (...) Sajtószabadságunk egy napon szü
letett édes hazánk politikai szabadságával s élni fog addig, míg Magyarország 
szabad és független alkotmányos állam lesz.”1494

Az 1890-es évektől megszaporodtak a március 15-ét dicsőítő kultuszversek 
is: Erődi Dániel (Márczius Idusán)1495, Lauka Gusztáv (Márczius 15.)1496 (Martius 
15-én)1497, (Március 15.)1498 dr. Kiss Sándor (A nagy napon)1499 és mások foglalták 
költeménybe „Petőfi napját”. Lauka Gusztáv Márczius 15. című kultuszversében 
is Petőfinek, a forradalmárnak emlékét idézi:

„Közel egy fél század szállt a semmiségbe,
Hogy Talpra magyarját nagy költőnk megírta,
És világra szóló harci riadóját,
Az ország és nemzet megérteni bírta,
S lelkesülve készen, dúló harczba menni,
Jelszavunk lett: halni, vagy szabaddá lenni.”1500

1492 Uo.
1493 -y [Hoitsy Jenő]: 1848-1892. Visszaemlékezések a nemzeti ünnepen. = Torontál, 1892. márc. 14.
1494 Brájjer Lajos: Márczius 15-ike és a sajtószabadság. = Torontál, 1892. márc. 15.
1495 Erődi Dániel: Márczius Idusán. = Torontál, 1892. márc. 15.
1496 Lauka Gusztáv: Márczius 15. =  Torontál, 1893. márc. 15.
1497 Lauka Gusztáv: Martius 15-én. =  Torontál, 1895. márc. 14.
1498 Lauka Gusztáv: Március 15. = Torontál, 1901. márc. 15.
1499 Dr. Kiss Sándor: A nagy napon. = Torontál, 1898. márc. 14.
1500 Lauka Gusztáv: Márczius 15. = Torontál 1893. márc. 15.
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Arra utalt dr. Kiss Sándor A nagy napon című versében is:

„Magyar nemzet! Ma ötven éve tellett,
Hogy talpra állt a hívott nemzedék.
Életre kelté egy hang, egy lehelet,
Kik a halált is már átszenvedék:
Egetverő viharnak kürt-szavában 
Harsant ez új szózat: »Talpra magyar!«
Az első bár nem így hangzott dalában,
Felhangzék tettben, hogy: »Rajta, magyar!«”1501

Ugyancsak megszokottá, az ünneplés elmaradhatatlan részévé váltak az alkal
mi emlékbeszédek is. Dr. Kiss Sándor 1892. március 15-én, a nagybecskereki 
kereskedő-ifjak március 15-i ünnepélyén megtartott emlékbeszédében a nagy 
nap kapcsán Petőfi emlékét idézte: „Szabad sajtó!... -  kiált fel határtalan örö
mében 1848. márczius 15-én e küzdelem diadalmas vezére: Petőfi Sándor. -  Ha 
tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szívembe mártanám kardomat, 
s úgy írnám le haldokolva piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak e piros 
betűk (naplójában), mint a szabadság hajnalsugarai. (...) Nemzeti önállóságunk 
kivívásának első zászlaját 1848. márczius 15-én a pesti ifjúság lobogtatta fel; 
Petőfi lantján viharzott le a magyar szabadság első riadója: a Talpra magyar!’1502 

Az 1890-es évektől lesz a Nemzeti dal elmaradhatatlan, kötelező eleme a már
cius 15-i ünnepléseknek a Bánságban, de egyebütt is. Ezt szavalták Nagybecs- 
kereken 1892. március 15-én a kereskedő-ifjak ünnepségén1503, a népiskolában 
tartott megemlékezésen1504, a piarista főgimnázium alkalmi rendezvényén1505; 
1893. március 15-én a piarista főgimnázium ünnepén1506, a polgári iskola ren
dezvényén1507; 1894. március 15-én a Magyar Olvasókör ünnepélyén1508, a pia
rista főgimnázium megemlékezésén1509, a magyar királyi állami polgári iskola 
rendezvényén1510, a községi népiskola ünnepségén1511; 1895. március 15-én a

1501 Dr. Kiss Sándor: A nagy napon. = Torontál, 1898. márc. 14.
1502 Dr. Kiss Sándor: Márczius Idusán. = Torontál, 1892. márc. 16.
1503 Anonim: Március 15. = Torontál, 1892. márc. 14.
1504 Anonim: Márczius 15-dike a népiskolában. = Torontál, 1892. márc. 15.
1505 Anonim: Márczius 15-ike a főgymnásiumban. = Torontál, 1892. márc. 16.
1506 Anonim: Márczius 15. = Torontál, 1893. márc. 14.
1507 Uo.
1508 Anonim: Márczius 15. = Torontál, 1894. márc. 15.
1509 Uo.
15.0 Uo.
15.1 Uo.
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piarista főgimnázium ünnepélyén1512, a községi népiskola alkalmi műsorában.1513 
A megyeszékhely mintájára terjedt el e műsorsablon a vidéken is.1514

A szabadságharc kitörésének 50. évfordulóját 1898-ban különösképpen nagy 
pompával, pazar ünnepi műsorral ünnepelték meg a Bánságban.1515 Ezeknek 
az ünnepléseknek is a sajtó adta meg az alaphangot ünnepi cikkeivel, alkalmi 
írásaival. S ezekben az ünneplésekben benne foglaltatott Petőfi dicsőítése is. A 
Torontál 1898 márciusában, az ünnep előestéjén közölt vezércikkét az alábbi 
szavakkal kezdte: „A sajtó munkásai Petőfit fogják ünnepelni a szabadság szüle
tése napján, március 15-én. Petőfi a szabadság pacsirtája volt és ezelőtt 50 évvel, 
a szabadság születése napján írta meg a Talpra magyar-t; ez volt szabadságunk 
bölcsődala; ennek kinyomatásával szökkent valóságba a gondolat szabadsága, 
50 évvel ezelőtt.

A sajtónak kötelessége ünnepelni Petőfit, aki neki Messiása, aki megaján
dékozta azzal a megbecsülhetetlen joggal, hogy amit gondol, azt megírhatja és 
gondolataiért csak a törvénynek és lelkiismeretének tartozik számolni.”1516

Tekintettel arra, hogy országos, nemzeti ünnepről volt szó, a déli végeken is 
szükségesnek tartottak ennek méltó kifejezést adni mind szavakban, mind tet
tekben. A fél évszázados jubileum jelentőségét mindenekelőtt alkalmi, kultikus 
retorikájú újságcikkekben és díszes emlékbeszédekben méltatták. A Torontóiban 
olvassuk az ünnep jelentőségéről az alábbi sorokat: „A március idusán fellobogott 
örök tűz nemzedékről-nemzedékre szállott. Az évforduló, az emlékezés, lelke
sedéssel töltik meg a haza levegőjét, s nincsen olyan hely, nincsen olyan zug e 
szent haza területén, melyen igazi lelkesedéssel ne emlékeznének a szabadságért 
küzdött bajnokok dicsőségére s hazafias hűséggel ne ápolnák azt a parazsat, mely 
évtizedek, mely immár egy félszázad után is érintetlenül él minden magyarnak 
a lelke mélyén.”1517 Egy másik helyen pedig ez áll: „A félszázados fordulónál ter
mészetszerűleg fokozódott mértékben jut kifejezésre a kegyelet és hála érzete, 
amelyhez nincs köze semmiféle pártpolitikának. Az 1848-iki alkotásokra nem 
formálhatnak külön jogot sem egyes pártok, sem egyes osztályok.”1518

A jubileum ünneplésének a szokásos tartalom (Szózat, Himnusz, alkalmi 
emlékbeszéd, szavalatok, énekek, zászlódísz) mellett lokális szinten voltak más 
mellérendelt kultikus elemei is. A Pancsova melletti Torontál-Almáson „már a

1512 Anonim: Márczius 15. =  Torontál 1895. márc. 14.
1513 Uo.
1514 Zichyfalván (Anonim: Március 15. =  Torontál 1898. márc. 18.), Módoson (Anonim: Március 15-ike 
a vármegyében. =  Torontói 1901. márc. 18.), Pancsován (Anonim: Március 15-ike a vármegyében. 
=  Torontál 1901. márc. 18.) stb.
1515 Lásd a Torontál 1898. márc. 14-e és márc. 18-a közötti számait.
1516 R. [Brájjer Lajos]: A szabadság ünnepe és a közművelődés. = Torontál, 1898. márc. 14.
1517 Anonim: Március idusa. =  Torontál 1898. márc. 15.
1518 Anonim: Egy félszázad után. = Torontál, 1898. márc. 15.
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kora reggeli órákban három mozsárlövés jelezte az ünnepnap virradatát, az egész 
község (...) ünnepi díszt öltött, a községházán és több épületen a nemzeti zászlók 
lengtek; délelőtt 9 órakor hálaadó isteni tisztelet volt a r. kath. plébániatemp
lomban. (...) A szentmise alatt a polgári lövészegylet zászlajával és zenekarával 
a templom elé vonult és sortüzet lőtt. A mise végén a tanuló ifjúság elénekelte 
zeneszó kíséretében a Hymnuszt.”1519 Sándorházán 1898. március 14-én este „7 
órától 8-ig folyton zúgtak a harangok, másnap reggel 5 órakor pedig a tűzol
tóság ébresztővel lepte meg a lakosságot. (...) Az istentisztelet előtt és utána 
az iskolás gyermekek a Hymnust és Szózatot énekelték. (...) A templomból az 
egész jelenvolt közönség az iskolába vonult, ahol annak udvarán a tanítók a nagy 
nap jelentőségét magyarázták a gyerekeknek. (...) Este 7 órakor a körülbelül 
kétezernyi néptömeg a tűzoltóság és három 48-as honvéd előlépése mellett a 
nagyszerűen kivilágított és fellobogózott fő utcán lampionos körmenet volt.”1520 
Az Alibunár melletti Petrovoszelón az állami elemi iskolában megtartott ünnep
lés egyik érdekessége volt, hogy Knoll János iskolaszéki elnök „indítványozása 
folytán eme nagy nap emlékére veretett és beszerzett emlékérmek osztattak ki 
az összes állami elemi iskola növendékei között, hogy soha el ne feledjék e mai 
nevezetes márczius 15-ét.”1521 Begaszentgyörgyön az ünneplést négy helybeli 
honvéd jelenléte tette ünnepélyesebbé, hitelesebbé. A Társaskör nagytermében 
„az ünnepély legmeghatóbb része” volt, hogy „négy aggastyán állt ott az elnöki 
emelvény előtt szikár, merev tartással, akárcsak ötven évvel fiatalabbak volná
nak. Arcukról tűz sugárzott és büszke öntudat, ama ténynek tudata, hogy ama 
nagy napoknak, melynek félszázados évfordulói ünnepélyén most részt vesznek, 
ők szemtanúi, sőt a tettek mezején az édes »szabadság« bátor katonái voltak.”1522 
Tehát a még élő honvédeket állították kultikus szerepbe, a még élő szemtanúkat, 
hisz azok jelentették a közvetlen kapcsolatot a nagy eseménnyel.

A korabeli sajtó, lehetőségeihez mérten, helyt adott a sikerültebb emlékbe
szédeknek, visszaemlékezéseknek is. így a Torontál hozta Papp Andor (Sza
badság, egyenlőség, testvériség!)1523 és dr. Klein Mór (Március 15.)1524 beszédét. 
Ugyancsak terjedelmes cikkben méltatta a lap 1898 márciusában a Petőfi-Al
bum megjelentetését, mint a „hazaszeretet ébrentartásának” gesztusát, amelyről 
az alábbiakat olvassuk: „Minden levele a babérkoszorúnak, amelyet nagyjaink 
homlokára teszünk, örök jele a nemzet hálájának, tanúja és hirdetője a hazafias 
lelkesedésnek. (...) Nem ötletszerűen készült, hanem lángoló szeretet és határ

1519 Anonim: Március 15. = Torontál, 1898. márc. 17.
1520 Uo.
1521 Uo.
1522 Uo.
1523 Papp Andor: Szabadság, egyenlőség, testvériség! = Torontál, 1898. márc. 14.
1524 Dr. Klein Mór: Március 15. = Torontál, 1898. márc. 16.
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talan lelkesedés dolgozott rajta, teljes odaadással az emlék iránt, amelynek a 
művet szenteli. Petőfi élete, alkotásai, küzdelme és halála -  ama kor történeté
nek és históriai alakjainak a keretében, amelyben meteor gyanánt jelent meg 
-  hűséges képben tárul elénk a Petőfi-Album lapjairól. (...) Ajánlatos hogy az 
albumot előfizetés útján rendelje meg mindenki, aki a kegyelet óráiban áldoz
ni akar Petőfi emlékének s könyvtárát egy páratlanul érdekes és díszes művel 
kívánja gyarapítani.”1525

Március 15-ének ünneplése a bánsági iskolák kiemelt évi ünnepélyei sorában 
is előkelő helyet foglalt el. Beidegződött programmal, kötelező műsorszámok
kal ünnepeltek a bánsági iskolákban. Példaként említhetjük a verseci magyar 
királyi állami főreáliskolát, melynek nyomtatott értesítői is erről tanúskodnak, 
bizonyítva azt is, hogy Petőfi kultusza a huszadik század elejétől már végérvé
nyesen beolvadt március 15-e kultuszába. Ernst Károly nyolcadikos tanuló 1904. 
március 15-én elmondott ünnepi beszédében is erről tett tanúságot:

„Március 15-én porba omlott a régi rendszer gyűlöletes ferdeségeivel és zsar
noki, minden szabad mozgást akadályozó visszásságaival, hogy helyet adjon 
az új rendnek. (...) a világtörténelem nem mutathat fel oly lelkesedést, minőt 
a Talpra magyar gyújtó hangjai előidéztek. (...) Mindenütt megelégedés, bol
dogság és lelkesültség az arcokon. Mindenki átérezte Petőfi szavait, mindenki 
saját gondolataira ismert bennök, saját érzelmeire melyeket keblének mélyén 
gondosan rejtegetett. S mint a menydörgés, úgy hangzott minden versszaka 
után a Magyarok Istenére esküszünk! Egetrázó visszhangja. Nem egy visszhang, 
hanem száz és ezer visszhang, mely szűnni nem akar, de szűnni nem is tud. 
És mikor a szabad sajtó első terméke mindenkinek kezébe eljutott, akkor már 
kívülről tudták azt és a nyomtatványt ereklyeként őrizték meg, hogy megmutas
sák gyermekeiknek, hogy szabadságvágyat és hazaszeretetet tanuljanak belőle; 
az aggoknak, hogy vigaszt és megnyugvást merítsenek abból a múltakért. (...) 
A népszabadság vezérférfiai ott keresendők a pozsonyi országgyűlésen, a pesti 
eldöntő mozgalomnak a lelke maga Petőfi volt. Az ő hazaszeretettel lángoló, sza
badságérzettől áthatott költeményei voltak előhírnökei az új korszaknak, melyek 
évekkel előbb szórták szikráit a szabad eszméknek a közvéleménybe. »Az ő lelke 
volt a korszellem vezető fáklyája.« A többiek csak az ő felhívó szavára léptek ki 
a küzdőtérre, csak az ő hű harczosai voltak és vívtak vele az érzelmek csatáját, 
a szavaknak harczát. »Március tizenötödikének minden hullócsillagait Petőfi 
homloka gyűjté maga körül egy virágkoszorúba.«”1526

1525 Anonim: Petőfi-Album. = Torontál, 1898. márc. 24.
1526 Ernst Károly: Ünnepi beszéd. Március tizenötödike ünnepélyén. = A verseczi magy. kir. állami 
főreáliskola Értesítője az 1903-4. tanévről. Szerkesztette: Várhelyi Ferenc kir. igazgató. Özv. Kirchner 
J. E.-féle Műintézet, Versecz, 1904,29-30.
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A verseci főreáliskola március 15-i ünnepségén, 1906-ban az ünnepi műsor 
első száma a Nemzeti dalt szavalata volt, a második pedig a megzenésített Nem
zeti dal éneklése, amelyet az ifjúsági vegyes kar adott elő.1527 A szabadságharc 
bukásának, illetve Petőfi halálának 60. évfordulóján a főreáliskola Jókai Önkép
zőköre egy Petőfi emlékének szentelt díszgyűlést tartott, amellett irodalmi pályá
zatot hirdetett az alábbi témára: „A természet szerepe Petőfi költészetében.”1528 
Az önképzőkör 1909. június 13-i ülésén tették közzé a pályázat eredményeit, és 
akkor „leplezte le a vezető tanár a kör tulajdonát képező Petőfi-képet, Benczúr 
festményének művészi értékű reprodukcióját”.1529

1911 -ben a verseci főreáliskola igen aktív Jókai Önképzőkör irodalmi pályá
zatot hirdetett Petőfi életének regénye címmel.1530 A húszkoronás pénzjutalmat 
Gál Pál Sándor nyolcadikos tanuló nyerte.1531 1913-ban a főreáliskola március 
15-i ünnepélyén, amely „lélekemelő hangulatban folyt le” az iskola tornatermé
ben, a megzenésített Nemzeti dalt az ifjúsági énekkar adta elő, a Nemzeti dalt 
pedig Menczer Zoltán szavalta.1532 1914-ben is a Nemzeti dal volt a főreáliskola 
egyik kötelező március 15-i műsorszáma.1533

A 20. század elején, 1909 márciusában a nagykikindai Szabad Líceumban is 
megemlékeztek a szabadságharc bukásának, illetve Petőfi halálának 60. évfor
dulójáról, méghozzá oly módon, amely egyértelműen a két kultusz egybeolva
dását bizonyítja. Krecsméry Károlyné polgári iskolai igazgatónő 1909. március
13-án tartott vetítéssel egybekötött előadást „Petőfi élete, kapcsolatban március 
15-ikével” címmel.1534

A szabadságharc ünneplése a Bácskában is mindenkor pazar és ünnepélyes 
volt. Az 1880-as évektől a napi sajtó is ihletett cikkekben karolja fel és népsze
rűsíti „Petőfi napjának” megünneplését. A szabadkai Szabadság 1886 tavaszán 
arról cikkezett, hogy immár Szabadkán is meghonosodni látszik március idu

1527 A verseczi magy. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1905-6. tanévről. Szerkesztette: Várhelyi 
Ferenc kir. igazgató.Wettel és Veronits nyomása, Versec, 1906, 79.
1528 A verseczi magy. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1908-9. tanévről. Szerkesztette: Várhelyi 
Ferenc kir. igazgató. Versec, 1909, 34-36. -  A legjobb dolgozatot erre a témára Blau József nyolcadi
kos tanuló írta.
1529 Uo.
1530 A verseczi magy. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1911-12. tanévről. Közli: Pongrácz Alajos 
igazgató. Versec, 1912, 85.
1531 Uo.
1532 A verseczi magy. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1912-13. tanévről. Közli: Pongrácz Alajos 
igazgató. Versec, 1913,49.
1533 A verseczi magy. kir. állami főreáliskola Értesítője az 1913-14. tanévről. Közli: Pongrácz Alajos 
igazgató. Albach Testvérek, Versec, 1914, 84.
1534 Negyedszázad 1885-1910. A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Emlékkönyve 
fönnállásának negyedszázados évfordulója alkalmából. (Szerk.: Somfai János.) Kiadta a Torontálvár
megyei Magyar Közművelődési Egyesület, Nagybecskerek, 1910, 61.
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sának ünneplése, sőt azt helyi negyvennyolcas kultusz kialakításával szándé
kozták egybekapcsolni. A sajtó ünnepe címmel a lap terjedelmes vezércikkében 
olvassuk, hogy március 15-e, amely addig csak társasköri ünnep volt, 1886-tól 
immár általános városi ünnep lesz Szabadkán: „1848 széttépte a rendi alkotmány 
utolsó foszlányait, a nemzet lelkesedése pedig széttöré az alkotmányos szabadság 
bilincseit: a censurât. Március 15-ikén lett Magyarországon a sajtó szabaddá. 
(...) Szabad állam sajtószabadság nélkül nem képzelhető.

A nemzet lelkesedése örömünneppé tette e nagy napot! Minden városban, 
helységben, hol a hazaszeretet s a nagy eszmék iránti lelkesedés nem halt ki, 
ünnepet ül a polgárság. És városunk mégis évek hosszú során át e napon csen
des volt. Csak a Népkör rendezett családias jellegű kis ünnepet. (...) Hatalom 
iránti loyalitás ferde értelmezése s az »opportunités« ördöge tartá vissza az úri 
osztályt 38 éven keresztül a koronás király által is nemzeti-nek nevezett ünnep- 
beni részvételtől. S íme, 30 év után az úriosztályt, a tisztviselői kart látjuk az 
ünneprendezés élén. Örömmel üdvözöljük e változást. Nehéz volt a jeget meg
törni, sokan fáztak még a gondolattól is, hogy az 1848. év márczius 15-dikére 
ünnep rendeztessék. S 38 év után Szabadka is párt és osztály különbség nélkül 
ünnepli márczius 15-dikét. (...) Szavalattal, szónoklattal és felolvasással össze
kötött ünnepet óhajtunk mi, ez teszi márczius 15-dikét nagyságához képest 
magasztos ünneppé. Ez idén voltak, kik Petőfi Talpra magyarját kihagyni kíván
ták a programmból. Lojalitásuk forradalmi szagot érzett. És kihagyatott. Pedig: 
Petőfi Talpra magyarja lelkesíté 48-ban a nemzetet, ennélkül márczius 15-dikét 
ünnepelni kellően nem lehet.

Legyen kezdet ez idei ünnep, emelje azt a polgárság lelkesedése magasztossá.”1535
Az immár városi szintű megemlékezést egy erre a célra alakult rendezőbi

zottság szervezte, amely 1886. március 14-én felhívást intézett Szabadka város 
közönségéhez, melyben kezdeményezte a szabadságharc helyi vonatkozásairól 
való megemlékezést, azaz a nemzeti és a helyi negyvennyolcas megemlékezé
sek egyesítését.1536 „Márczius 15-ének megünneplése vasárnap (...) a Hungária 
szálloda dísztermében társas-vacsorával összekötött ünnepet rendezünk, mely 
alkalommal az ünnepi beszédet Varga Károly ügyvéd tartja.

Szabadka város földjében nyugszik az olasz eredetű Paganini őrnagy, tűzér- 
parancsnok, 11 koronaőrségi honvédgránátos és az V-ik honvédzászlóalj 9 baj
noka és két derék kiskun szabadcsapatbeli vitéz. Ezek itt harczoltak 1849-dik év 
márczius 4-én Szabadkáért, a magyar hazáért, és itt találta őket a dicső halál. 
(...) Ezek emlékére f. hó 15-én, hétfőn (d. e. 10 órakor) a sz. Teréz egyházban 
isteni tisztelet tartatik.

1535 Anonim: A sajtó ünnepe. =  Szabadság, 1886. márc. 14.
1536 Anonim: Felhívás Szabadka város közönségéhez! = Szabadság, 1886. márc. 14.
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Polgártársak! Nem lehet, hogy át ne éreznénk márczius 15-dikének nagyszerű 
emlékét! Nincs ki ne tudná és ne érezné, hogy 38 év előtt hazánk és nemzetünk 
szabadságának és függetlenségének örök időkig tartó alapja tétetett le. Nagy 
emlékek fűznek bennünket márczius 15-kéhez. Ezek iránt lelkesülni köteles
ségünk. Felhívjuk Szabadka szab. kir. város hazafias érzelmű lakosságát, hogy 
tömeges részvételével emelje e nap magasztos emlékét!”1537

A lokális, szabadkai negyvennyolcas emlékek/emlékhelyek megjelöléséről és 
azok ápolásáról még 1886. március 10-én esett szó azon a megbeszélésen, amelyet 
Varga Károly ügyvéd, a szabadkai Népkör akkori elnöke hívott egybe a Hungá
ria Szállóban március 15-e megünneplésének részleteivel kapcsolatosan.1538 Ott 
a város magyar értelmisége arra az álláspontra helyezkedett, hogy „úgy, mint 
országszerte, ünnepelje meg a polgárság nálunk [Szabadkán] is e nagy napot”. 
Azt követően „szóba hozatott, hogy a kaponyai csatában a hazáért vérét ontott 
olasz származású Paganini honvédőrnagynak a zentai temetőben levő sírjához 
kivonulás rendeztessék s ott beszéd tartassék”. Erre végül is azért nem került sor, 
mert a megbeszélés résztvevői úgy látták, hogy március 15-e örömünnep, és így 
nem kapcsolható kommemorációs jellegű megemlékezéshez. Ám a gyülekezet 
mégis „Antunovits Mátyás kir. közjegyző indítványára azonban elhatározta, 
hogy Paganini elhagyatott sírjának rendbehozatala iránt s a kaponyai csatában 
elesett névtelen hősök emlékének megörökítése iránt mozgalom indíttassék s 
ennek támogatására a városi hatóság is felkéressék.”1539

A 19. század végén nemcsak Szabadkán, hanem Óbecsén is összekötötték a 
nemzeti ünnepet a helyi jellegű negyvennyolcas eseményekkel, emlékekkel. 1897. 
március 15-én piramis alakú, barna színű emlékoszloppal jelölték meg ünne
pélyesen az óbecsei római katolikus temetőben nyugvó szabadsághősök sírját, 
s ezzel együtt emlékeztek meg március 15-éről.1540 Az ünnepségen elhangzott a 
Himnusz és a Szózat, Petőfi Nemzeti dalit az óbecsei polgári dalkör énekelte el, 
majd Csupor Gyula emlékbeszéde és Szászy István erre az alkalomra írt ódája 
következett.1541 Az ünnepi szentmise sem maradt el.1542 A helyi lap vezércikkéből

1537 Uo.
1538 Anonim: A sajtó ünnepe. = Szabadság, 1886. márc. 14.
1539 Uo.
1540 Anonim: Márczius 15. Ó-Becsén. = Ó-Becsei Közlöny, 1897. márc. 14. -  „Az oszlop tetején golyó 
van, az előlapján egy kereszt, alatta koszorúba foglalva: 1848-1849. Az emlék középrészének előlapján 
ez olvasható: Az 1848-49-iki szabadságharczban -  Ó-Becse határán -  elesett névtelen hősök emlé
kezetére állíttatta az ó-becsei közönség 1897. márczius 15-én. A hátlapon ez áll:

Vérzettek és elhulltak ők,
De győzedelmesen:
Tettök sugára átragyog 
Időn, enyészeten.
Bajza.

A bal oldalra: Előre! -  a jobb oldalra: A haza szabadságáért! -  van felírva.”
1541 Anonim: Márczius 15. Ó-Becsén. = Ó-Becsei Közlöny, 1897. márc. 14. -  Dr. Szászy Lajos: Óda. 
Az ó-becsei honvéd-szobor leleplezésére. = Ó-Becsei Közlöny, 1897. márc. 14.
1542 Uo.
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előtűnnek a kultikus retorika elemei is: „A márczius 15-iki ünnepen megdobban 
minden magyar szív, vérünk hevesebben kering lüktető ereinkben s a szabadság 
ünnepének emlékezete fölszítja az alvó parazsat, lángragyújtva az egész ország
ban a lelkesültség szent szövétnekét. Fölidézzük emlékünkben az 1848-ik év 
márczius idusának nagy eseményeit; tömjént gyújtunk a szabadság, testvériség 
és egyenlőség hármas istenének születésnapján annak oltárain. (...) s míg lelki 
szemeink, a nagy napok s dicső ősök emlékének áldozva, a múltba tekintenek, 
érzelmeink szent vágyódásaink akordjaivá olvadva, odafordítják tekintetüket 
a jövendő zöldelő, terebélyes fája felé. (...) A mostani március 15-ike kettős 
ünnep Ó-Becse községére nézve. Hiszen egy régi tartozást ró le e napon, midőn 
a jeltelen sírra emlékkövet tesz, mikor ez által is maradandóbbá óhajtja tenni a 
nagy napok emlékezetét, bebizonyítva, hogy szabadságharczunk vértanúi nem 
korcs utódokért hullatták drága vérüket. (...) Föl tehát kis városunk lakosai! 
Szüneteljen e napon a munka, hiszen legnagyobb nemzeti ünnepünket üljük 
most. Földműves, hadd el a szántás-vetést e napon. (...) Iparosok, kézművesek 
öltsetek ünneplő ruhát e napra, melyen az egyenlőséget mondották ki eleink! 
(...) Mint a keresztények a húsvét ünnepén győzelmi énekeket énekelnek, kel
jen a mi ajkunkon is e napon -  midőn a nép Megváltója, a Szabadság támadott 
föl poraiból -  győzelmi ének.”1543

Bácskában is kivételes jelentőségű -  a korabeli lapok szerint „impozáns és 
fényes” -volt 1898 tavaszán a szabadságharc kitörése fél évszázados jubileumá
nak megünneplése.1544 Zombornak, Bács-Bodrog megye székhelyének közlönye, 
a Bácska első oldalán egy kultikus, szakrális elemekben bővelkedő, oldalas írás
ban dicsőítette március 15-ét:

„Márcziusnak bájos idusa, légy üdvözölve! Lelkünk és szívünk megtelt az 
irántad érzett tisztelettel, rajongással; lelkes öröm hatotta át keblünket s hazafias 
kegyelettel áldoztunk szent emlékednek.

Olyan bájos, olyan elragadó vagy nekünk, mint a világ összes gyönyörűsége, 
eszményi nő képében; olyan vagy, mint a nagy mindenséget fenntartó, éltető, 
mozgató erő -  a törpe utódok előtt, mintha benned az Isten akarata szólalt volna 
meg, az ő végtelen hatalmával, világokat teremtő és romboló erejével.

Édesebb vagy nekünk, mint szívünk legdrágább, legédesebb, féltett titka; 
kedvesebb, mint szerelmünk bálványa s drágább, mint földi javaink, kincseink 
összessége. (...) Légy üdvöz márcziusnak bájos, elragadó Idusa! Légy üdvöz 
szabad Magyarországnak ragyogó csillaga! Üdv neked, lelkűnknek, szívünknek 
gyönyörűséges eszményképe! (...) A hatalmas Hadúr csodás népének utódai 
ünnepet ültek az ötvenedik évfordulón; nagy ünnepet, nagyobbat, mint a letűnt 
évek ünnepei. (...) A haza oltárán szent áldozatnak tüze lobogott; lángját szívünk 
örömdobbanása, hazafias érzületünk teljessége, kegyeletünk és őseink -  a meg

1543 (drsz)[dr. Szászy István]: Márczius 15. = Ó-Becsei Közlöny, 1897. márc. 14.
1544 Anonim: Márczius 15-ike Zomborban. = Bácska, 1898. márc. 16.
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annyi óriás iránt érzett mély tiszteletünk és hálánk éleszté. Az áldozatnak lángja 
feltört a magasba, oda, ahol az ezer éves múlt minden dicsőségének, minden 
viszály és ellenség legyőzésének áldást osztó, jótékony forrása van.

Márczius bájos Idusának ötvenedik születése napján fölszállt lelkünk hő 
imája a magyarok Istenének trónusa elé.

Áldást kértünk -  azért esedeztünk. Áldja meg márcziusnak Idusát, hogy annak 
hatalma s emléke szíveinknek mindig ura maradjon; áldja meg, hogy lelkes és 
nagy eseményeinek népboldogító végeredményei örök boldogulására szolgálja
nak a magyarnak. (...) Szent fogadalom zárta be imánkat! Egy fogadalom, amely 
nem puszta szó, hanem örök szentsége a magyarnak. Soha el nem felejtünk téged, 
márcziusnak gyönyörűséges Idusa! (...) Tisztelettel hajiunk meg szent emléked 
előtt, tudván, hogy a mik ma vagyunk, csak a Te nyomodban, a Te áldásaiddal 
lehettünk azzá! (...) Üdvözlégy márcziusnak gyönyörűséges Idusa!”1545

Zomborban, -  ahol 1893-tól kezdődően emlékeztek március 15-ére - , „impo
záns és fényes” ünnepségeket rendeztek a fél évszázados jubileum napján.1546 Volt 
zászlódísz, kivilágítás, ünnepi istentisztelet, de díszmenet is.1547 1898. március
14-én este fél nyolckor indult meg Zombor utcáin a díszmenet: „Elöl hatalmas 
nemzeti színű lobogót vittek. Azután jött a tűzoltó zenekar s a tűzoltó-testület 
számos tagja 40 lampionnal. Azután 100 petróleum fáklyát vittek. A menet két 
oldalán a rendőrség kordont képezett, hogy semmi tolongás ne zavarja a rendet. 
(...) Amerre a menet elvonult, nyomában mindenütt kísérte a hatalmas embe
ráradat. A tűzoltózenekar hazafias dalokat játszott. (...) A városháza udvarán a 
kalapot levéve, ismét elénekelték a Hymnust Ezzel a menet szétoszlott.”1548 Más
nap, március 15-én délelőtt a városháza nagytermében megrendezett ünnepi 
matinén többek között elszavalták Trencsény Károly Az ötvenedik évfordulón 
című alkalmi ódáját is, amelynek egyik szakasza Petőfi emlékét idézte:

„A gondolat, a szó ismét szabad Ion,
Önkény bilincse nem szorítja már;
Fönn száll csapongva s zeng a tiszta légben,
Mint börtönéből szabadult madár.
»Talpra magyar!« -  riad Petőfi hangja 
-  Első szabad szó! -  s mint a villám-ár,
Új éltet ád az elzsibbadt tagoknak,
Hogy tőle nagy, merész munkába fognak.”1549
A matinén hangzott el Kozma László országgyűlési képviselő emlékbeszéde 

is, amely kultikus, szakrális elemeket is tartalmazott:

1545 Anonim: Márczius 15. 1848-1898. =  Bácska, 1898. márc. 16.
1546 Anonim: Márczius 15-ike Zomborban. =  Bácska, 1898. márc. 16.
1547 Uo.
1548 Uo.
1549 Trencsény Károly: Az ötvenedik évfordulón. (1848-1898. március 15.) =  Bácska, 1898. márc. 16.
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„A nemzet lantosai vettek szájukba új éneket, hogy a költészet varázsujjainak 
érintésével feltámasszák a kihűlt szívekben a hazafiság, a nemzetiség érzetét.

Az ébresztők nyomában megjelent Sámuel próféta, egyenesen feltörte a 
rémséges halál kapuját, hogy -  saját szavai szerint -  »felriassza halálos álmából 
a rothadásnak indult nemzetet, hogy kitűzze az újjászületés, a haladás ösvé
nyét. ..«.(...) Nemzeti ünnepünk édes láza te, gerjedezz szívünkben! Ne legyenek 
minekünk soha idegen isteneink az előtt a szentháromság előtt, ki bennünket 
felszabadított, a szabadság, egyenlőség, testvériség szentháromsága előtt.”1550

Este a zombori színházban volt díszelőadás, amelynek műsorában elhang
zott Latinovits Szaniszló Félszázad év című alkalmi ódája, de ami még fonto
sabb, színre került Trischler Károly Március Idusa című drámai költeménye is, 
amelynek egyik szereplője Petőfi volt.1551 Ebben többek között dramatizálták a 
Nemzeti Múzeum előtti, március 15-i eseményeket: „A múzeum oszlopcsar
noka telve néppel, zászlókkal. Egy férfi felolvassa a 12 pontot. (...) A középen 
álló Petőfi szavalja a Talpra magyart. E jelenet alatt bíborszínű görögtűz vilá
gítja a színpadot. A szavalat után Hymnusz.”1552 A korabeli laptudósítás szerint 
„a pompás darabnak rendkívül nagy volt a sikere. A közönség valósággal gyö
nyörködött a remekjambusokban, a szebbnél-szebb költői gondolatokban. (...) 
A darab befejezését képező 1848. március 15-iki múzeumi jelenetnél Petőfit 
Duronelli József személyesítette igen ügyes maszkkal és a Talpra magyar lelkes 
elszavalásával.”1553 A zombori közönség tehát március 15-ére emlékezve Petőfi 
Sándort is lelkesen ünnepelte.

Este a zombori kaszinóban közel 300 terítékes bankett volt, s onnan távirat
ban üdvözölték Jókai Mórt, Zombor díszpolgárát.

1898. március 15-én a zombori főgimnáziumban is ünnepeltek. Az ifjúsági 
énekkar énekelte a megzenésített Nemzeti dalt, majd ünnepi beszéd, szavalatok 
és alkalmi zeneszámok következtek.

A fél évszázados jubileumról nemcsak Zomborban, a megyeszékhelyen 
emlékeztek meg, hanem Bácska-szerte is. Ezen belül Petőfi Nemzeti dala szinte 
elmaradhatatlan műsorszám volt valamennyi ünnepségen.

Óbecsén az ünneplést a Szabadság-szobor felállítása tette ünnepélyesebbé a 
város főterén.1554 Március 15-én hajnalban ágyúlövések jelezték a nagy napot,

1550 Anonim: Márczius I5-ike Zomborban. = Bácska, 1898. márc. 16.
1551 Trischler Károly: Március Idusa. Drámai költemény. =  Bácska, 1898. márc. 16.
1552 Anonim: Márczius 15-ike Zomborban. = Bácska, 1898. márc. 16.
1553 Uo.
1554 Anonim: A nagy ünnep. = Bácska, 1898. márc. 22. -  „Az ó-becsei Szabadságszobor (erdélyi) már
ványból készült, 10 méter magas, 4 méter hengeralakú. Tetején turul madár van repülő helyzetben. A 
talapzat elején a honvéd jelvények (kard, puska, dob, csákó stb.) van kifaragva, míg a hengeren a korona 
látható domborműben. A feliratok a következők: Elül: Az 1848-49. évi szabadságharc emléke. Hátul: 
Közadakozásból emelték Ó-Becse nagyközség polgárai 1898. évi március hó 15-én. Jobb oldalon: 
Szabadság! Itten hordozák
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majd ünnepi istentisztelet következett, amelynek végén a Szózatot és a Himnuszt 
énekelte a közönség. A szentmise után következett a főtéri szoboravatás, amelyen 
mintegy háromezer ember vett részt. Az ünnepi műsorban a dalkör énekelte a 
Nemzeti dalt. Ugyanezt szavalták a római katolikus temetőben, a honvédem
lékműnél. Este 300 terítékes társasvacsorát rendeztek.

Ómoravicán március 15-én délelőtt ünnepi istentisztelet volt a református 
templomban, s „az ima végeztével a gyülekezet, orgona és dalárda kísérettel éne
kelte a Hymnuszt”. Azt követően a Kossuth-szobor mellett ünnepelt a közönség 
alkalmi beszédekkel, szavalatokkal, énekkel. Este bankettet és bált szerveztek.1555

Topolyán az ünnep istentisztelettel kezdődött, majd a városháza előtti téren 
alkalmi beszéddel, énekkel és szavalatokkal folytatódott, este pedig bankettel 
ért véget.1556

Pacséron „már a hajnali órákban a mozsár-ágyúk dörgése ébresztette fel a 
falu népét s (...) egész napon át tartott az üdvlövöldözés, mely a szabadság első 
márciusára emlékeztetett”. A református ünnepi istentisztelet után, amelyen a 
dalárda a Szózatot énekelte, a tömeg a községházára vonult. Ott „Petőfi Talpra 
magyarját szavalta (...) Kincses Sándor tanító, oly erővel, oly igaz lelkesedéssel, 
mintha most is talpra akarná állítani a magyarságot s elvinni a harcok harcá
ba, mint akkoron Petőfi Sándor.” A korabeli cikkből az is kiderült, hogy Petőfi 
versének hallatára a tudósító mellett álló „öreg anyóka keserves sírásra fakadt: 
akkor én eladó lány voltam, mikor e »vers« megszületett, de sokat énekeltük, 
de sokszor mondottuk el, este reggel, ebéd előtt, mindig csak ez járta: ez volt az 
imádságunk. A vőlegényem is ezzel búcsúzott és sohasem láttam aztán viszont”. 
Negyvennyolc kultuszához tartozó érdekes epizódot mesélt el az ünnepségen 
Szendy Lajos református lelkész is. „A világosi fegyverletétel után sötét napok 
keltek. Három éves fiúcska volt akkor, mikor szülői házába egy idegen kopog
tatott be s éjszakai nyugodalmat kért. A bujdosó magyar elővett zsebéből egy 
színes szalagot, mely a kisfiú figyelmét magára vonta. Látta, mint csókolja azt 
apa és az idegen és sírnak, zokognak felette. Csak később tudta meg, hogy az a 
kis színes rongy a Világosnál elesett magyar zászlóból volt egy -  foszlány.”1557

Véres zászlóidat 
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt.

Vörösmarty.
A bal oldalon pedig ez van vésve:
Haza és szabadság, ez a két szó melyet 
Először tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri,
Utószor e két szót mondja ki a férfi!

Petőfi.”
1555 Uo.
1556 Uo.
1557 Uo.
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A keresztúri ünneplésnek (az ünnepi szentmise, a mozsárlövések s a zászlós 
felvonulás mellett) egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor a Polgári Olvasóegy
let nagytermében „fehér ruhába öltöztetett lánykák díszes koszorút” helyeztek 
„Petőfi életnagyságú arcképére”. Egy hazafias ének következett, majd a rutén 
Vinai Mihály „nagy hatással” szavalta el a Nemzeti dalt.1558

Az apatini kaszinóban megtartott ünnepségen a Himnusz és a Szózat elé- 
neklése mellett alkalmi zeneszámok és szavalatok hangzottak el, köztük Petőfi 
Nemzeti dah  is.1559

A torzsaiak harangzúgás és mozsárlövések közepette kezdték az ünneplést, 
majd a dalkör és a helybeli honvédegylet tagjai járták be kör menetszer űen a 
falut. A községháza előtt több ezres tömeg gyűlt össze, ahol ünnepi beszédek és 
szavalatok hangzottak el. Miután felidézték 1848 emlékét, megállapítást nyert 
az a tény is, hogy Torzsát annak idején Perczel Mór tábornok mentette meg a 
veszedelemtől, s miután Perczel akkor még élt, a torzsaiak őt táviratban köszön
tötték. Ezen a rendezvényen is „lelkesedéssel” szavalták a Nemzeti dalt.1560

Magyarkanizsán „taracklövések hirdették március 15-ének felvirradtát, 
később zenekarok járták be a gazdag lobogódíszben pompázó utcákat”. Nem
csak a római katolikus templomban, hanem az izraelita imaházban is ünnepi 
istentisztelet volt. Azután a piactéren tartottak énekkel, szavalatokkal egybekö
tött ünnepi műsort. „Este a község tündéries színpompában ragyogott a sok
sok gyertyaláng s lampiontól; (...) fáklyásmenetek járták be a várost.”1561 Utána 
(reggelig tartó) társasvacsora következett.

Temerinben a Gazdakör tagjai az ünnep estéjén fáklyásmenettel vonultak 
a római katolikus plébánia elé, s meghívták a plébánost a kör által rendezett 
társasvacsorára. A százterítékes vacsora alatt pohárköszöntők hangzottak el: 
éltették március 15-ét, a királyt és Fernbach Lajos temerini kegyurat. „Az álta
lános jókedvet csak egy betolakodó szocialista népvezér izgatására történt köz
beszólás zavarta meg.”1562

Doroszlón ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés, majd délután 
taracklövések hirdették az ünnepély folytatását. A délutáni órákban a temető
ben rendezték meg az ünnepi műsort, amelyen a Himnusz és a Szózat mellett 
Petőfi A magyar ifjakhoz című költeményét szavalták. Este a Katolikus Olvasó
kör rendezett társasvacsorát.1563

Hasonló mintára ünnepelték másutt is Bácskában a magyar szabadságharc 
kitörésének fél évszázados jubileumát.

1558 Uo.
1559 Uo.
1560 Uo.
1561 Uo.
1562 Uo.
1563 Uo.
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Egy évvel később, 1899 tavaszán is a szabadságharcra emlékeztek, pontosabban 
annak bukására és Petőfi halálára. Ezekben a megemlékezésekben még inkább 
egybefonódik március 15-e kultusza Petőfi kultuszával. A zombori Bácska az 
ünnep előestéjén két cikkben is méltatta március 15-ét, s mindkettőben Petőfit 
is. A Március Idusa című írásban olvassuk: „A nap, mely lefejtette a hagyomány
verte nehéz bilincseket, föltárta a derék fejlődés ajtóit, új történelmünk hajnali 
csillaga, mely kelet népének bölcseit a megváltó bölcsőjéhez vezette: ez a nap 
előttünk áll megint. (...) Ettől a naptól számítjuk újjászületésünket. E napon 
hullottak le a bilincsek a jobbágyok kezéről. Keletkezett, mint a virágos tavasz, 
kifakadt, mint a mosolygó rózsabimbó; ragyogott, mint a hajnali csillag, midőn 
a fölkelő nap ébredését jelenti. (...) E napon írta Petőfi a Talpra magyar-t, mely 
gyújt, miként, ha égi tűz volna benne. El is szavalta a nép rajongása mellett. 
Ekkor olvasták fel az örök nevezetességű 12 pontot. A testvériség, egyenlőség 
és szabadság nagy eszméi e napon vertek gyökeret a magyar nép szivében.”1564 
Fárbás József Március Idusán című írásában az alábbiakat olvassuk: „E szent nap
ján a magyarnak a haza áldott földén végig fut a költő szelleme és megcsendül 
minden honfi szivében a Talpra magyarl (...) Ötvenegy évvel ezelőtt e napon a 
látnok költő jelszavára, mint egy hang dörgé a nemzet ereje, hogy »rabok tovább 
nem leszünk!«.- E napon éledt a magyar szabadság.”1565

Mindkét írás a forradalmár Petőfit dicsőíti, a tömegeket mozgató, a szabad
ságért harcoló költőt.

Zomborban 1899. március 15-én a közönség a városi színházban ünnepelt, 
s az elmaradhatatlan Himnusz és Szózat mellett Láng József szavalta el Március 
15. című ódáját, amelyben a többi között Petőfi lelkesítő költeményére, a Nem
zeti dalra, is utalt:

„Óh! de szép volt arcod, én édes nemzetem!
Mikor e napodnak ébredt hajnala,
Nagy, régi rabságod törte tested’-lelked’
S mégis úgy jöttél, mint győztes dalia!
Lánc-csörgés volt addig mi hazádban hangzott 
S harsogott nyomába a »Talpra magyar!«
...Elmondtad az »esküd« -  nagy szent fogadásod’,
Nemzetek hallották esküd szent szavát:
»Megnyert szabadságot föl nem adod többé,
Hogy naggyá tehessed magad s a hazát!«.”1566

1564 Anonim: Március Idusa. = Bácska, 1899. márc. 14.
1565 Fárbás József: Március Idusán. = Bácska, 1899. márc. 14.
1566 Láng József: Március 15. = Bácska, 1899. márc. 17.
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Latinovits Szaniszló ünnepi beszédében a forradalmár-költőre tett utalást: 
„És a viharban, a villámok vakító fénye mellett, a menydörgések riasztó szózata 
közt, ott fenn a múzeum impozáns lépcsőin szivet-lelket rázó zeneként hangzott 
el a Nemzeti dal kiáltó szava.

És a kiáltó szó nem hangzott el a pusztaságon. Nem lopódzott, hanem betört 
a szívekbe. Elhangzott az ifjúság ajakán, meghódította a komoly férfiak lelkét s 
örömkönnyeket csalt az aggok szemébe.”1567 A színházban bemutatásra került az 
előző évben már látott Március Idusa című drámai költemény, amelyet Trisch- 
ler Károly írt. Ezúttal Petőfit Krump Vilmos alakította, aki „kitűnő maszkban 
szavalta el a Talpra magyart”1568

Az előadás után társasvacsora volt a polgári kaszinóban, amelyen több felkö
szöntő hangzott el az ünnep kapcsán. Trischler Károly felköszöntőjében Petőfi 
harcra buzdító költeményének jelentőségéről szólt: „Csodálatos idők voltak 
azok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok többé nem leszünk -  zúgott 
végig a tereken, a végtelen rónaságon és a magyar bércek ormai visszhangozták 
a szent esküt. Ezt az esküt mondá az anya gyermekének, a feleség férjének, ezt 
imádkozta a pap a templomban, a beteg a kórágyán. Ez a szent eskü forrasztotta 
össze a nemzet kicsinyjét és nagyját egyaránt. Ez hevítette a szíveket. Megszűnt 
az ember, megszűnt az egyén egy él minden egyes szívében: a haza. Ez a szent 
eskü szülte a hősöket, akik Isaszegnél, Szolnoknál, Piskinél, Budán, Komárom
nál a történet lapjaira csodás éposokat jegyeztek be a nemzet szabadságharcáról 
és hazaszeretetéről.”1569

A vacsora után hajnalig tartó tánc következett, s az ünnep rendezőbizottsága, 
hogy emlékezetessé tegye a jubileumot, egy Emléklapot adott ki Szalay Frigyes 
szerkesztésében.1570

Minthogy 1899-ben nemcsak a szabadságharc bukásának volt az évfordu
lója, hanem Petőfi eltűnésének, illetve halálának is, 1899 nyarán a zomboriak 
Petőfi-ünnepet is rendeztek.1571 A városháza dísztermében 1899. július 31-én 
megtartott ünnepségen egy díszes talapzaton Petőfi szobra állt, nemzetiszín 
babérkoszorúval, fölötte repülő sas szájában pálmaággal.1572 Kultikus közegben 
emlékeztek tehát a zomboriak Petőfire, s több emlékbeszéd hangzott el. Trischler 
Károly vármegyei árvaszéki ülnök a többi között utalt Petőfi és a szabadságharc 
tiszteletének egybefonódására:

1567 Anonim: Március Idusa. = Bácska, 1899. márc. 17.
1568 Uo.
1569 Uo.
1570 Uo.
1571 K. J.: A Petőfi-ünnep. =  Bácska, 1899. aug. 1.
1572 Uo.
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„Az ő élete mindnyájunk kincse, nemzeti életünk egy jelentős szakaszának 
drága emléke! Az ő élete és halála összeforrt ama nagy idők emlékeivel, mely
ben nemzet lett a nemzet. (...) Amikor drága emlékét fölidézzük, amikor láng
szellemét ünnepeljük, csak erősödünk a hazaszeretetben azon a napon, ame
lyen a legnagyobb magyar költő elvérzett a csatatéren az ő ideáljának, a magyar 
szabadságnak védelmében. (...) »Tegyük a népet uralkodóvá a költészetben és 
nemsokára uralkodni fog a politikában is«, írja Arany Jánosnak. íme így kap
csolódik költészetének e része már szorosabban vett hazafias lírájához, melyben 
a társadalmi rendek egyenlőségéért küzd, nemzetét a legmagasabb kifejlésre 
juttatni vágy és az európai eszmekörbe való emelkedésével: a születés és vagyon 
korlátainak ledöntésével a szocializmus határait érinti, messze megelőzve min
den költőtársát, sőt korának államférfiait is.”1573

A Bácskában is a 20. század elejétől Petőfi költeményei és Petőfi emlékének 
felidézése a március 15-i ünnepségek elmaradhatatlan részévé vált. Nemcsak a 
köztestületekben, hanem az iskolákban is. Erre jó példával szolgál az újvidéki 
m. kir. állami felső kereskedelmi iskola, amelynek Értesítőjében olvassuk, hogy 
1910-ben négy magyar újvidéki középiskola együtt emlékezett meg március
15-éről.1574 A Récsei Szálló termében az ünnepség első műsorszáma Petőfi Nem
zeti dalának az eléneklése volt, s a műsorban ugyancsak a költő emlékét idézték 
Váradi Antal Petőfi visszatér című versével.1575 Hasonló volt a helyzet más váro
sok iskolaünnepélyein is, amelyen a versenyszámok között szinte sablonosán 
ismétlődtek a „harcos” Petőfi versei. Végezetül igazat adhatunk Szeli Istvánnak, 
hogy az emlékezetes első március 15-étől napjainkig „sokan és sokféleképpen 
fogták fel a nap jelképi jelentését. Alig akadt rezsim, politikai vagy kormányzati 
rendszer, amely nem tett volna kísérletet, hogy a maga képére és hasonlatossá
gára alakítsa, a maga szekerébe fogja a dátum üzenetét, kisajtolva belőle az adott 
pillanat tanulságait. Persze, legtöbbször elhallgatva vagy a magáéval megtoldva 
a belőlük levonhatókat”.1576

1573 Uo.
1574 Az újvidéki m. kir. állami felső kereskedelmi iskola Értesítője az 1909-1910. tanévről. Szerkesz
tette: Niedermayer Gyula igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyomdája, Űjvidék, 1910,15.
1575 Uo.
1576 Szeli István: Évnapra. =  Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1997,112-113.
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A Petőfi-kultusz kisebbségi létben (1918-1941)
(A legendák Petőfije)

Trianon után, kisebbségi létben egy időre -  a második világháborúig 
elmaradt a Petőfi-kultusz „harcos” jellege, s más irányt vettek a megemlékezé
sek. Petőfi emlékének ápolása fontos szellemi fogódzó lett, a trianoni békediktá
tummal szétszaggatott egységes nemzettesthez való tartozás manifesztálása volt, 
végső soron a virtuális nemzeti egység létrehozásának eszköze. E szerepének 
megfelelően változott meg az első világháborút követően a Petőfi-kultusz tartal
ma a Vajdaságban. Szeli István írja: „A két háború közti jugoszláviai magyarság 
tudatában -  jórészt a sajtó jóvoltából -  Petőfi afféle gyengéd, családias tónusú 
költővé szelídül: az epedő szerelmes, a »titkos naplók« és rejtett levelesládák 
intim eseményeinek hőse, a »nagy emberek apró történetekben«-szerű tárcák 
alanya; a legendák embere, aki a szibériai ólombányák mélyén vagy éppen a 
boszniai hegyekben tengeti sírontúli életét. Az a költő, aki a »Mi a szerelem?« 
izgalmas kérdésének megoldásához szolgáltat autentikus válaszokat vasárnapi 
olvasmányul a szebbik nem kíváncsiságának kielégítésére, s csak elvétve villan 
fel alakja a világ- és nemzeti szabadság, a társadalmi forradalom fogalmának 
társaságában.”1577 Hogy miért került sor a két háború közötti Petőfi-kultusz e 
tartalmi változására, azt Szeli István azzal magyarázza, hogy „a jugoszláviai pol
gári magyarság számára ez volt az adott keret és lehetőség, amelyben önmaga 
múltja és hagyományai felé fordulhatott, egyaránt küszködve nemzetiségi és 
osztálybéklyóival, megszűkült nyelvi, irodalmi és kulturális határaival, saját 
létezésének távlattalanságával”.1578

A két háború közötti vajdasági megemlékezések nagyjából két időpont köré 
csoportosulnak: Petőfi születésének centenáriuma (1922-23) és eltűnésének 
kilencvenedik évfordulója (1939) indítja el az emlékezéssorozatot a lapokban 
és folyóiratokban, valamint a kegyeletadást, miközben mindkét évfordulóról 
kötetekkel is megemlékezett a vajdasági magyarság.1579

Petőfi születésének századik évfordulója már 1922-ben elindította a meg
emlékezések sorát a vajdasági magyar sajtóban, ami 1923-ban is folytatódott. 
Ezekben az írásokban többek között voltak kultikus retorikájú méltatások, kul
tuszversek, hazai és külföldi Petőfi-ünnepségekről szóló beszámolók, Petőfi-le- 
gendák és a költővel kapcsolatos érdekességek.

1577 Szeli István: Legenda és valóság. (A Napló Petőfi-képe). = Tanulmányok, 1972/4. füzet (Petőfi), 142.
1578 Uo. 143.
1579 Vajda Gyula: Petőfi Sándor születésének századik évfordulójára. Minerva nyomda, Szabadka, 
1922.; Petőfi Naptár az 1923. közönséges esztendőre. Számos képpel és Vajdaság térképével, pontos 
vásári jegyzékkel. Minerva nyomda, Szabadka, [1922]; Petőfi. Kiadja a Híd társ., irodalmi és kritikai 
szemle, 1939. május hó. [Híd Könyvtár I. évf. 1. sz.]; Petőfi. A nagy költő élete és költészete remekei. 
„Glóbus” nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár / Szerkeszti Kelemen János].
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A kultikus elemekben gazdag szövegek egyikét Petőfi-köszóntő címmel közölte 
1922 decemberében a Bácsmegyei Napló.1580 „Petőfi hitével, Petőfi harcosságával, 
Petőfi nevével kívánunk mindenkinek boldog magyar új esztendőket...

Petőfi hitével -  Petőfi nevében köszöntjük ma magunknak az idő múlását és 
köszöntjük az idő megérkezését. Mert száz évvel ezelőtt -  de messze tőlünk idő
ben és de közel is testvérségben! -  született meg szilveszter éjszakáján magyar 
jóságnak, magyar riasztónak, örök ajándéknak és örök ébresztőnek Petőfi Sán
dor, az, akire ma emlékezni, akiben ma igazulni: boldog újesztendő boldog 
szerencséje nekünk magyaroknak, akik ma elé borítjuk szíves kötelességgel 
életünk még megmaradt szeretetét. Előttünk az új esztendő bizonytalan hori
zontjával, szívünkben Petőfi emlékévek nyitunk ma be mi magyarok 1923-ba, 
kezdjük meg az első lépést a céltalanul lebegő utakon. Az ő nevében mondjuk 
ki az első szót, ami tradicionális, ünnepi jókívánság, az ő nevében, az ő tiszte
letében zárjuk le ennek az évnek szomorú magyar aktáit. És érte -  miértünk -  
idézzük ma a régi Magyarországot. (...) Érte idézzük: a vihar előtti csöndet, a 
kialudt lámpásokat, a lázadó parasztokat, víg lakodalmakat, friss szándékokat, 
az úri gőgöt, durva hatalmat, botos parasztot, sirató népet, az egész múlt század 
eleji világot. (...) Petőfi márciusban már ott volt az első sorban, ott volt a pesti 
zendülésben. Lázított, dicsért és verekedett. Dalolt. Dalolt, énekelt már mint 
szóban erős, hitben magára talált költője változást-kívánó magyaroknak. (...) 
Petőfi nevét dicsérték versei, amiket írt az újítók szuverén lázával, a fanatikusok 
becsületével és az élet szeretőinek őszinteségével, meg nem alkuvásával magya
rok okulására és lelkesítésére. (...) A polgári Magyarország -  evolúciós ereje volt 
ő, harang, ami mindig megkondult, ha a magyar földön végigremegett valami 
szűz borzongás. Mindent magába ölelt, mindent megérzett, a legkisebb rezgést 
is -  és dalolt, dalolt a harcoló, forrongó Magyarországon, miglen halálba nem 
ölte egy orosz szurony Bem hadseregében.”1581

Csermely Gyula a Délbácskában közölt alkalmi cikkében így ébresztgette 
Petőfi emlékét: „Szenteljünk ma egy órát vagy csak egy percet is a legnagyobb 
magyarnak, aki valaha élt csak egy szívdobogásnyi időt a legértékesebb és legra
gyogóbb nagyunknak, de ne múljék el ez a nap senki hazánkfiánál anélkül, hogy ő 
rá ne gondoljon, lelke melegének egy részét az ő emlékezetének ne szentelje. (...)

Testvéreim magyarok! Csak egyetlen egy kis tíz percet kérek, hogy ma Petőfi 
Sándornak szenteljed. Te bíró, tedd le a mérleged, azt a Justitia-palossát is tedd le 
és Petőfi Sándorra gondolj. Elmúltával a percnek jobb ember leszel mint voltál, 
mert Petőfire gondolva olyan szent cselekedetet cselekszel, mint mikor nagy
pénteken Jézusra gondolsz. (...) És te is, te vezetője a nyájadnak, akárki légyen 
istened, akiben üdvözülsz: ma nem vihetsz véghez teremtődnek jobban tetsző

1580 Anonim: Petőfi-köszöntő. = Bácsmegyei Napló, 1922. dec. 31.
1581 Uo.
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szent cselekedetet, mint, hogy templomodban épülve öt percig nem Istenre, 
hanem Petőfi Sándorra gondolj.

Miért én magyarom, miért? Mert a költők kultusza a nemzetek élete, azért!
Kicsi legyen egy nemzet vagy nagy csak olyan költőt érdemel, akit megbe

csül, akit olvas, akire emlékszik. (...) Mégegyszer mondom: a költők kultusza a 
nemzet élete, az. (...) a királyok, a katonák és az államférfiak, a legnagyobbak is, 
csak erőssé tehetnek egy nemzetet és azt is csak ideig-óráig, de hosszúvá tenni 
az életet csak a fölkentje, a költője tudja, és megmenteni a pusztulástól az enyé
szettől is csak Isten leikétől lelkedezett igazi költője tudja. (...) Akié a múlt, azé 
a jövő. Vissza kell szállnunk a múltba, hogy megtaláljuk hitünket a jövőben; ma 
te vagy az, Petőfi Sándorunk, ki (...) előre mutatsz a vigasztalóbb jövőbe.”1582

Dr. Földessy Gyula 1922 decemberében egyik tanulmányában a jövőbe látó, a 
dolgokat előre megjövendölő Petőfi alakját idézi meg jellemző felstilizáltsággal: 
„Petőfi megdöbbentő profetizmusa már költői működése elején kezdődik, elein
te halk sejtelemszerűséggel; de már 1844-ben a leghatározottabb tudatossággal 
jósolja meg, hogy a szabadságért fog meghalni. És nemcsak a maga sorsát látja 
előre, de azt is, ami ezzel szoros kapcsolatban van: víziója, nemzete, sőt ezzel 
egy kultúrában élő emberiség életére is kiterjed. (...) Ezek a próféciák teljesü
lésükkel, a költő halálának egészen soha ki nem derített s már ki sem deríthe
tő körülményeivel együtt valami csodálatos egészet, befejezettséget, misszió
szerűséget adnak ennek a rövid életnek. Soha még szó és tett, költészet és élet 
ilyen isteni egységbe nem olvadt egymással. (...) Ha igazi keresztény lélekkel 
vizsgáljuk az emberiség életét, ha átérezzük, átértjük az örökös megváltás nagy 
misztériumát, Petőfit is ott látjuk nemcsak a legnagyobb költőnk, de a legna
gyobb megváltók között.

Élete, hiszen alakja még folyton nő, a legnagyobb emberi szimbólumok egyi
kévé fog magasodni, nemcsak a mi »közös eszménk« lesz, de az egész emberisé
gé: örökös tényezője, mozgatója lesz a több, a jobb felé haladásnak, az emberiség 
folytonos közelebbedésének a nagy cél: az igazság, az Isten felé.”1583

A Délbácska Emlékezzünk! című írásából 1922 decemberében előtűnnek a 
kultikus beszédmód elemei és fordulatai: „Száz évvel ezelőtt született Kiskőrösön, 
az akkor bilincsekbe vert magyarság szabadság-apostola: Petőfi Sándor. Ahol 
ma emberek élnek, ott ünnep ez a nap, mert a szabadság szeretet apostolának 
százéves születési évfordulóját ünneppé avatta az egész XX-ik század emberisé
ge. Ünnepelnek Budapesten, Bécsben, Rómában, Berlinben éppúgy, mint New 
Yorkban vagy San Franciskóban. (...) Petőfi lelke valamennyiünké. Szelleme előtt 
ma varázsos gondolatközösségben ünnepel az emberiség. Magyar zseni volt, de 
lánglelke a legnemesebb emberi eszménynek, a szabadságnak volt fáklyahor

1582 Csermely Gyula: Július harmincegy -  december harmincegy. = Délbácska, 1922. dec. 24.
1583 Dr. Földessy Gyula: Petőfi, a próféta.= Délbácska, 1922. dec. 24.
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dozója. Minden gondolata mindannyiunké és a szépség, amely költeményei
ben testet öltött, kincse mindenkinek. Üstökös volt, egy élet, amely elparázslott 
huszonhét röppenő évben. (...) A lelke azonban itt él valamennyiünkben, s a 
hódoló szeretet, amelyet iránta érzünk, ma ünneplésre késztet. Nem tudunk a 
sírjához vándorolni, hogy ott rójuk le a kegyelet adóját. A mi örökünk a lelke 
és ragyogó gondolatai, amelyek élete hosszabb, mint valamennyiünké: Petőfi 
emléke örökké él. (...) A mai éjjel néhány percét mi valamennyien fordítsuk 
arra, hogy egyetlen szál gyertyát égessünk a halhatatlan Petőfi emlékére. Ügy 
akarjuk, hogy egy-egy gyertyaláng oltári mécsként égjen Petőfi szelleme körül 
és a millió mécs glóriát vonjon az ő szellemében inkarnált szabadság eszméje 
köré. Mi csak mécset adhatunk. Ő világosság volt, amely életünk millió mér
földéire hinti biztató fényét.”1584

Toncs Gusztáv a Bácsmegyei Nap/óban, a centenárium kapcsán kultikus fogal
mazott meg magasztaló sorokat Petőfivel kapcsolatosan.1585 „A mi Petőfink a 
magyar nép Petőfije, akire százados fordulóján áhitattal szögezzük tekintetün
ket, s akinek lelke -  úgy érezzük -  körülöttünk lebeg most is, az igaz nagysá
gok sorába tartozik. Az ő költészete maga az élet., maga a világ, amely minden 
oldalról mutatja a természet igazságait s az emberi élet titkos mélységeit. Szóljon 
bár az Alföld szépségeiről, a szerelemről, a függetlenségről és a szabadságról, a 
szenvedésről, vagy a boldogságról, számtalan pazar képben nyújtja a valóságot, 
az igazi valóságot, úgy, amint az az ő csodálatos, az időket túlélő egyéniségében 
letükröződik. Benne mindenki megtalálhatja azt, amit az ő szíve-lelke keres az 
életben s a nagy mindenség ezer pompától fönséges tárgyaiban és tüneményei
ben. (...) De nemcsak minket, az egyeseket igéz meg és ringat csodás álmaival 
egy szebb világba; hanem erőt ad nemzetének, a társadalmi osztályoknak, még 
azoknak is, amelyek egykor szemben állottak vele. Nincs, aki jobban átérezte 
volna népének szenvedéssel tölt életét. Nincs, aki többet küzdött volna érte, mint 
ő, aki a boldogság révpartján fiatal életét adta oda hazájáért. Nincs aki jobban 
megmutatta volna, hogy mint kell küzdenie annak, aki jót akar, s aki az isme
retlen társadalmi mélységből feltöri magát s örök értékű javakkal ajándékozza 
meg honfitársait. (...)

Petőfi hatása a magyar nemzeten túl egyetemes emberi, ami természete
sen életén és költői eszméin kívül műveinek szépségein alapul: fantáziájának 
gazdagságán és merészségén, amely új világokat teremt; érzelmeinek roppant 
változatosságán, könnyedségén és erején; egész felfogásának eredetiségén és 
művészetének sok más nemes tulajdonságán. (...) Az ő költészete a művészi 
lángelme alkotása. (...) Ő tehát a kultúra nagy hősei közé tartozik. Kivívta magá

1584 Anonim: Emlékezzünk! Egy szál gyertyát Petőfi emlékének! =  Délbácska, 1922. dec. 31.
1585 Toncs Gusztáv: írók és alkotások. Petőfi helye a kultúra történetében. =  Bácsmegyei Napló, 1922. 
dec. 31.
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nak a helyet a legnagyobbak közt. Az emberiség egyik nagy tanítója, nevelője, 
boldogító szelleme. (...)

íme Petőfi helye az egyetemes kultúrában: magyar típusban a világ egyik 
legnagyobb lírai költője; a szabadság és demokrácia ragyogó képviselője; a hala
dás küzdő harcosa és az emberiség egyik jótevője, akinek nagysága, hatása és 
dicsősége az idők haladásával mindig nagyobbodni fog.”1586

Az emlékversek sem maradtak el a vajdasági magyar sajtóban, a Petőfi-cen- 
tenárium kapcsán.

1923 januárjában a szabadkai Hírlap hozta Juhász Gyula Petőfi-Centennári- 
um című költeményét:

Nevét idézik, de a szellemét nem.
Az él és gyűjt szívekben észrevétlen,
Mint a futó tűz korható avarban,
Terjed titokban és nő láthatatlan.

Míg égbe nem csap, éjbe nem világol 
És pirkad tőle közel és távol,
Hűs csillagok támadnak zord hevétől 
És bíbor pernyék hullanak az égből.

És futva futnak dúvadok riadtan:
Petőfi lángol a világviharban,
Elég babona, máglya, bomba, gazság 
És napod virrad, szent Világszabadság!1587

A másik emlékvers 1922 decemberében jelent meg az újvidéki Délbácska 
hasábjain, Versengés Petőfiért! címmel, a szerző megjelölése nélkül.

Petőfi az enyém volt, marad örökre 
Mint hős, a világszabadság dalnoka,
Olyan az ő lelke, mint mikor a sasnak 
Szárnya szabadon száll fenn a magasba...

Petőfi enyém volt, enyém volt a szíve,
Én vagyok a szívek örök kertésze,
Én vagyok a dal, a könny, örök ifjúság:
Én vagyok a szerelemnek istene.

1586 Uo.
1587 Juhász Gyula: Petőfi-Centennárium. = Hírlap, 1923. jan. 1. (Juhász Gyula a verset 1922-ben írta.)
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Petőfit én adtam a magyar nemzetnek,
Az én egyszerű szívemnek szülötte.
Soha el nem múló szeretet fűz hozzá,
Ő a nép nagy fia marad örökre.

Petőfi az egész világé, mert hiszen 
Százféle nyelven zeng édes lírája.
Én loptam be őt a szívekbe, lelkekbe,
Hogy legyen a költők dicső királya.

Amíg csak lesz tavasz, szerelem, reménység, 
Dal, zene, barátság, élet, szép virág:
Petőfi nem lehet másé -  csak az enyém -  
Én vagyok a víg, rajongó ifjúság!

Petőfi nagy nevét, emlékét, múzsáját 
A naphoz hasonló fénykör övezi:
„Dicsőség”. Kimondtam, hogy örök időkre 
A legdicsőbbik név legyen: Petőfi...

Nem volt még gyermek szív, aki úgy szeressen, 
Én vagyok a jó szülő, édes anyja,
Vegyétek el tőlem, de szívét hagyjátok 
Meg nekem, mert hiszem azt tőlem kapta.

Én a magyarság, mint az ég palástja 
Átkarolom Ő t... Ő az én napfényem...
Jöjjetek hát mind, mind, kik őt szeretitek, 
Szeressétek, de Őt is csak értem...

Szabadság, szerelem, barátság, bölcsesség,
Dal, zene, örök ifjúság, dicsőség,
Szülői szeretet, hit, szépség és vitézség,
Petőfit hozzám mind, mind ezek fűzték!

Azért csak jöjjetek bíborban, főúri,
Vagy népi öltönyben áhítattal,
Jöjjetek dicsérni Őt, áldani az eget,
Hogy a miénk... róla zengjen ma a dal.. .1588

1588 Anonim: Versengés Petőfiért! = Délbácska, 1922. dec. 24.
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Petőfi a verseci születésű Herczeg Ferencet egy színmű megírására ihlette a 
centenáriumon.1589 A Költő és a Halál című darabot 1922 „szilveszter éjfélén” 
ünnepélyesen a kolozsvári Magyar Színház mutatta be, s a szabadkai Hírlap a 
szerzőtől engedélyt kapott arra, hogy 1923. január 1-jén elsőként közölje a darab
nak azt a jelenetét, „amelyben az utolsó, végzetes ütközetbe induló Petőfit kíséreli 
meg egy nemes szívű dáma visszatartani attól az úttól, melyen, mint tudjuk, le 
is tűnt a magyar égnek e legdíszesebb üstököse.”1590 Igazi irodalmi csemege volt 
ez a bácskai olvasók számára.

A Petőfi-jubileum jó alkalom volt arra, hogy a vajdasági sajtó felelevenítse 
a költőhöz kapcsolódó legendákat, közöttük vajdasági vonatkozásúakat is. Az 
egyik, amelyet Bárány Béla nagybecskereki főgimnáziumi tanár tett közzé a Fák
lya című folyóiratban, a Nagybecskerek melletti Aradácról ered, egy bizonyos 
Medgyessy nevű honvédtiszttől, Petőfi utolsó napjaira vonatkozik.1591 „Isme
retes, hogy a honvédek által sokáig ostromolt Arad vára a szabadságharc vége 
felé kapitulált. A magyar csapatok bevonultak s a vár parancsnoka az akkor már 
lábatört Damjanich tábornok lett. (...) Damjanich hallott már az erdélyi sereg 
szerencsétlen végéről, előre látta, hogy az üldöző orosz seregek Erdély termé
szetadta kapuján, a Maros mentén előre nyomulva, Arad várát ezen oldalról is 
veszélyeztetni fogják. Hogy az erdélyi orosz csapatok közeledéséről idejekorán 
tudomást szerezzen, állandóan erősebb lovas csapatokat küldött 1-2 könnyű 
ágyúval az erdélyi hegyek felé, úgynevezett erőszakos kémszemlére.

Az aradi várban szolgált akkor, mint honvédtiszt, a későbbi aradáczi lakos 
Medgyessy bácsi is. Ő beszélte el, hogy egy ilyen kémszemle alkalmával, mely
ben ő is részt vett, Aradtól jó messzire, több nappal a segesvári ütközet után a 
honvédek a menekülő Petőfire bukkantak. A költő nagyon fáradt, levert és éhes 
volt. Medgyessy megkínálta őt ennivalóval s hívta, hogy jöjjön velük az aradi 
várba. Petőfi azonban erővel imádott hadvezére, Bem csapatjait kereste. Semmi
féle kérés nem használt, Petőfi hajthatatlan maradt. A huszárok ellátták a költőt 
több napra ennivalóval s megmutatták neki a Temesvár felé vezető utat. Többet 
azután senki sem hallott róla.”1592

1922 nyarán, az erdélyi sajtó nyomán a Bácsmegyei Napló Petőfi Sándor halá
lának legújabb legendáját ismertette olvasóival, pontosabban a székelykeresztúri 
sír állítólagos történetét.1593 A legendát Lukács Ferenc budapesti pénzügyőri 
felügyelő elevenítette fel a sajtóban, aki 1906-ban Székelykeresztúron teljesí

1589 Herczeg Ferenc: A Költő és a Halál = Hírlap, 1923. jan. 1.
1590 Uo.
1591 Bárány Béla: Egy eddig ismeretlen verzió Petőfi utolsó napjairól. = Fáklya, 1922/4. sz., 58-59.
1592 Uo.
1593 Anonim: Petőfi Sándor halálának legújabb legendája. Petőfi hamvait rejti-e a székely-keresztúri 
sír? =  Bácsmegyei Napló, 1922. aug. 13.
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tett szolgálatot, és ott értesült a Petőfi-rejtélyről.1594 A fabula pedig, amelyhez 
szerelem is fűződik, arra épült, hogy „a fehéregyházi csata előtti napokat Petőfi 
Székelykeresztúron töltötte. Többnyire Varga Zsigmond korcsmáros házában 
lakott, kinek Rózsika nevű leánya annyira megtetszett neki, hogy költeményeiből 
felolvasott, sőt költeményt is írt hozzá, melyet Rózsika imádságos könyvében 
féltett kincs gyanánt (...) sokáig őrzött.

Petőfi megígérte Rózsikénak, hogy a csata után Székelykeresztúrra okvetlenül 
visszatér. Már pedig tudjuk, hogy ígéretét, ha csak lehetett, mindig betartotta.

Azzal az állítással szemben, hogy Petőfi a fehéregyházai csatatéren elesett, a 
történelem azt igazolja, hogy mikor mindenki menekült, ő még élt és alkalma 
volt menekülni. (...) Menekülésének iránya más nem lehetett, mint Székelyke - 
resztúr, ahol őt Rózsika várta. (...) Megsebesült s (...) Vargáék (...) az istállóban 
rejtegették. (...) Közbeszéd tárgya volt Székelykeresztúron, hogy Vargáék öreg 
szolgája (...) halála előtt rövid idővel azt mondotta környezetének: »Ne keres
sék Petőfit, ássanak a körtefa alatt nyugatra 5 lépésnyire, ott van.« E vallomás 
alapján ásták fel a csontokat s a honvédruhadarabokat. Minthogy Petőfi honvéd 
őrnagyi egyenruhában volt, bizonyára felismerhetők voltak a tiszti jelvények, 
hacsak a menekülés érdekében nem cserélte fel Petőfi a tiszti ruhát más egyen
ruhával. (...) Az öreg szolga azt is mondotta, hogy a csata után Vargáék több 
napon át rejtegették lakásukban (...) Petőfit. Arról is beszéltek, hogy a feltalá
láskor a csontokon erőszakos sérülések voltak.”1595

Noha 1922 decemberében a Délbácska cikkírója arra panaszkodott, hogy 
a vajdasági magyarság hivatalosan nem ünnepelheti a Petőfi-centenáriumot, 
mondván, hogy „nálunk nincs hivatalos ünnep, -  mi még az örömben sem 
vagyunk egyek”,1596 Szabadkán és Nagybecskereken testületileg mégis megem
lékeztek a költőről. Szabadkán 1922 szilveszterének napján a Népkör rendezett 
ünnepélyt, amelyen dr. Havas Emil mondott ünnepi beszédet, Lányi Ernő zon
gorázott, az ipartestület dalárdája pedig Petőfi megzenésített verseiből adott 
elő.1597 A versválogatás, nyilván politikai okok miatt, teljesen mellőzte Petőfi 
forradalmi költészetét (Mi volt nekem a szerelem?, Ha az isten..., Két vándor; 
Hozzá, Le az égről hull a csillag..., Boldogtalan voltam..., Zárjátok be már azt 
a koporsót, Szeptember végén, Egy estém otthon, Reszket a bokor, mert..., Megy 
a juhász szamáron, Falu végén kurta kocsma...).1598 Az ünnepi műsor érdekes 
színfoltja volt, hogy egy műsorszámot szerb nyelven adtak elő: Petőfi Füstbe 
ment tervét (Neuspjela nakana) Zmaj fordításában Bartek László szavalta el.1599 
Az ünnepély után táncvigalom volt.

1594 Uo.
1595 Uo.
1596 Anonim: Emlékezzünk! Egy szál gyertyát Petőfi emlékének! =  Délbácska, 1922. dec. 31.
1597 Anonim: A Népkör Petőfi-ünnepélyét... =  Hírlap, 1923. jan. 1.
1598 Uo.
1599 Uo.



III. A  „h arco s” Petőfi-ku ltusz a V ajda sá gban 289

1922 februárjában a Torontálmegyei Magyar Közművelődési Egyesület a 
nagybecskereki kaszinó nagytermében rendezett Petőfi-ünnepet „a világsza
badság zengőszavú dalnokának, a legnagyobb magyar lírikusnak emlékeszten
deje” kapcsán.1600 A becskerekiek abból a felismerésből indultak ki, hogy „ez a 
százesztendős évforduló nem hagyhat érintetlenül egyetlen kultúrembert sem 
s áhitattal, kegyelettel kell visszaemlékezni a nagy magyar költőre, aki az egész 
emberiségnek nagy szelleme volt”.1601 Nagyszámú közönség előtt az ünnepélyt 
Vajda Lajos főgimnáziumi tanár előadása vezette be, „aki Petőfit és költészetét 
gondos feldolgozással, színes, emelkedett tónusban ismertette”, s akit a publi
kum „ovációban részesített”.1602 Utána Engel Maca helybeli műkedvelő szavalta 
el Petőfi néhány költeményét, majd Bárány Mariska a János vitézből adott elő 
néhány dalt.1603

A szabadkai Népkörben 1922. december 31-én és 1923. január 6-án rendeztek 
Petőfi-emlékünnepet, a jubileum apropóján, de mint Dettre János fogalmazott, 
a kisebbségi sorsba szakadt vajdasági magyarságból akkortájt egészében véve 
hiányzott „a kezdeményezés bátorsága”, „a tömeg helyeslő és bátorító érdeklő
dése”.1604

Ha a vajdasági magyarság 1922-23-ban nem is ünnepelhette szándéka sze
rint Petőfit1605, a vajdasági lapok -  talán némi kárpótlásul - , rendre jegyezték 
a külföldi Petőfi-ünnepségeket Csehszlovákiában1606, Bulgáriában1607, Finnor
szágban1608, Franciaországban1609 stb.

A centenárium éve arra is jó volt, hogy Petőfi-érdekességeket közöljön a vaj
dasági sajtó. Az egyikre Gárdonyi Géza révén derült fény, aki könyvet is ter
vezett írni Petőfiről, tekintettel arra, hogy édesapja, Ziegler Sándor jól ismerte 
a költőt, sok érdekes apróságot tudott róla.1610 Emellett Gárdonyi is gondosan 
kutatta Petőfit, és több ismeretlen részletet tudott meg Jókai Mórtól.1611 „Gár
donyi szerint -  amint bizalmas helyről vette -  Szendrey Júlia csak oly feltétellel 
ment Petőfihez, ha Petőfi felhagy a káromkodással, mivel Petőfi többször indu

1600 Anonim: Petőfi ünnepe. = Fáklya, 1922/4. sz., 52.
1601 Uo.
1602 Uo.
1603 Uo.
1604 Szöllősy 1992, 18-19.
1605 Mint Dettre János írta a Bácsmegyei Naplóban: „A vajdasági magyarság egy-egy bátortalan kíván
ság megszólalásán kívül alig tett mást Petőfi születésének százéves évfordulóján.” (Szöllősy 1992,15.)
1606 Anonim: Hogyan ünnepük Csehszlovákiában Petőfit? = Délbácska, 1922. dec. 21.
1607 Anonim: Petőfi ünnepség Bulgáriában. =  Délbácska, 1922. dec. 21.
1608 Anonim: Petőfi-ünnep Finnországban. = Délbácska, 1922. dec. 16.
1609 Anonim: Petőfi ünnepségek Párisban. = Délbácska, 1922. dec. 14.
1610 Tóth Kálmán: Gárdonyi Petőfiről = Hírlap, 1922. dec. 31.
1611 Uo.
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latos volt. Sőt Szendrey Júlia, hogy próbára tegye Petőfi ígéretét, esküvőjüket 
is elhalasztotta.

Az esküvő napján Teleky gróf négyfogatos hintója vitte szakadó esőben a 
költő párt a koltói kastélyba. Misztót község határában a hintó kereke eltört s 
Petőfi erre egyet káromkodott, illetve megszegte ígéretét. A fiatal pár az útszéli 
csárdába ment, a kocsis pedig a kovácshoz nyargalt.

A csárdában kecskelábú lócák, még a csapiáros sem volt benn. Petőfi újra 
bosszúsan ördögadtázott, hogy így kezdődik a nászútja. Erre Júliától egy mély 
harapást kapott az arcán, melynek nyoma Petőfi holtáig meglátszott, de a költő 
nem árulta el senkinek.

így kezdődött Petőfi nászútja.”1612
Egy másik érdekesség Petőfi kéziratairól szólt, pontosabban az Országos 

Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzött Petőfi-relikviákról.1613 A laptudósítás 
szerint a könyvtár az 1880-as években „kapta örökül Petőfi Istvántól, a költő 
bátyjától a kéziratokat, de azóta sokat vásárolt és a gyűjtemény megduplázó
dott. (...) A kéziratok remekbe készült bőrládában nyugosznak, (...) abban 
az ereklyetartóban, melyet Petőfi István készített bátyja kéziratainak és halála 
után a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott”.1614 A cikkben azt olvassuk, hogy 
a Petőfi-hagyatékban „vannak dirib darab papírra írt versek is. De változtatás 
alig-alig látszik rajtuk. Petőfi, hogy ha törölt, a régi szöveget teljesen eltüntette, 
sokszorosan áthúzta, nehogy el tudja olvasni mi állt ott. (...) Általában többi 
kéziratain is keveset javított”.1615

Az akkortájt kibontakozó magyar filmgyártás is emléket állított a Petőfi-cen- 
tenáriumnak.1616 1922 decemberében Budapesten ünnepélyesen bemutatták a 
Petőfi életéről forgatott filmet, amelyben Petőfit Uray Dezső, Szendrey Júliát 
pedig Bajor Gizi alakította.1617 Erről a Délbácska is tudósított, hangsúlyozva, 
hogy az ünnepélyes bemutatón jelen volt Auguszta és Zsófia főhercegnő, Pékár 
Gyula és mások.1618

1922-ben két vajdasági Petőfi-kötet megjelenéséről tudunk: az egyik a sza
badkai Petőfi Naptár, a másik pedig Vajda Gyula Petőfi Sándor születésének 
századik évfordulójára című kötete. A Petőfi Naptár 1922-ben jelent meg elő
ször (az 1923-as évre vonatkozóan) „számos képpel és Vajdaság térképével”,

1612 Uo.
1613 Anonim: A Sas és a Sasfiók. Petőfi Sándor kezeírása. Egy összetépett, csonka vers. Zoltánka piros 
könyve. =  Hírlap, 1923. jan. 1.
1614 Uo.
1615 Uo.
1616 Anonim: Petőfi film Budapesten. = Délbácska, 1922. dec. 21.
1617 Uo.
1618 Uo.
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meg „pontos vásári jegyzékkel”.1619 Színes fedőlapja volt Petőfi arcképével1620, 
és nyilván a centenáriumot volt hivatott -  inkább nevével mint tartalmával -  
nyomatékosítani.1621 Valamennyiben Petőfi-versek is napvilágot láttak. Utolsó 
ismert példánya 1929-ből való, amelyhez „ingyen mellékletként” Magyar nép
dalok gyűjteménye volt csatolva.1622

Ennél sokkal fontosabb kiadvány volt Vajda Gyula Petőfi-kötete1623, amely 
borítóján hirdette, hogy Petőfi Sándor emlék-kiadásról van szó, amely 1922 
végén két (számozott és számozatlan) változatban látott napvilágot.1624 Számo- 
zottból 300 példány készült, amely egy versfordítás kivételével megegyezik a 
számozatlan példányok tartalmával.1625 Kötetét a szerző Barabás Miklós, Ros- 
kovics Ignác, Neogrády Antal, Telegdi László és Tull Ödön képeivel illusztrálta, 
s a könyv alapjában véve két nagy egységre oszlik.1626 Az elsőben Petőfi életét 
és munkásságát méltatta, a másodikban pedig költeményein keresztül mutat
ta be Petőfi élettörténetét.1627 A kultikus beszédelemekben bővelkedő bevezető 
tanulmányban olvassuk, hogy „Petőfi a jelen erejével, varázsával él szívünkben 
és ünnepi hangulatban, emelt lélekkel járulunk eléje, hogy hódoljunk fényes, 
nagy szellemének. (...) Mert Petőfi a szív, a lélek legszebb, legmagasztosabb, 
legszentebb érzéseit örökítette meg dalaiban. (...) Ha neve csendül, tűz ég a 
szemekben, láng gyúl a keblekben és égi mámor nyűgözi le a benne hívőket. 
(...) S ki ne hinne a szabadság és a szerelem lantosának. (...) Emberek, nemze
dékek, világrészek pusztulhatnak el, omlanak össze, de a világot, az emberiséget 
fenntartó, lelkesítő szellemóriások nem enyésznek el soha. (...) Ezek, mint az 
üstökösök, vissza-visszatérnek és útjukban fénykévéjükkel mindent beragyog
nak. (...) Halhatatlanokká válnak műveikben. (...) Petőfi él és nem hal meg 
soha!”1628 A Vajda-tanulmány zárórészében olvasunk a szerző megvalósulatlan

1619 Petőfi Naptár az 1923. közönséges esztendőre. Számos képpel és Vajdaság térképével, pontos vásári 
jegyzékkel. Minerva Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság, Szabadka, [1922] -  Csáky S. Piroska: Vaj
dasági magyar könyvek 1918-1941 . Fórum Könyvkiadó, Űjvidék, 1988, 164.
1620 Csáky S. 1988,164.
1621 Ebben jelent meg Toncs Gusztáv Petőfiről szóló tanulmánya, amelyben a tudós tanár „a versekre 
támaszkodva beszél a költemények élményhátteréről”. (Dr. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. 
A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992,16.)
1622 Tanulmányok, 1972/4. füzet (Petőfi), 81.
1623 Vajda Gyula: Petőfi Sándor születésének századik évfordulójára. Szerző kiadása. Minerva nyom
da, Szabadka, 1922
1624 A szabadkai kiadványok bibliográfiája. 3. füzet. 1918-1944. 1. rész. Monografikus kiadványok. 
Összeállította: Kiss Gusztáv, Éva Bazant, Katarina Celikovic. Városi Könyvtár-Hrvatska citaonica, Sza
badka, 2003, 331.
1625 Uo.
1626 Uo.
1627 Uo.
1628 Szöllősy 1992,14.
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tervéről is: „És ha ma a százéves évfordulón nem kellene olyan sok nehézséggel 
megküzdeni a könyv kiadásánál, akkor Petőfi összes költeményeit belefoglaltam 
volna ebbe az élettörténetbe.”1629 Egyébként a tanulmány kitér nemcsak Petőfi 
életére és költészetére, hanem Szendrey Júliára, Petőfi Zoltánra, Petőfi és Arany, 
továbbá Petőfi és Jókai viszonyára is. Szól a költő kortársairól és követőiről, Petőfi 
és Csokonai költői relációjáról, Ady Endre Petőfi-értelmezéséről, Jovan Jova- 
novic Zmaj Petőfi-méltatásáról, s végezetül Petőfi száz év utáni értelmezéséről. 
Ez utóbbi kapcsán állapítja meg Vajda Gyula, hogy „száz év után nem a múltra 
tekintünk vissza, Petőfi a jelen erejével, varázsával él szívünkben (...) és eléje 
járulunk, hogy hódoljunk fényes, nagy szellemének. (...) De nemcsak mi ünne
pelünk, Petőfi nevétől visszhangzik most az egész világ.” Tanulmányában Vajda 
helyenként nem kis elragadtatással ír Petőfiről, s méltatásából előtűnik a kulti
kus retorika is: „Nézzünk Petőfire, megtaláljuk benne önmagunkat, tekintsünk 
szívünkbe, ott leljük Petőfit! (...) Ha Petőfiről egyetlen adat sem marad reánk, 
ha alakja, élete teljesen elmerül abban a legendás körben, amely csodás eltűnése 
köré fonódik, akkor is megírhatjuk életének történetét, akkor is megrajzolhatjuk 
alakját, egyéniségét Petőfi maga megírta élettörténetét költeményeiben. Ebben 
egyetlen költő a világirodalomban.”1630

A kötet második részében Petőfi élettörténetét adja költeményekben, ponto
sabban nyolcvan gondosan összeválogatott Petőfi-verssel és két Arany János-köl- 
teménnyel rajzolja meg a költő életútját.1631

Vajda Gyulának ez volt sorrendben a harmadik Petőfi-kötete. Az első 1900- 
ban jelent meg Budapesten (Petőfi Sándor költeményei), a második pedig -  
amely egyben segédkönyv is volt a magyar irodalom oktatásához -  1902-ben 
Szegeden.1632

A centenáriumot követő években itt-ott jelzésszerűen és főképpen valamilyen 
életrajzi érdekesség kapcsán bukkant fel Petőfi neve a vajdasági magyar sajtó
ban. S akkor sem a „harcos” Petőfi vagy a „lírikus” Petőfi alakjaként, hanem a 
nemzet nagyjaként. így emlékének ébren tartása is az egységes nemzettesthez 
való tartozás manifesztálása volt, a kisebbségi létbe kényszerített magyarság 
szellemi fogódzója.

1924 februárjában képzőművészeti szenzációként hatott a hír, hogy ismeret
len Petőfi-portrét fedeztek fel Szabadkán.1633 A képet Petar Krstanovic, a Szerb 
Nemzeti Színház egykori igazgatója fedezte fel, és a korabeli találgatások szerint

1629 Urbán János: Ahogyan elődeink hódoltak Petőfinek ötven évvel ezelőtt Szabadkán. Egy érdekes 
könyv 1922-ből. =  Magyar Szó, 1973. jan. 6.
1630 Uo.
1631 Uo.
1632 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., [2000] [elektro
nikus dokumentum].
1633 Hornyik 1985, 141.
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Barabás Miklós ismeretlen műve lehetett.1634 A tudósítás szerint a szabadkai 
Petőfi-portrét azonosítás végett meg kellett volna tekintenie a budapesti Petőfi 
Társaság két tagjának, valamint az Ernst Múzeum akkori igazgatójának.1635 A 
későbbiekben azonban a lap már erről nem tudósított.1636

A Petőfi-ábrázolásokkal kapcsolatosan szükséges elmondani, hogy a 19. 
század második felétől kezdve megsokasodtak a különféle nyomdatechnikával 
(kőnyomat, rézkarc, olajnyomat stb.) előállított Petőfi-képek, amelyek vidékün
kön is fontos építőelemei voltak a Petőfi-kultusznak. Ebben különösen a képes 
levelezőlap megjelenése jelentett nagy előrelépést a 19. század utolsó éveiben, 
amely nagy példányszámánál fogva és jellegéből adódóan szinte valamennyi 
városba, faluba eljutott. A képes levelezőlap-szakirodalom három témakört tart 
számon Petőfivel kapcsolatosan: a Petőfi-centenáriumra megjelentetett lapokat, 
a Petőfi-művek ihlette sorozatokat, valamint a költőt különféle módon ábrázo
ló anzikszokat.1637 A költő születésének századik évfordulójára (1923) a Petőfi 
Társaság jelentetett meg arcképével egy színes sorozatot, s egyes lapok Petőfi 
költeményeiből tartalmaznak néhány soros idézetet.1638 A Petőfi műveit megörö
kítő Petőfi dalai című képes levelezőlap-sorozatból kettő ismeretes, s mindkettő 
„a pusztai romantikához és az Alföldhöz” kapcsolódik. Az első, tíz lapból álló, 
kőnyomatos sorozat a 19. század utolsó éveiben jelent meg Budapesten Kuncz 
József és társa kiadásában. A második, fekete-fehér grafikus sorozat ismeretlen 
nyomda terméke volt a 19. század végén, s a lapok négysoros Petőfi-idézeteket 
tartalmaztak. Végezetül, a Petőfit ábrázoló lapokból ez idáig mintegy félezer 
különböző darab látott napvilágot, melyeknek java része portré vagy a sza
badságharc valamelyik eseményéhez kapcsolódik.1639 A Petőfi-képeslapok össz 
példányszámát több százezerre becsülhetjük, ami arra utal, hogy évek során 
a Petőfi-kultusz fenntartásában, a költő népszerűsítésében nem lebecsülendő 
hatást fejtett ki.

1925 tavaszán a Bácsmegyei Napló Petőfiné leveleiről cikkezett, amelyre 
akkortájt alkudozott a Nemzeti Múzeum.1640 A laptudósítás szerint az eladásra 
felkínált, Szendrey Júlia hagyatékából származó kéziratok között volt „Szend-

1634 Uo. -  Egyébként Kerényi Ferenc írja, hogy „Petőfi legismertebb ábrázolása Barabás Miklós rajza a 
nemzetőr poétáról, oldalán karddal, karján nemzetiszínű szalaggal, mellén pedig korona nélküli címer
kokárdával. A rajz nemcsak szép és hiteles, de lényegre tapintó is: Petőfi egyike volt a kevés magyar 
republikánusnak.” („Tanuljátok meg, mi a költő...” A katalógus szövegét írta és a képeket válogatta 
Kerényi Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2001,21.)
1635 Uo.
1636 Uo.
1637 Balázs 2005,196-197.
1638 Uo.
1639 Uo.
1640 Anonim: Petőfiné leveleit visszaköveteli a leánya. Nem hozzák nyilvánosságra Szendrey Júlia leve
leit. =  Bácsmegyei Napló, 1925. márc. 30.
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rey Júlia naplója, versei, elbeszélései és több levele, köztük olyanok, amelyeket 
Petőfihez írt. A gyűjtemény legértékesebb darabja az a két levél, melyeket (...) 
halálos ágyán írt meg és amelyek valósággal gyónás számba mennek.”1641 Csak
hogy az eladást váratlanul megakadályozta Horváth Ilona, Szendrey Júlia máso
dik házasságából született leánya, aki amellett „óvást emelt a levelek tervbe vett 
publikálása ellen, minthogy azok sértenék Szendrey Júlia emlékét”.1642

Az 1930-as évek derekán kivételes helyi érdekességnek számított a hír, ame
lyet Kottász Aladár, az újvidéki Délbácska munkatársa fedett fel, nevezetesen, 
hogy „sok esztendeig Novisadon élt Petőfi Sándor első szerelme”, Török Józsefné 
Sass Erzsébet, „akihez Petőfi legszebb költeményeit intézte, még életének utolsó 
esztendejében is felelevenítette Petőfi Sándorral való szerelmét”.1643

1928 márciusában csaknem sajtóvita kerekedett a Délbácskábán Petőfi körül 
(Ady Endre kapcsán), amikor is a feketicsi ifj. Dietrich Miklós Szenteleky Kornél 
Ady nagysága című cikkének egyik mondatát sértőnek találta Petőfire nézve.1644 
Dietrich azért támadt durván Szentelekyre, mert az Adyról szóló írásban így 
fogalmazott: „Bátor, bolond és vakmerő, mint az a másik, Segesvárnál vesztébe 
rohan.”1645 Ezt a Petőfire tett minősítést utasította vissza Dietrich, mondván, 
hogy Szenteleky azzal „durván megsérti magát a nagy Petőfit”, s egyébként is 
ilyen minősítést nem vonatkoztathat „a nagy, a szent, az utolérhetetlen Petőfi
re, a magyarság sérthetetlen Géniuszára”.1646 Az ilyen minősítés tehát nem volt 
méltó „Petőfi szent szelleméhez, annak utolérhetetlen és soha el nem múló 
nagyságához”, s ezért kérte Dietrich Szentelekytől, hogy „a fentebb idézett sér
tő mondatát helyreigazítani sziveskedjék”.1647 Arra viszont, tudomásunk szerint, 
nem került sor.

Az 1930-as években A mi nagyjaink című Kelemen János-féle füzetke pedig, 
amely Petrovgradon (Nagybecskereken) jelent meg, az első helyen hozta Petőfi 
arcképét, az alábbi szöveggel: „Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar lírikus.”1648 

Szeli István, aki egyik tanulmányában a két háború közötti szabadkai Napló 
Petőfi-képét tette kutatásának tárgyává, arra a megállapításra jutott, hogy voltakép
pen maga a tény volt fontos: „a régen porló költő nevének-eszméinek-emlékének az 
ápolása” ezért a lapban, a Petőfiről szóló emlékezések eltérő „műfajokban” jelent
keznek: „népi monda vagy legenda, riport, híranyag, anekdota, mese, tárgyi hitelű

1641 Uo.
1642 Uo.
1643 Hornyik 1985, 147.
1644 Ifj. Dietrich Miklós: T. Szenteleky Kornél úrnak. = Délbácska, 1928. márc. 11.
1645 Uo.
1646 Uo.
1647 Uo.
1648 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. Glóbus nyom
da, Petrovgrad [é. n.], 3. [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti Kelemen János].
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adatközlés, újságírói »kacsa«, rege, folklór, história és mítosz keveredik itt nagy tar
kaságban”.1649 E vitatható színvonalú és értékű újságméltatások és megemlékezések 
közül Szeli István példaértékűként, ritka kivételként emeli ki Kohlmann Dezsőnek, a 
zombori gimnázium tanárának írását, amely megítélése szerint mentes volt a kispol
gári ízlés bántó hangnemétől.1650 „Ő hívta fel a figyelmet a lap publicisztikai szintjét 
jóval meghaladó módon a költő valóságos értékeire, megbecsülésére, s noha követ- 
kezetlenül, igazi kritériumok nélkül, de ő rajzolt nálunk először világirodalmi hát
teret és európai perspektívát Petőfi alakja mögé, sőt ő az első a Napló írói közül, aki 
egy társadalmi közösség életkereteibe elhelyezve próbálja megközelíteni és értelmez
ni a Művet, kitérve még a költő forradalmi magatartásainak kérdéseire is. (...) Egy 
absztrakt forradalmárt állít elénk, nem pedig egy konkrét társadalmi szituációban 
konkrétan cselekvő embert; inkább a forradalmárt, a minden idők forradalmának 
eszményi, gáncs és félelem nélküli lovagját.”1651

A két háború közötti Petőfi-kép egyik sajátosságaként tartja számon Szeli a 
költő halálával és utóéletével kapcsolatos legendák újjáéledését és népszerűsítését 
a Napló hasábjain. Az egyiket, egy bácskai legendát, Kohlmann Dezső élesztett 
újjá 1940 őszén a Naplóban, a zombori Bácska egy 1888. évi cikke nyomán. Az 
pedig arról szólt, hogy „Petőfi halála körülményeit kutatja Szilbáson, 1888. évi 
augusztus hó 10-én Csongor Mór mérnök és nyugalmazott honvéd főhadnagy.” 
Csongor Mór a Bach-rendszer üldözöttje volt, aki egy ideig rendőrségi megfi
gyelés alatt állt, s akinek az őt szemmel tartó Hertlein őrmester mesélte 1860- 
ban, hogy Petőfit „egy szebeni kaszárnyában kilenced magával felakasztották s 
a város körüli sáncokba temették el”. A másik szenzációszerző Víg Lajos zentai 
gimnáziumi tanár volt, aki egy életen át gyűjtötte a Petőfi-legendákat, s aki nem 
is egy, hanem három cikket is közölt 1940-ben Petőfi eltűnéséről. Mindhármat 
az Oroszországból visszatérő hadifoglyok táplálták az „élő”, „megöregedett és 
eloroszosodott” Petőfiről. E történetekből kerekedett ki például, hogy Stevan 
Kovacevic zentai tanár egy szerencsés véletlen folytán találkozott Viktorovics 
Petrowal, Petőfi állítólagos unokájával, aki annyit tudott nagynevű őséről, hogy 
„maradt utána három kötetnyi kézirat is, fehér ívpapírra írva, aztán kötetekbe 
fűzve. Csupa költemény...” Szól pedig a történet arról is, hogy Petőfi „unokája” 
a cári hadseregben százados lett a forradalom idején, de arról is, hogy a költő 
kétszer nősült Oroszországban, ahol népes családja és kiterjedt rokonsága él. A 
Napló Petőfi-legendáit szaporította még Lászlóffy Imre riportja Vladimir Nik- 
olajevics Sztrogovljev cári tábornokkal, Petőfi állítólagos sógorával.1652 Hitelüktől 
eltekintve ezek az írások is hozzájárultak a Petőfi-emlékezés ébresztgetéséhez, 
folytonosságának fenntartásához.

1649 Szeli István: Legenda és valóság (a Napló Petőfi-képe) = Tanulmányok, 1972/4. füzet, 141-155.
1650 Uo. 144-145.
1651 Uo.
1652 Uo. 153.
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1936-ban a szabadkai Napló kiadói vállalkozásaként, a lap karácsonyi mel
lékleteként jelent meg Petőfi Sándor két műve: A helység kalapácsa meg a Bolond 
Istók.1653 Ugyancsak 1936-ban a Híd könyvismertetőt közölt Halász Gyula Petőfi 
Sándor élete című munkájáról.1654 Ebben olvassuk, hogy a kötet „nem ismerteti 
Petőfi költészetét, nem bocsátkozik széptani fejtegetésekbe, nem magasztalja 
Petőfi költői nagyságát, hanem egyszerűen, simán és keresetlen tár olvasóink 
elé egy tüneményesen kalandos, regényes, nyughatatlan, hatalmas ívelésű és 
tragikusan végződő életet”.1655 Egy évvel később, 1937-ben pedig a Híd részletet 
közölt Illyés Gyula Petőfi című kötetéből.1656

1938 tavaszán a magyar szabadságharc kitörésének 90. évfordulója kapcsán, 
a verbászi fiatalok rendeztek Petőfi- és Ady-estet a kaszinóban.1657 A rendezvény 
jelentőségét a lap cikkírója abban látta, hogy „olyan helységben rendezték, ahol 
a magyarság aránylag nem él nagy számban de azért törhetetlenül ragaszkodik 
a maga európai színvonalú kultúrájához. Petőfi és Ady a magyar kultúrában a 
magas európai szellemiséget, a kicsinyes gyűlölködéstől és korlátolt elfogultságtól 
mentes nemes magyar kultúrát képviseli és ez a szellem hatotta át a (...) kultú
restet is.”1658 Az írásból az is kiderül, hogy a verbászi est nem volt csupán helyi 
jellegű, tekintettel arra, hogy azon „a vojvodinai magyarság számos vezetőem
bere is megjelent”. Az esten a két költőt Seidl Róbert méltatta, majd a fellépők 
Ady- és Petőfi-verseket szavaltak, sőt énekeltek is. Miután a műsor kétnyelvű 
(szerb-magyar) volt, szerb fordításban is szavaltak Petőfi- és Ady-verseket.1659 
Ugyancsak 1938 márciusában a szabadkai Magyar Olvasókör dalárdája Zentán 
vendégszerepeit a János vitézzel, az Eugén Szálló nagytermében.1660 E vendég- 
szereplés különlegessége volt, hogy a dalárda száztíz, a zenekar pedig harminc 
tagot számlált, ami számottevő anyagi áldozatot követelt a vendéglátóktól.1661 A 
Híd pedig 1938 nyarán, a költőre emlékezve, Petőfi egyik 1848-as újságcikkéből 
közölt részleteket.1662

1939-ben azután Petőfi eltűnésének, illetve halálának 90. évfordulója indította 
el a Vajdaságban ismét a kultikus kegyeletet és megemlékezést, a Petőfi-kultusz

1653 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa. Hősköltemény négy énekben és Bolond Istók. A Napló kará
csonyi melléklete. Napló, Subotica, 1936. -  1936.; Csáky S. 1988,164.
1654 Anonim: Halász Gyula: Petőfi Sándor élete. = Híd, 1936/2. sz., 21. -  Halász Gyula: Petőfi Sándor 
élete. Hasznos könyvtár 3-ik szám. Brassó, 1935
1655 Uo.
1656 Illyés Gyula: Petőfi. = Híd, 1937/1-2. sz., 16-18. -  Illyés Gyula: Petőfi. Budapest, 1936
1657 Tóth Bagi István: Petőfi és Ady szellemének áldoztak Verbászon.= Reggeli Újság, 1938. márc. 15.
1658 Uo.
1659 Uo.
1660 Anonim: A szuboticai Magyar Olvasókör dalárdája vasárnap Szentán adja elő a János vitézt. = 
Reggeli Újság, 1938. márc. 16.
1661 Uo.
1662 Petőfi Sándor: [Idézet egyik, 1848-as újságcikkéből] =  Híd, 1938/7-8. sz., 243.
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afféle utolsó lobbanásaként a második világháború előtt. Sajtóméltatások, meg
emlékezések, egy Petőfi-szobor és néhány alkalmi kötet jelzi a jubileum kapcsán 
ismét felvillanó Petőfi-kultuszt.

1939. december 28-án a nagybecskereki magyarság rendezett Petőfi-estet 
a Balkán moziban, amelyen Láng Imre ismert nagybecskereki kántor, zenepe
dagógus és zeneszerző megzenésített jelenetként alkalmazta színpadra Petőfi 
Honfidalit.1663 Jung József római katolikus lelkész tartott előadást Petőfi életéről 
és költészetéről, továbbá több zenés jelenet következett a János vitézből, vala
mint megzenésített jelenetként műsorra került a Falu végén kurta kocsma... és 
a Szülőföldemen.1664

Pálffy Károlynak 1939-ben a Testvériségben közölt cikkében, melyben Petőfi
ről és Adyról értekezett, felbukkannak a kultikus beszéd elemei:

„»Mint, ahogy a sasnak karma nő, a vadkannak agyara«, úgy lett a Petőfi 
korának Petőfije, akiben az egész kor kinyújtózkodott, a kikiáltani valót kikiál
totta, lelkét kiénekelte, haragját elharagudta és örömeit elujjongta. (...) Petőfiben 
a nemzet magára ismert. (...) Petőfi a 48-as forradalomnak megtalált, termé
szetes, ostorhegyes, diadalmas harsonása.”1665

Tóth Bagi István a Reggeli Újságbán emlékezett Petőfi eltűnésének 90. évfor
dulójára, kultikusságra valló megszövegezésben:

„Finoman érző idegei úgy gyűjtötték össze kora, környezete minden nyil
vános és titkos kívánságát, mint az üveglencse a nap sugarait; perzselő versek 
születtek ebből a fénygyűjteményből, olyan versek, amelyek a mai nemzedék 
előtt is reflektorként világítanak a jövőbe. (...) Szelleme, munkássága ma is 
éppen annyira időszerű, mint volt 1849. július 31-én, eltűnésének pillanatában. 
Petőfi a nemzeti érzés, a népjogok és az általános szabadság költője. Eszményi 
értelemben: a meg nem alkuvó nemzeti érzésnek adott hangot és egyszersmind 
világpolgár is volt. Verseinek nagy része ma is szívdobogtatóan élő. (...) Szelle
me mindennapi életünkbe is belenyúl, hatását állandóan érezzük: ezért halha
tatlan. (...) Petőfinél a szó és tett egy volt. Nemcsak verseiben harcolt a magyar 
népért. (...) A harctérre is elment. (...) Petőfi meghalt kilencven esztendővel 
ezelőtt egy forró július végi napon. De szelleme örökké él.”1666

Az óbecsei magyar önképzőkör lapja, a Vagyunk is Petőfi emlékét idézte, 
mindenekelőtt a János vitéz szerzőjéét: „Petőfi Sándor, a magyar líria költészet 
legnagyobb alakja. (...) Petőfi János vitéze az első magyar népies eposz, amely
nek óriási irodalmi jelentősége és értéke van. Tiszta magyarossága és eredetisége

1663 Szöllősy 1992, 24.
1664 Uo.
1665 Pálffy Károly: Petőfi és Ady. =  Testvériség. A jugoszláviai új magyar nemzedék folyóirata. 1939/15. 
sz., 13-15.
1666 Tóth Bagi István: Petőfi él! Kilencven év előtt tűnt el a fehéregyházi síkon. = Reggeli Újság, 1939. júl. 31.
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csak növeli értékét. Ez az elbeszélő költemény a népmeséből nemesített egyik 
legeredetibb magyar alkotás. Alakjait és csodás motívumait, Petőfi nem a kül
földi époszokból sajátította el, hanem a magyar nép képzeletből és népéletből 
merítette. (...) Petőfi ebben az époszban népies nyelvet használt, úgy amint azt 
a tárgy természete megköveteli. Petőfi a népies nemzeti irány egyik legjelesebb 
képviselője, birtokában volt a magyar nyelv legfinomabb árnyalatainak is.”1667 

A Híd 1939-ben alkalomszerűen közölte Petőfi néhány versét (A türelem
ről1668, Háború volt1669, Az ítélet1670), ám jelzésértékű volt, hogy a Petőfi-évfordu- 
lóra szánt vezércikket a Híd kettős nyári számában a cenzúra nem engedélyez
te. Csak a címe jelent meg a folyóiratban: Petőfi (1849-1939)1671 Mayer Ottmár 
alábbi magyarázatával: „Rajtunk kívül álló okok miatt” a cikk nem jelenhetett 
meg.1672 A szerkesztőség csak azzal tudott dacolni a cenzúrával, hogy a vezércikk 
helyén, három sorban a szokásosnál nagyobb betűtípussal szedve jelentette meg 
az alábbi sorokat: „Kilencven esztendővel ezelőtt, 1849. július 31-én a segesvári 
csatában esett el Petőfi Sándor.”1673

1939 nyarán az Ifjúság Petőfi Sándor utolsó órái címmel a költő emlékét idéz
te.1674 „Petőfi Sándor! Szívünk ma is gyorsabban dobog, ha ezt a nevet kimondjuk. 
Petőfi Sándor a magyar költészet legragyogóbb alakja, a magyar ifjúság részére 
még ennél is sokkal több: legrajongottabb példaképe. (...) Petőfi mindenkor az 
elnyomott népért küzdött, nemcsak tollal, hanem karddal is, amikor az oszt
rák kormány visszavonta a márciusi engedményeket és ismét a régi rabságba 
akarta szorítani a magyarságot. (...) Megélte azt a költő számára legnagyobb 
dicsőséget, hogy meghalhatott eszményeiért. (...) Petőfi kilencven esztendővel 
ezelőtt halt meg a fehéregyházi síkon, de halhatatlan emléke és alkotó nagysága 
örökké élni fog az ifjú magyar szivekben.”1675

A Híd példája nyomán válik érthetővé, hogy az 1939-es Petőfi-megemlékezé- 
sekből miért maradt ki a „harcos” Petőfi méltatása, forradalmi eszméivel, lázító 
verseivel egyetemben. Olyannyira, hogy a Nemzeti dalt említeni sem merték. 
A méltatások is lírai megfogalmazásúak voltak, amelyek könnyedén átsiklot
tak Petőfi életének sarkalatos tényein. Ezen a körülményen csak valamelyest 
javított az a tény, hogy 1939 májusában a Híd Könyvtár sorozat első darabja a

1667 Anonim: Petőfi János vitéze. = Vagyunk. A sztáribecseji magyar önképzőkör lapja. 1939. ápr. 9.
1668 Petőfi Sándor: A türelemről... =  Híd, 1939/12. sz., 477.
1669 Petőfi Sándor: Háború volt. =  Híd, 1939/12. sz., 487.
1670 Petőfi Sándor: Az ítélet. = Híd, 1939/6. sz., 214.
1671 Anonim: Petőfi (1849-1939). = Híd, 1939/7-8. sz., 257.
1672 Uo.
1673 Uo.
1674 Tóth Bagi István: Petőfi Sándor utolsó órái. =  Ifjúság, 1939/7. sz., 101-102.
1675 Uo.



III. A  „h arco s” P etőfi-ku ltusz  a V a jda sá gban 299

Petőfi című füzet volt, Orlay Petrich Soma festményének reprodukciójával.1676 A 
bevezető tanulmány ismeretlen szerzője többek között így méltatta Petőfit: „A 
magyarsága és hazafisága a legmagasabbrendű emberség. Hazafisága ölelkezik 
világpolgárságával. Petőfi patrióta volt és patriotizmus merőben más mint naci- 
onálizmus, amit újabban ismét kezdenek csúnyán nem tudni. Petőfi nemcsak 
magyar hónáért hazafi, minden elnyomott nép hazájáért villámlik, ő minden 
szabad országban hazafi. (...) Petőfi felakarta forgatni a társadalmi rend alap
jait, bizonyára radikálisabb volt Kossuthnál, forradalmat akart, úgy szociális 
irányban, bent az országban, mint szabadságharc alakjában, Ausztria ellen. Ez 
volt Petőfi programja, egyedül az övé és ez volt az igazi 48 szelleme. (...) 15-én 
egyetlen lendülettel megszületett a szabadság és megváltozott a magyar század. 
(...) Március 15-ikén egy vers viharszózata zúgott végig ezernyi ezer emberen: 
a Rákos mezején országos vásárra gyülekezett szűrös, gubás, csizmás pusztai 
népen -  és rajtuk keresztül az egész országon. (...) Petőfi a világirodalom és 
az emberiség történetének egyik legcsodálatosabb emberpéldánya véges földi 
életét felajánlja a hazájának, a forradalomnak és szabadságnak, hogy halálával 
pecsételje meg fékezhetetlenül szeretett és vallott elveit. (...) Szabadságimáda
tába halt bele. Szüntelenül öntüzében égő máglya volt és végül elhamvadt égig 
csapó lángban.”1677 A Híd Petőfi-füzete a költő néhány versét is közli (A nép, 
Dalaim, Föltámadott a tenger, Az álom, Első esküm)1678, ám a korra jellemzően 
teljesen mellőzi tüzes, forradalmi költeményeit.

Ugyancsak a jubileumhoz kapcsolódóan jelent meg 1939-ben, a Kelemen 
János-féle Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár sorozatban egy Petőfi-füzet.1679 
Ebben Petőfi életéről Borsodi Ferenc értekezett, de a füzet a költő néhány ver
sét is hozta (Szeptember végén, Szülőföldemen, István öcsémhez, Megy a juhász 
szamáron..., Befordúltam a konyhára, Én, Füstbe ment terv, Ezrivel terem áfán  
a meggy..., A Tisza, Falu végén kurta kocsma..., Csokonai, Egy gondolat bánt 
engemet..., Pató Pál úr, Ifjúság, Az alföld, Távolból).1680 E felsorolásból is kitűnik, 
hogy -  öncenzúrából vagy a körülmények hatására -  kimaradt Petőfi forradal
mi költészete. Ugyanakkor a Borsodi Ferenc-féle Petőfi-méltatásban a többi 
között ezt olvassuk: „Neve, szelleme, emléke élni fog a magyarok között, amíg 
lesz becsülete a költészetnek. (...) Lángoló lelke nem ismert megalkuvást. (...) 
Legendás alakká lett, a szabadságharc befejezése után suttogva beszéltek róla az 
emberek, hogy erdők mélyén bujdosik, hogy itt-ott felbukkanni látták, falvak

1676 Anonim: Megjelent a Híd-könyvtár első száma. = Híd, 1939/6. sz., 3. -  Petőfi. Híd-Könyvtár. I. 
évf. 1. sz. Kiadja a Híd társadalmi, irodalmi és kritikai szemle. Braca Fiser, Subotica, 1939. május hó.
1677 Uo. 3-27.
1678 Uo. 28-32.
1679 Petőfi. A nagy költő élete és költészete remekei. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai 
Magyar Népkönyvtár -  szerkeszti: Kelemen János].
1680 Uo.
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mentén, amikor elemózsiáért megy. Sokáig tartott, amíg a nemzet el tudta hin
ni, hogy legnagyobb költője nincs többé. (...) A magyar költészet egén Petőfi 
csillaga ragyog a legfényesebben.”1681

Még 1939-ben e Petőfi-füzet teljes szövege megjelent a Három üstökös című 
gyűjteményes kiadásban1682, amely Petőfi, Jókai és Arany külön-külön megje
lentetett füzeteinek egységes kiadása volt.

Az 1939-ben napvilágot látott Tulipánosláda című gyermekkötetben olvas
hatjuk Gergely Boriska meséjét Petőfi Sándorról.1683 Ebben írja, hogy a Kőrös 
partján élt egy szegény kocsmáros, akinek két fia volt: István és Sándor. Sán
dor rossz tanuló volt, iskolakerülő, aki „gúnyos versekkel firkálta teli a falakat 
és minden zsebe tömve volt papírral, amin gondolatait rímekben jegyezte fel”. 
„Szabadság kell nekem -  mondta mindig a pajtásainak és gondolatban bejárta 
az egész világot, míg egy napon csakugyan megszökött” egy vándor-színtársu
lattal. Később szüleinek vándorutasok mesélték, milyen híres költő lett Sándor. 
A mese zárórészében, tanulság helyett, a szerző az alábbiakra szólítja fel a diá
kokat: „Vegyétek csak elő költeményeit, abból megtudjátok, az összes szépséges 
csodákat, amik arany babért és halhatatlanságot szereztek a legnagyobb magyar 
költőnek, a furcsa, hosszúhajú, nyugtalan Petőfi Sándornak.”1684

Petőfi eltűnésének 90. évfordulójára készülhetett el Baranyi Károly (1894- 
1978) újvidéki szobrászművész Petőfi-szobra1685, amelynek fotója egy Petőfiről 
szóló írás kíséretében Az Ifjúság naptárában jelent meg.1686

A második világháború előtt, 1940 júliusában az Ifjúság még megemlékezett 
a költő eltűnésének 91. évfordulójáról1687, s ennek kapcsán olvassuk: „Petőfi ma 
sokkal közelebb van az élő magyarok leikéhez, mint akár centennáriuma ide
jén is volt. Csak mi lehetünk azok, akik változtunk és közeledtünk -  nem Ó. S 
csodálatosan szép érzés: az emberi közelből újból megnőtt a költő és újból meg
nőtt az ember. Sohasem érezte még magyar olyan nagynak őt, akinek nem volt 
könnyű és kényelmes a történelmi időkben magyarnak lennie, mint mi, akiknek 
ezt szintén nem teszi könnyűvé és kényelmessé ugyancsak történelmi idő. (...) 
Petőfi nagysága pedig egyre meggyőzőbben tündököl és biztat.”1688

1681 Uo. 3-6.
1682 Három üstökös. (Petőfi, Jókai és Arany). Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc. Glóbus Nyomda, Pet- 
rovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár -  szerkeszti: Kelemen János].
1683 Gergely Boriska: Mese Petőfi Sándorról. =  Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mondavilág
ból. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939, 39-41. [Kis Magyarok Könyvtára/szerkeszti: Kelemen János].
1684 Uo.
1685 Az Ifiúság naptára 1940/1941. Szerkeszti: Kelemen János. Globus-nyomda, Petrovgrad [1939], 79. 
-  A fehér gipsz-szobor további sorsa ismeretlen.
1686 Mátray Ferenc: Petőfi, a „rossz” diák. =  A z Ifiúság naptára 1940/1941. Szerkeszti: Kelemen János. 
Globus-nyomda, Petrovgrad [1939], 79-81.
1687 Anonim: Petőfi nem rendül meg. = Ifiúság, 1940. júl. 15.
1688 Uo.
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A lap közölte Győry Dezső (1900-1974) szlovákiai magyar költő Petőfi egy
kori pozsonyi kocsmájának lebontása kapcsán írt versét is:

Itt fázta az éjjelt, 
itt itta borát, 
mert szürke a korban, 
gyémántrög a porban, 
előzte korát.

Lebontva a kocsma,
Kiöntve a bor.
De él a keserve,
Bennünk se leverve,
Az álma ha forr.1689

Ezzel le is zárult a vajdasági Petőfi-kultusz vonulata a második világháború előtt.1690

A Petőfi-kultusz 1945 után: 
a „harcos” és „jelszó” Petőfitől a „lírikus” Petőfiig

Mindössze néhány év telt el, s 1943 nyarán Petőfi kultusza, ezúttal a „harcos” 
Petőfié lángolt fel a második világháború idején, a népfelszabadító harc köze
pette.1691 Ez volt az az idő, amikor „a költészet ( . . . ) -  erős és nem mindennapi 
fegyverré” vált, amely „kard is tud [ott] lenni, mely elsőként vág [ott], amikor a 
kor csomóit kell[ett] megoldani”.1692 A jugoszláv népek felszabadító harcában a 
vezető forradalmárok már a „harc kezdetén Petőfi Sándor soraihoz fordulnak, 
Petőfi ritmusai és rímei nemes zengéssel buzdítják, hívják, ébresztik őket”.1693 
Mint Szöllősy Vágó László fogalmazott, „a közben kibontakozó partizánhá
ború katonai vezetői jó érzékkel ismerték fel, hogy Petőfi nevével meg lehetne 
mozdítani a délvidéki magyarságnak az antifasiszta népfelszabadító mozgalom 
iránt nagyobbrészt közömbös, a kommunista eszmékkel szemben bizalmatlan 
tömegeit”.1694

1689 Győry Dezső: Lebontottak egy öreg házat Pozsonyban. (Petőfi kocsmájának helyén). =  Ifjúság, 
1940. júl. 15.
1690 Erről az időszakról írja Szeli István, Szöllősy Vágó László Petőfi-kötetét méltatva, hogy „a két világ
háború közti korszakban a Petőfi-kultusz leglátványosabb és legnépszerűbb formája a János vitéz szín
padi változatának az előadása volt.” (Szeli István: Hitelesebb Petőfi-képet. =  Híd , 1993/1—2. sz., 85-89.)
1691 Dorde Radisic: Petőfi Sándor alakja és műve a jugoszláv népek felszabadító harcában, 1941-  
1945. =  Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok II. (szerkesztette: Bosnyák István). A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984,214-221. [Értekezések, monográfiák 8.]
1692 Uo. 214.
1693 Uo.
1694 Szöllősy 1992,26.
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Kilencvennégy évvel a segesvári csata után, 1943. augusztus 15-én a szlavó
niai Slatinski Drenovacon ötven magyar nemzetiségű partizán megalakította 
a költő nevét éltető Petőfi zászlóaljt, amely később a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg brigádjává fejlődött.1695 A zászlóalj Dávid András megfogalmazása sze
rint „Petőfi szellemi tüzében és Petőfi nevével alakult meg”.1696 Vezénylési nyelve 
magyar volt, s harcosainak a partizánsapkán az ötágú csillag mellett joguk volt 
„a magyar nemzeti zászló viselésére is”.1697

A Petőfi brigád volt a 15. Vajdasági Brigád, amely 1944 utolsó napjaiban ala
kult, mintegy ezerötszáz harcossal, számos vajdasági önkéntesből.1698 A gyüle
kező Topolyán volt, s onnan indultak bevetésre a harcosok.1699 Mint Varga Ist
ván írja a Hídban, 1945-ben „Topolya főteréről indultak el az önkéntes magyar 
harcosok, magukkal víve a 48-as és 19-es dicső elődök halhatatlan emlékét és a 
munkásságnak, a parasztságnak azt a harci szellemét, amely a történelem során 
már annyi sokszor szabadságharcba mozdította a dolgozó népet.”1700 Az Ifjúság 
Szava 1945 márciusában, a Petőfi brigád baranyai bevetése kapcsán, hasonló 
hangnemben fogalmazott: „a magyar ifjúság Petőfi nevével indult harcba. (...) 
Petőfi népe is megragadta a szabadság zászlaját és Jugoszlávia minden népének 
ifjúságával együtt viszi a végső győzelemre”.1701

Hogy miként találhatta meg helyét a „harcos” Petőfi költészete a népfel
szabadító harcban, azt Dorde Radisic azzal magyarázta, hogy „Petőfi korának 
szelleme és a jugoszláv partizánköltők korának levegője hasonló volt, mindene
kelőtt abban, hogy megsejtették a szabadság eljövetelét, és hogy töretlenül hittek 
az emberibb, másabb világban”.1702 Ez az (ideológiai) egybeesés időszerűsítette 
Petőfi szellemét csaknem egy évszázad után, s ennek nyomán „Petőfi Sándor 
is megtalálhatta igazi helyét, hogy szívet buzdító pennájával és a rabság láncait

1695 Dorde Radisic: Petőfi Sándor alakja és műve a jugoszláv népek felszabadító harcában, 1941-1945. 
=  Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok II. (szerkesztette: Bosnyák István). A Magyar Nyelv, Iroda
lom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984, 216. [Értekezések, monográfiák 8.] -  Erről 
lásd bővebben: Dr. Godó Ágnes-Uri Ferenc-Solymosy Zsuzsanna-Kovács Gábor Attila: Emlékezés a 
Petőfi-brigádra. A „Petőfi Sándor” 15. vajdasági rohambrigád megalakulásának 65. évfordulója tisz
teletére. Timp Kiadó, Topolya, 2009.
1696 Dávid 1993,212.
1697 Dorde Radisic: Petőfi Sándor alakja és műve a jugoszláv népek felszabadító harcában, 1941-1945. 
= Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok II. (szerkesztette: Bosnyák István). A Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984, 216. [Értekezések, monográfiák 8.] -  A magyar 
zászlón, a csillag mellé az alábbi feliratot hímezték: „Petőfi Sándor zászlóalj, Haraszti falu adománya.”
1698 Uo. 217.
1699 Uo.
1700 Varga István: A Petőfi Brigád. =  Híd, 1945/1. sz., 16-21.
1701 Anonim: Petőfi ifjú népe. =  Ifjúság Szava, 1945. márc. 7. -  Lásd még: Tóth Ferenc: A Petőfi brigád  
dalai. Munkásmozgalmi és háborús folklór hagyományok Topolyán. = H ITK , 1980.42-43., 65-87.
1702 Dorde Radisic: Petőfi Sándor alakja és műve a jugoszláv népek felszabadító harcában, 1 9 41-  
1945. = Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok II. (szerkesztette: Bosnyák István). A Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984, 220. [Értekezések, monográfiák 8.]
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szétvető szablyájával folytassa a harcot.”1703 Sőt, Szöllősy Vágó László megfogal
mazásával élve, „átvitt értelemben (...) Petőfi neve, szelleme mentette meg -  a 
róla elnevezett brigád révén -  a délvidéki magyarságot a további brutális meg
torlásoktól, jobbik esetben a kitelepítéstől, kitoloncolástól”.1704

Petőfi költészetének ideológiai kisajátítása az új hatalom részéről 1945 és 
1952 között volt a legintenzívebb, az úgynevezett szólamirodalom  korában, 
amikor Petőfi lett a jelszó, a példa, forradalmi költészete és pályafutása pedig a 
hivatalos, gyakran hangoztatott hivatkozási alap. Ezt a folyamatot kísérhetjük 
következetesen végig az akkori vajdasági magyar sajtóban. Ez valóságos bál
ványrombolásnak számított, hiszen személyét és munkásságát újszerű, a napi 
politikának megfelelő értelmezési keretbe helyezték, amely sok esetben egyenlő 
volt annak megcsúfolásával.

Mint Szeli István írta, „a költő továbbra is nagyrészt a propaganda eszköze 
maradt a gyökeresen megváltozott ideológiai irányzatok ellenére is. (...) A zsá
kutcába jutott Petőfi-kultusz szinte tragikomikus megnyilvánulásai (...), hogy a 
költő nevét nemcsak kulturális egyesületek, iskolák, énekkarok, tánccsoportok, 
könyvtárak -  tehát művelődési feladatkörben tevékenykedő intézmények vették 
fel, hanem paraszt- és földművesszövetkezetek, sőt cipész vagy szűcsipari munka- 
szervezetek, egy községben pedig még a futballcsapat is bitorolta ezt a nevet”.1705

A felszabadulás utáni néhány esztendő (1945-1948) Petőfi-képét keresve, 
azaz Petőfi Vajdaságban előadott színpadi műveit számba véve, -  túlnyomó- 
részt a Magyar Szó és részben a 7 Nap cikkeire alapozva -  jutott el Gerold Lász
ló a megállapításig, hogy a kor „jellegzetesen a maga képére formálta költőnk 
arcát, életművéből azt metszette ki, amit önmaga igazolására alkalmasnak, 
jónak talált. (...) A nagy kollektív és egyéni felajánlások, munkavállalások ide
je ez az újjáépítésnek nevezett néhány év. A különféle munkaversenyek mellett 
adózási, beszolgáltatási és írástudási versenyekről olvashatunk az egykori napi 
tudósításokban. Általában dinamikus, az életet, a társadalmat nagy léptekben, 
gyors mozdulatokban újjászervező, alkotó, de éppen ezért ellentmondások
tól sem mentes időszak ez. Nemcsak arról értesülhet az újságolvasó, hogy hol 
hány rohammunkást avattak, hanem arról is, hogy hol s mikor osztanak cukrot 
és olajat. És ez az állapot óhatatlanul tükröződik a kor művelődési viszonya
in, próbálkozásain és eredményein is. (...) Petőfi műve, versei régóta ismertek 
és kedveltek voltak ezen a vidéken. Ügy is, mint iskolai tananyag, úgy is, mint 
olvasmány -  sokaknak és sok helyütt szinte önmagukban jelentették »a« költé
szetet, sőt »az« irodalmat. Petőfi opusának tehát múltja, hagyománya van ezen a 
tájon, az itt élő tanult és kevésbé tanult emberek között egyaránt. Logikus, hogy

1703 Uo. 221. -  Különösen Petőfi Az ítélet című verse volt népszerű, Jovan Jovanovic Zmaj fordításában.
1704 Szöllősy 1992, 29.
1705 Szeli István: Hitelesebb Petőfi-képet. = Híd, 1993/1-2. sz., 85-89.
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a felszabadulással újjáéledő és újjászerveződő jugoszláviai magyar színjátszás 
is -  hivatásos és műkedvelő szinten -  szívesen fordult Petőfi költészetéhez. (...) 
Nem az egyetlen befejezett drámai szövege, a Tigris és hiéna került műsorra, 
hanem versei. Szinte elképzelhetetlen volt akkoriban pódiumrendezvény leg
alább egyetlen Petőfi-vers nélkül. Nemcsak elmondták, felolvasták, szavalták, 
előadták Petőfi költeményeit, hanem gyakran párbeszédes formára tördelve 
dramatizálták, szavalókórusra »írták« át őket. A legnehezebb, ugyanakkor leg
szebb feladatnak viszont a János vitéz daljátékká módosított változatának meg
jelenítése számított. A versekben a forradalmár, a János vitézben pedig a népies 
Petőfit látták, keresték.”1706 Gerold László jellemző mozzanatként rámutat (és 
megannyi példával alá is támasztja) Petőfi kisajátítására és a hatalom részéről 
történő „napi felhasználására” az 1950-es évek második felében, amelynek egyik 
jellegzetessége éppen a költő műveinek tömeges színpadra állítása, propagan
daszerű deklamálása volt.1707 Petőfiben „elsősorban, sőt kizárólag »a nép költő
jét« látták, kinek minden ténykedése a »legalsóbb népréteg javát szolgálta«, és 
aki »egész életében harcolt a fennálló rend ellen«. A felszabadulást megelőző 
évek, sőt évtizedek természetes reakciójaként és az új kor önnön törekvéseinek 
igazolására formálódott, állt össze a különféle Petőfi- és március-emlékestek, 
matinék, műsoros délutánok mozaikjaiból az új, egyoldalúságtól sem mentes 
Petőfi-kép. A fellendülő kultúrmunka gyakori megnyilvánulásai voltak a külön
féle műsoros rendezvények, s ezek közül is szép számmal teljes estét betöltő, 
nemegyszer alkalmi referátummal bevezetett vagy kísért Petőfi-műsorok. (...) 
Ezeken a rendezvényeken szinte rendre elhangzottak megzenésített Petőfi-ver- 
sek, elsősorban a Szeptember végén, a Távolból és a Nemzeti dal”1708

A fiatalokat ideológiailag befolyásoló Ifjúság Szavában 1945-től megszapo
rodtak a Petőfi-közlések. Különösen forradalmi költészetéből válogattak (Ifjú
ság1709, Háború volt™, Véres napokról álmodom . . .17H, A XIX. század költői1712, 
A tél halála1713, Olaszország1714, A királyokhoz1715, Akasszátok fö l a királyokat!1716,

1706 Gerold László: Petőfi művei a vajdasági színpadon. = Gerold László: Meglelt örökség. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1994, 75-76.
1707 Uo.
1708 Uo. 78-81.
1709 Petőfi Sándor: Ifjúság. = Ifjúság Szava, 1945. jún. 7.
1710 Petőfi Sándor: Háború volt. =  Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1711 Petőfi Sándor: Véres napokról álmodom... = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1712 Petőfi Sándor: A XIX. század költői. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1713 Petőfi Sándor: A tél halála. =  Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1714 Petőfi Sándor: Olaszország. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1715 Petőfi Sándor: A királyokhoz. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1716 Petőfi Sándor: Akasszátok fö l a királyokat! = Ifjúság Szava, 1945. aug. 18.
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A szabadsághoz1717, Respublica1718, Itt a nyilam! mibe lőjem?1719, A nép nevé- 
ben1720, 18481721, A tél halála1722, Föltámadott a tenger... 1723, Egy gondolat bánt 
engemet..}724, Forradalom1725, Az apostol1726). Eközben néhány verset többször 
is megjelentettek: A XIX. század költőit 1945. augusztus 18-án és 1950. január 
1-jén, A szabadsághoz című költeményt 1945. augusztus 18-án és 1947. márci
us 15-én, a Respublicát 1945. augusztus 18-án és 1946. március 16-án, az Itt a 
nyilam! mibe lőjem? című verset 1945. augusztus 18-án és október 5-én.

S noha 1945 és 1952 között fellángolt ugyan a „harcos” Petőfi kultusza a Vaj
daságban, 1945 nyarán az egyik szerkesztői üzenetben az Ijjúság Szava óvatos 
szerkesztője mégis az alábbi szavakkal intette le az egyik óbecsei fiatal tollforgató 
versében megmutatkozó -  szerinte túlzott -  Petőfi-rajongását: „Bár Petőfi szel
leme él a magyar népben, mégsem helyes azt írni: »Éljen a nép és éljen Petőfi!«, 
ahogy versed utolsó sora szól.”1727 Egyébként a fiatal, kezdő poétákat akkortájt 
ihlette Petőfi forradalmisága, olyannyira, hogy Madarász Emil egy teljes verscik
lust szentelt a költőnek, amelyből egyet, a Segesvár felé címűt, Petőfi eltűnésének 
századik évfordulóján, 1949 júliusában közölt az Ifjúság Szava.1728

Petőfit az új kommunista hatalom 1945 után ideológiai támasztékként sajá
tította ki, mint „a magyar szabadságharc költőjét”1729, miközben életéből és 
munkásságából csak az aktuális hatalomnak megfelelő „harcos”, „forradalmi”, 
„népi” elemeket emelte ki saját céljainak megfelelően, erősen torzítva az igazi 
Petőfi-képet.

Az egyik, 1945-ben közölt méltatás szerint „Petőfi a nép költője”, aki „harcos” 
is volt: „Verseiben a legszélesebb tömegek vágyai és törekvései szólaltak meg és 
a nép azt a Petőfit fogadta szívébe, akinek költészete és küzdelme, élete és halála 
a magyar nép szociális és nemzeti szabadságharcával forrt mindörökre eggyé. 
A nép a szabadság költőjét és apostolát látta benne és ő mindhalálig valóban az 
volt.” Az ismeretlen cikkíró két érvvel indokolta a Petőfi-kultusz fellángolását 
és ismételt időszerűségét. Az egyik az volt, hogy végre birtokba kell venni „a

1717 Petőfi Sándor: A szabadsághoz. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1718 Petőfi Sándor: Respublika. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1719 Petőfi Sándor: Itt a nyilam! mibe lőjem? = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1720 Petőfi Sándor: A nép nevében. =  Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1721 Petőfi Sándor: 1848. = Ijjúság Szava, 1945. aug. 18.
1722 Petőfi Sándor: A tél halála. = Ijjúság Szava, 1948. febr. 28.
1723 Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger. = Ijjúság Szava, 1948. márc. 13.
1724 Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet. = Ijjúság Szava, 1949. júl. 30.
1725 Petőfi Sándor: Forradalom. = Ijjúság Szava, 1949. júl. 30.
1726 Petőfi Sándor: Az Apostol, (részlet) = Ijjúság Szava, 1950. júl. 29.
1727 Anonim: Szerkesztői üzenetek. = Ijjúság Szava, 1945. júl. 4.
1728 Madarász Emil: Segesvár jelé. A Petőfi-ciklusból. =  Ijjúság Szava, 1949. júl. 30.
1729 Anonim: Petőfi, a magyar szabadságharc költője. = Ifjúság Szava, 1945. aug. 18.
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nép igazi Petőfijét”, amelyet a korábbi években „a hivatalos magyar propaganda”, 
illetve „az uralmon lévő fasizmus igyekezett elsikkasztani”. S tette ezt úgy, hogy 
„Petőfi politikai költészetét, vagy pedig az arra alkalmas költeményeket egész 
más értelemben igyekezett felhasználni, mint amilyen célzattal Petőfi írta azokat”, 
pontosabban, „Petőfi költeményeit a Szovjetunió elleni propaganda eszközévé 
igyekeztek beállítani”.1730 Ezért kell a Petőfi-kultuszról mielőbb „lemosni (...) 
a piszkos kezek szennyét, hogy ismét teljes fényben ragyogjon”. A másik érv a 
Petőfi-kultusz napi politikai célokra való felhasználására az volt, hogy „végre 
szabadok vagyunk”, s „itt nálunk (...) is valóra válnak Petőfi álmai, harcának 
céljai”, amiért is „kötelességünk megismerni a nép igazi Petőfijét, azt a Petőfit, 
akinek nevét felvették különböző szabadságharcos alakulatok: a Szovjetunióban 
a forradalom idején, Spanyolországban a polgárháborúban és nálunk Jugoszlá
viában népeink felszabadító harcában. Mindhárom helyen Petőfit vették jelk
épül azok, akik az igazságért és a szabadságért harcoltak a gazság és elnyomatás 
ellen”. E harcnak eredményeként „mi itt Jugoszláviában tökéletes demokráci
ában élünk, ahol nincs többé munkáskizsákmányolás, és ahol minden ember 
egyenlő jogokat élvez”.1731

A hatalom kisajátította a Petőfi-értelmezést is, illetve meghatározta annak 
tartalmát. A cikkíró -  az esetleges félreértések elkerülése végett -  azt is meg
mondja, „mit kell jelentenie Petőfinek az új Jugoszláviában élő magyarok szá
mára”: „Költeményeiből láthatjuk, hogy Petőfi azért harcolt, amit egyrészt mi 
már élvezünk, másrészt, amiért mi most harcolunk. Erősítse tehát Petőfi akara
tunkat, hogy törekvéseit megtestesítő hazánkat szilárddá tegyük, hogy minden 
erőnkkel részt vegyünk országunk újjáépítésében, és elszántan védjük azokat a 
vívmányokat, amelyek Petőfi ideáljai is voltak. (...) Becsüljük meg, őrizzük meg, 
építsük ki. Harcoljunk érte, ha kell, akár életünk árán is, úgy ahogy Petőfi tette.”1732

Petőfi volt tehát a fiatalokat mozgósító, buzdító példakép, amelyet az új hata
lom a fiatalok elé állított az ország újjáépítésében.

A cikkíró ugyanakkor kitér és pozitívan értékeli a Petőfi-kultusz kisajátítá
sát a hatalom részéről és napi politikai célokra való felhasználását Magyaror
szágon, mondván, hogy „ma a szabad Magyarországon Petőfi költeményei az 
új Magyarországért való küzdelem ragyogó fegyverei. A magyar nép most is 
Petőfiből merít erőt munkájához, hogy újjáépítse, nemcsak felépítse, hanem 
újjá építse Magyarországot”.1733

1946-ban Petőfi „a nagy magyar forradalmi költő és lírikus”, aki „egész életé
ben költészetének minden erejével az elnyomott nép felszabadításáért harcolt”,

1730 Uo.
1731 Uo.
1732 Uo.
1733 Uo.
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akinek jelszava volt: „Szabadságot a népnek”, s akinek „eszméit szabadságszere
tő ifjúságunk magáévá tette”.1734 Kongó Tibor a Hídban közölt tanulmányában 
is a forradalmár Petőfiről értekezett, a „radikális magyar ifjúságról”, amelynek 
vezére „a költő Petőfi Sándor volt”, s akinek „verséből ömlik a harag a király 
ellen”.1735 Tanulmányának napi politikai célokra utaló megállapítása volt, hogy 
1848 tavaszán „Kossuth elrendeli a partizánharcot. Hátba támadni a németet, 
a közlekedési vonalakat felrobbantani, élelmiszereket erőszakkal elvenni”.1736 
Ugyancsak politikai indíttatású volt cikkének azon kitétele, hogy párhuzamba 
helyezte 1848. március 15-ét, 1919. március 21-ét és 1941. március 27-ét.1737

A második világháborút követő években hirtelen felmagasodó „harcos” 
Petőfi-kultuszt szolgálta az a tény is, hogy az Ifjúság Szava 1946-ban részletet 
közölt Ady Petőfi nem alkuszik című tanulmányából1738, valamint 1950-ben1739 
és 1951-ben1740 Illyés Gyula Petőfi című kötetéből. 1947-ben a Híd kiadásában, 
a Színpadunk sorozatban jelent meg Az apostol és Petőfi a bíróság előtt Balázs 
Anna átdolgozásában, amely az amatőr színpadok számára készült.1741

1947-ben a „szabadságharcos” Petőfi-kép volt a példaadó: „A felkelők élén 
haladt Petőfi Sándor, a halhatatlan magyar költő, aki a szabadságot mindennél 
többre becsülte. A magyar nép szabadságharcát elfojthatta az osztrák ármány 
és a külföldi reakció, Petőfi szelleme azonban tovább élt, »kísértő lelke« végső 
győzelemre hevített bennünket. És a magyar ifjúság végre elnyerte szabadságát 
és Petőfihez méltóan őrzi, vigyázza.”1742 Egy másik írásban olvassuk a két hábo
rú közötti Petőfi-kép ferdítéséről, illetve forradalmiságának háttérbe szorításá
ról: „Petőfi szellemét és egész életművét sok időre sovány és egyoldalú nemzeti 
jelszavak tárnájává tették. Nemcsak szellemét, de életének minden megnyilvá
nulását is a romantikus nemzetszemlélet zavaros ködébe burkolták, ahonnan a 
géniusz fénye csak néha tört elő teljes pompájában, bevilágítva a magyar hori
zontot. Világító de gyújtó perzselő tüzét elfojtották. (...) meghamisították.”1743 
Ezért szükséges, a cikkíró szerint végérvényesen félretenni „a sallangos-nem-

1734 Anonim: Petőfi születésének 124. évfordulója. =  Ifjúság Szava, 1946. dec. 29.
1735 Kongó Tibor: Márciusi népmozgalmak. = H íd , 1946/5. sz., 286-293.
1736 Uo.
1737 Uo.
1738 Ady Endre: Petőfi nem alkuszik, (részlet) =  Ifjúság Szava, 1946. dec. 29. -  Lásd később kötetben 
is: Ady Endre: Petőfi nem alkuszik. Tanulmányok. Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, Újvidék, 
1954 [A toll mesterei 1.].
1739 Részlet Illyés Gyula Petőfi című könyvéből.= Ifjúság Szava, 1950. dec. 30.
1740 Petőfi él! Illyés Gyula Petőfi c. könyvének előszavából. =  Ifjúság Szava, 1951. júl. 28.
1741 Petőfi Sándor: Az apostol. Balázs Anna. Petőfi a bíróság előtt. Híd, Minerva nyomda, Szubotica, 
1947 [Színpadunk 9.] -  Csáky Sörös Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1973, 243.
1742 Anonim: Petőfi Sándor: A szabadsághoz. = Ifjúság Szava, 1947. márc. 15.
1743 Anonim: Július 31 -  Petőfi eltűnésének napja. = Ifjúság Szava, 1947. aug. 2.
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zetiszín-magyarkodás Petőfi arcát”, hiszen ő forradalmár volt, aki „meghalt az 
emberiség nagy szent ügyéért: a szabadságért.”1744

1948-ban, a szabadságharc centenáriumán nemcsak a Vajdaságban emlé
keztek meg Petőfiről, hanem külföldön „a szabad és elnyomás nélkül élő népek 
hazájában”, a Szovjetunióban is, amelynek „népei megértik és szeretik Petőfi Sán
dort”.1745 Petőfi költészete „már 1945 előtt is eljutott a szovjet néphez, de most,
1948-ban már nemcsak Petőfit ünnepük, hanem a felszabadult magyar népet, 
a fiatal magyar demokráciát is amely a nagy költő eszméit és elképzeléseit váltja 
valóra”.1746 A cikkíró állítása szerint a Szovjetunióhoz hasonló ország volt Petőfi 
álma: „Petőfi álma is ilyen berendezésű ország volt, ezért természetes, hogy a 
Szovjetszövetség népei szeretik és megértik a költőt.”1747

A költő forradalmiságának nemzetközi jellege a korabeli ideológiának meg
felelően kiemelt jelentőséget kapott, méghozzá abban a megfogalmazásban, 
hogy „Petőfi az egész világ szabadságszerető népeinek egyformán tanítója”.1748

A Híd a szabadságharc kitörésének centenáriumára 1948-ban csak két 
Petőfi-verssel emlékezett meg (Respublika, Föltámadott a tenger..,).1749

1949-ben, Petőfi eltűnésének centenáriumán is a „harcos”, sőt a „szocialista” 
Petőfi-kép volt az uralkodó.1750 „A forradalmár Petőfit a forradalmár író gyújtó, 
perzselő, igazságot hirdető szavai támogatták. (...) A magyar reakció (...) igye
kezett a költőt meghamisítani, kisajátítani. (...) Petőfit kikiáltották a szerelem 
és a tájleírások költőjévé”, holott „a forradalmiság az, ami leginkább rányomta 
egész életére és költészetére bélyegét”.1751 „Petőfi eljutott költészetében a szo
cialistáig (...) -  életének rövid egypár éve, tragikus korai halála éppen ilyen 
irányú továbbfejlődésében akadályozta meg. (...) Petőfi a harcos. (...) Petőfi 
neve lobogó jelszó, a szabadság jelszava is egyúttal. Hogy ez mennyire így van, 
tapasztalhattuk a közelmúltban, amikor a mi népfelszabadító küzdelmeinkben 
az itteni magyarság Petőfi nevével a zászlaján állított harcos brigádot, amely a 
reakció s a fasizmus ellen küzdött.”1752

A Híd 1949 nyarán Petőfi eltűnésének centenáriumára emlékezve közölt 
részletet Az apostolból1753, továbbá hozta Gál László kapcsolattörténeti tanulmá

1744 Uo.
1745 Anonim: A Szovjetszövetség népei megértik és szeretik Petőfi Sándort. = Ifjúság Szava, 1948. jan. 31.
1746 Uo.
1747 Uo.
1748 Uo.
1749 Petőfi Sándor: Respublika; Föltámadott a tenger... = Híd, 1948/7. sz., 97-98.
1750 Anonim: Petőfi Sándor. 1849-1949. = Ifjúság Szava, 1949. júl. 30.
1751 Uo.
1752 Uo.
1753 Petőfi Sándor: Az apostol (részlet). =  Híd, 1949/8. sz., 383.
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nyát a költőről (Petőfi Sándor a jugoszláviai sajtóban).1754 E tanulmány azonban 
szintén napi politikai célokat szolgált, hiszen a többi között ezt olvassuk benne: 
„Mi a harcaink kezdetétől ünnepeljük Petőfit. Ünnepeltük a harcban és ünne
peljük az építésben. Vajdaság városainak, községeinek számtalan utcája -  a leg
szebb utcák -  Petőfi Sándor nevét viselik. Forradalmas parasztszövetkezeteink 
legjobbjai Petőfi Sándor nevével indultak el a szocializmus felé. Petőfi nevével 
tör mind nagyobb sikerekre, a szocialista kultúra építésében a legtöbb magyar 
kultúregyesület. Ezer és ezer volt magyar írástudatlan itt, az új Jugoszláviában 
tanulta olvasni Petőfi verseit.”1755 A centenárium hozadéka volt, hogy a Híd egész 
oldalon közölte Almási Gábor (1911-1994) (egy évvel korábban, 1948-ban) 
Petőfiről mintázott patinázott gipszszobrának fotóját.1756 Gál László írja erről 
az Almási-szoborról: „Ez már a harc Petőfije az öntudatos, a lázadó, a királyo
kat akasztó, a szabadságharcos, a piros zászló és a világszabadság Petőfije. Ez a 
mi igazi Petőfink.”1757

1950-ben a vajdasági Petőfi-kép tartalmi ismérve, hogy „Petőfi az emberi 
jogok (...) költője volt”, aki „a falusi proletariátus mellett a városinak, általában 
az ipari munkásnak emberi jogát követelte”.1758 Megjelennek itt azonban a kul
tikus nyelvi fordulatok is: „az ő »világérlelő napja«, a szabadság napja, sohasem 
áldozhat le s »parányi műve« sohasem vész el a továbbfolytatott »óriási munka 
közt«. Petőfi ma is él, Petőfi műve örök.”1759

1951-ben B. Szabó György bevezető tanulmányával jelentek meg Petőfi elbe
szélő költeményei.1760 Még 1950-ben írta meg B. Szabó György Petőfi elbeszélő 
költészete című tanulmányát, amelyben Petőfi elbeszélő költészetének sajátossá
gait vizsgálta, és vázlatosan körvonalazta annak fejlődését, megállapítva, hogy 
„a nép öntudatra ébredését fejezi ki Petőfi epikája; (...) Művészi tevékenysége 
és emberi magatartása között nincs sem ellentmondás, sem törés. Forradalmár 
költő. (...) Petőfi egyénisége és költői műve (...) példaként áll előttünk, és a 
jövőbe mutat”.1761

1754 Gál László: Petőfi Sándor a jugoszláviai sajtóban. = H íd , 1949/8. sz., 385-390.
1755 Uo.
1756 Gál László: Almási Gábor útja. = H íd , 1949/4. sz., 237-240.
1757 Uo. -  Ez a szobor végül is Újvidékre került, de további sorsáról nem tudunk. Almási 1973-ban is 
készített egy Petőfi-szobrot, amelyet Kanizsa Művelődési Közösségének ajándékozott, s amely végezetül 
az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületbe került. (Dr. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. 
A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992,55.)
1758 Anonim: Petőfi forradalma. = Ifjúság Szava, 1950. jan. 1.
1759 Anonim: Petőfi. = Ifjúság Szava, 1950. júl. 29.
1760 Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. [Bevezető. B. Szabó György: Petőfi elbeszélő költészetének 
néhány alapvető sajátságáról.] Testvériség-Egység, Újvidék, 1951 -  Csáky Sörös Piroska: A jugoszlá
viai magyar könyv 1945-1970 . Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1973,106.
1761 B. Szabó György: Petőfi elbeszélő költészete. =  B. Szabó György: A tér és idő árnyékában. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék, 1989, 168-197.
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Amikor B. Szabó György 1951-ben megírta középiskolai óravázlatát Petőfiről, 
abban tíz órába foglalta össze a költőre vonatkozó tananyagot1762, s szinte első
ként tért ki arra -  Petőfi erőltetett forradalmiságán túl - , hogy a pedagógusok, 
Petőfi költészetének tanítása közben, foglalják „egységes egészbe lírai, epikai s 
prózai műveit”, továbbá törekedjenek „az egységes, egész Petőfi bemutatására”.1763

1952-ben pedig a korábbi irodalmi triumvirátus is módosul: az Ifjúság Sza
vában Petőfi-Arany-Tompa, illetve, Petőfi-Arany-Jókai helyébe a Petőfi-Tán- 
csics-Jókai összetételű hármas lép, de már nem „három üstökösként”, hanem 
„három csillagként”.1764

1953-ban, Petőfi születésének 130. évfordulóját a Hídban Bálint István 
(Petőfi)1765 és Majtényi Mihály (Petőfi délszláv földön)1766 tanulmánya jelöli. Bálint 
Istvánnál is Petőfi elsősorban forradalmár: „Petőfi volt a szellemi forradalom 
végrehajtója is, de a forradalom előkészítője és énekese, harcosa, sőt, mondhat
juk, végrehajtója is. (...) Petőfinek kellett jönnie, hogy egy kis élénkséget vigyen 
a megporosodott magyar szellemi életbe, forradalmat hajtson végre benne.”1767 
Ugyanakkor Majtényi Mihály Petőfi karlovaci és maribori katonaéveinek emlé
két ébresztgette írásában, miközben nem felejtette el leszögezni: „Egy olyan 
korszaknak kellett eljönnie -  mint Jugoszlávia népeinek szabadságharca -  ahol 
Petőfi neve vérszínű ragyogással küldetéssé válhatott, igazolva éppen a szabadság 
oszthatatlanságának tényét. S mert a magyar lélek Petőfi nevét a népszabadság
gal azonosította.”1768 A két említett írás mellett 1953-ban a Hídban váratlanul 
viták lángoltak fel azzal kapcsolatosan, hogy kell-e, szabad-e ünnepelni márci
us 15-ét vagy sem. Míg 1945 és 1951 között március 15-e ünneplésének politi
kai megítélése pozitív volt, s ennek megfelelően egyes művelődési egyesületek 
tartottak is megemlékezéseket, arra alapozva, hogy „kötelességünk (...) őrizni 
és ápolni, fejleszteni március emlékét”1769, sőt 1951 márciusában a vajdasági 
Magyar Kultúrtanács szervezett ilyen rendezvényt1770, a Tájékoztató Irodával 
való összetűzés után, miután elhidegült Jugoszlávia viszonya a szovjet blokk 
országaival, így Magyarországgal is, azaz „Rákosi szovjetcsatlós politikájával”,

1762 B. Szabó György: Vázlat egy módszertani egység feldolgozására középiskolai irodalomtanításunk 
anyagából. (Petőfi Sándor). = B. Szabó György: Élmény; szerep, hivatás. A kötet írásait begyűjtötte, sajtó 
alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Bosnyák István. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988,197-244.
1763 Uo. 244.
1764 Anonim: Három csillag. (Petőfi Sándor. Táncsics Mihály. Jókai Mór.) =  Ifjúság Szava, 1952. márc. 16.
1765 Bálint István: Petőfi. = Híd, 1953/4. sz., 261-269.
1766 Majtényi Mihály: Petőfi délszláv földön. = Híd, 1953/8. sz., 521-527.
1767 Bálint István: Petőfi. = Híd, 1953/4. sz., 261-269.
1768 Majtényi Mihály: Petőfi délszláv földön. = Híd, 1953/8. sz., 521-527.
1769 Kongó Tibor: Márciusi népmozgalmak. = Híd, 1946/5. sz., 286-293.
1770 Olajos Mihály: Levél Farkas Nándornak 1848-ról.= Híd, 1953/5. sz., 339-350.
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„kominformos klikkjével”1771, vita tárgya lett március 15-e és általában 1848 
(helyes) megítélése és ünneplése. Ezzel együtt azaz ezen belül Petőfi kultuszá
nak átértelmezése, átértékelése is.

A vitát Farkas Nándor robbantotta ki a 7 Napban 1953 márciusában közölt 
írásával1772, s arra Olajos Mihály1773, Varga László1774, Bálint István1775 és Sztán- 
csics András1776 reagált a Hídban. Farkas Nándor Egy vita margójára című cik
kében egyenesen sajtóvitára hívta fel az olvasókat azzal kapcsolatosan, hogy 
kell-e ünnepelni március 15-ét vagy sem.1777 Meglátása szerint március 15-ének 
ünneplése a szocialista Jugoszláviában a „magyarkodó, sovinistaízű, kispolgá
ri nemzetieskedés előrángatása volna”, amely magában hordozná a vajdasági 
magyarok és szerbek „egymásiránti bizalmatlankodásának és egymástól való 
eltávolodásának elemeit”, 1848 „magyar forradalom volt”, a „középnemesség 
osztályharca a nagybirtokos osztály ellen”, ezért szerinte „a magyar dolgozóknak 
ma nincs mit ünnepelniök a burzsoá demokratikus forradalom győzelmén”.1778 
Ezzel szemben Olajos Mihály azon a véleményen volt, hogy meg kell emlékezni 
március 15-éről, de „forradalmi harcunknak megfelelő” igazodással, tehát nem 
„a régi formákban”, hanem „a történelmi tényeknek és a mának megfelelő szel
lemben”.1779 Mint írja, „bármit is rendeznek, legyen az tartalmában haladó, a 
népek testvériségét építő”.1780 Szerinte semmiképpen sem lehet egy tollvonással 
törölni március 15-e megünneplését, csak „szét kell zúzni a nagymagyar-szellemű 
ünneplés irányzatait”, ami nem okoz gondot, hiszen „haladó kultúrmunkásaink 
meg tudják szervezni a helyes irányzatú ünneplést”.1781 Olajos a továbbiakban 
kifejtette nézetét a negyvennyolcas forradalom értelmezésével kapcsolatosan is, 
amelyből szerinte egyértelműen Petőfi forradalmi szellemisége magasodik ki, a 
forradalmár és szabadságharcos Petőfié, amely dominál 1848 értékelésében.1782 
Sőt, Petőfi (az új, szocialista szellemű látószögből) egyértelműen azonosul már
cius 15-ével, így e napról való megemlékezés elmaradása szükségszerűen Petőfi 
harcos szellemének tagadását jelentette volna.1783 Olajos szerint „a negyveny-

1771 Uo.
1772 Farkas Nándor: Egy vita margójára. = 7 Nap, 1953. márc. 8.
1773 Olajos Mihály: Levél Farkas Nándornak 1848-ról.= Híd , 1953/5. sz., 339-350.
1774 Varga László: 1848 és mi. = Híd , 1953/6-7. sz., 454-460.
1775 Bálint István: Mégegyszer 1848-ról. = H íd , 1953/8. sz., 534-542.
1776 Sztáncsics András: A z olvasó jogán. = H íd , 1953/9-10. sz., 653-662.
1777 Olajos Mihály: Levél Farkas Nándornak 1848-ról.= Híd, 1953/5. sz., 339-350.
1778 Uo.
1779 Uo.
1780 Uo.
1781 Uo.
1782 Uo.
1783 Uo.
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nyolcnak olyan forradalmi és szabadságharcos tradíciói (...) élnek embereink 
tudatában -  és itt nem az egyoldalú Kossuth-imádatra, hanem elsősorban is a 
Petőfi-vezette megmozdulás hagyományaira gondolok -  amelyeket feledésbe 
süllyesztenünk, ahelyett, hogy felhasználnánk önbizalmat sugárzó, bátorító 
és mozgósító erejét szocializmusért folytatott harcunkban, szerintem annyit 
jelentene, mint eldobni egy még nagyon is használható fegyvert. (...) A világ 
sok országában, ha tudnak az emberek a magyarokról, irodalmunkról akkor 
elsősorban is Petőfiről tudnak -  Petőfiről, negyvennyolc szülöttjéről. És most 
tépjem ki szívemből Petőfit, feledtessük el népünkkel egyik legnagyobb büszke
ségét, csak azért, hogy negyvennyolcból »eltűnjön« minden, amiben volna mit 
ünnepelniük a magyar dolgozóknak ma is? (...) Lehet-e akár rövid cikket is írni 
a magyar forradalomról, amelyben nem fordul elő Petőfi neve?”1784 -  vetette fel 
a kérdést Olajos Mihály. A sajtóvitához csatlakozó Varga László is -  a konkrét, 
feszült szovjetellenes politikai helyzetből adódóan -  szemlátomást a Magyar- 
ország-ellenesség jegyében fejtette ki véleményét 1848-ról, s tette fel a kérdést: 
„el lehet-e egy népnek (ez esetben a jugoszláviai magyarságnak) zárkóznia és 
a több mint száz esztendővel ezelőtti dicső napokon rágódnia egy az akkori 
viszonyokat már nemcsak jelszavaiban, de tetteiben messze túlnőtt társadalmi 
viszonyok közepette, még akkor is, ha mindjárt felsoroljuk egy ilyen ünnepi 
megemlékezésen a magyar szabadságharc összes hibáit és bűneit?”1785 Meg
különböztetett figyelmet érdemel Varga László azon megítélése is, hogy 1848 
gyakorlati, napi politikai „felhasználhatósága” (ezen belül Petőfi lírájának moz
gósító ereje) nem nagy: „a jelent nem lehet belepréselni a múlt kinőtt kereteibe, 
csak a múlttal -  mégha a szabadságharcos 48-ról van is szó -  nem lehet a jelent 
felfoghatóbbá tenni, de a tömegeket sem lehet kizárólag ezeken keresztül a ma 
égető problémáinak megoldására mozgósítani. (...) Az emberek nem lehetnek 
a tradíció vak eszközei. (...) Ha Petőfi az akkori napi politika jelszavát -  akasz- 
szátok fel a királyokat -  forradalmiasan és művésziesen versbe is öntötte, abban 
ma mi jugoszláviai dolgozók, és köztük természetesen a jugoszláviai magyarok 
is nem sok mozgósítót találunk. (...) Nemcsak a nemzeti szabadságért, vagy 
egyenjogúságért vívott harc kereteiből nőttünk ki (...) hanem a népjogok 48-as 
értelemben vett jelszavai is (hát még a valósága) messze mögöttünk maradtak. 
(...) Egy burzsoá demokratikusnak (...) nevezhető forradalom lenne az, amely 
eszméivel -  és tradicionális erejénél fogva -  hivatva lenné egy évszázad múl
tán a hatalmon levő proletariátus forradalmiasságát táplálni és növelni?”1786 
Negyvennyolc jelentőségének e politikai indítékú lebecsülése egyben magával 
vonta a benne inkorporált Petőfi-kultusz durva marginalizálását is: „Eleve pri

1784 Uo.
1785 Varga László: 1848 és mi. = Híd, 1953/6-7. sz., 454-460.
1786 Uo.
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mitívnek és nevetségesnek tartom -  írja Varga László hogy Petőfi forradalmi 
költészete lenne az -  mégha mindjárt nem is a »megfésült Petőfiről« van szó -  
amit nekünk eszményként vagy a marxizmus forrásaként kellene a jugoszláviai 
magyar vagy más kommunisták elé állítani. Persze ebből nem következik, hogy 
Petőfit el kell feledni, vagy sutba vágni, de még az sem, hogy valaki őt szívéből 
kitépje (...) csupán annyi: odaállítani, ahol a helye van.”1787 Végkövetkeztetés
ként Varga László az alábbi megállapítással fejezi be cikkét: „1848 megünnep
lésének az erőszakolása -  aminek mellesleg megjegyezve dolgozó tömegeink 
körében itt Vajdaságban semmilyen mélyebb gyökere nincs (hacsak a kossut - 
hnótás idealizálást nem vesszük) -  a népek testvéri összefogása helyett inkább 
nemzeti, tehát káros és nagyon el kellene gondolkozni azon, hogy érdemes-e 
érte síkraszállni.”1788 Varga László után Bálint István fogott tollat az 1848-cal 
kapcsolatos vita ügyében.1789 Szerinte negyvennyolc kérdése bonyolult, s még 
korántsem megoldott, hiszen nem történt meg annak újraértékelése, marxista 
szellemű elemzése, ám meglátása szerint „mi mégis közelebb állunk 1848-hoz, 
mert 1848 egy lépés volt s mi tettük a másik lépést. így ténylegesen 1848 tovább- 
vivői vagyunk, de nem így, hogy megvalósítjuk, folytatjuk 1848 eszméit, hanem 
úgy, hogy felszámoljuk, legyőzzük, túlnőjjük ezeket az eszméket, megsemmi
sítjük azt a társadalmi rendszert, amely ezeknek az eszméknek a megvalósítása 
volt”1790 Ennek megfelelően Bálint István Petőfi szerepét is még tisztázatlannak 
látja: „Petőfi kérdése és helyzete nem olyan egyszerű, mint ahogy első pillanatra 
gondolnánk és bizony még itt is sok tisztázatlan kérdés van.”1791 Végül Sztáncsics 
András szólt hozzá a vitához, méghozzá úgy, hogy nem is igen saját nézeteit 
részletezte negyvennyolccal kapcsolatosan, hanem összefoglalta és kiértékelte 
az előtte szólók nézeteit, igazat adva Farkas Nándornak, „amikor a kérdést fel
vetette és vitára hívta fel kultúrmunkásainkat”, ám ugyanakkor bírálva is Varga 
László elmarasztaló Petőfi-nézetét: „Helyezheti Varga László Petőfit »oda, ahol 
a helye« -  Petőfi és költészete zászló marad a tömegek kezében és nem kerül 
múzeumba -  ahova ragasztott szakállú dialektika-mesterünk szeretné elrak
tározni -, mindaddig, amíg a dolgozó tömegeknek lesznek (...) forradalmi, új 
életet építő harcos feladatai.”1792 Sztáncsics András cikke után a Híd szerkesztő
sége lezárta „az 1848-as vitát”, azzal a magyarázattal, hogy legközelebb majd egy 
értekezleten, hivatott történészek és szakemberek fogják kiértékelni a témát.1793

1787 Uo.
1788 Uo.
1789 Bálint István: Mégegyszer 1848-ról = H íd , 1953/8. sz., 534-542.
1790 Uo.
1791 Uo.
1792 Uo.
1793 Uo.
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Az azonban tény, hogy március 15-ét nemzeti ünnepként évtizedeken át nem 
ünnepelte/ünnepelhette a vajdasági magyarság.

1954-ben külön füzetben Újvidéken megjelenik a Petőfi forradalmiságát élte
tő Petőfi nem alkuszik című Ady-tanulmány1794, amelyben „Ady minden addigi 
Petőfi-megértést túlszárnyalva emeli magasba forradalmár költőelődjét”1795 1956- 
ban László Dezső szabadkai gimnáziumi tanár saját kiadásában jelentette meg 
Petőfi és fiatal barátai a szabadságharcokban című füzetkéjét, azaz saját meg
határozása szerint „történelmi regényét”.1796 Abban az évben, ugyancsak László 
Dezső kiadásában, jelent meg még egy füzet Petőfi legszebb költeményeivel.1797 
Továbbá Az igazi Petőfi, amelyhez László Dezső írt bevezetőt, s ő végezte a füzet 
anyagának válogatását is.1798

1958-ban Szavalókönyv az ifjúság részére címmel jelentetett meg egy váloga
tást a szabadkai tanár, amelybe több Petőfi-verset is felvett.1799

1959-ben ugyancsak László Dezső szerkesztésében jelentek meg Petőfi leg
szebb költeményei a Petőfi Könyvtár első darabjaként.1800

Ehhez az időszakhoz tartozik Sinkó Ervin egyetemi tanárnak, az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészkara Magyar Tanszéke megalapítójának Petőfi-képe, amelyet 
Bosnyák István vázolt fel1801, s amelyből kiderül, hogy Sinkót már az 1930-as 
évektől foglalkoztatta Petőfi. Sinkó Zágrábban, a JAZU Irodalomtörténeti Inté
zetében őrzött hagyatékában maradt fenn egy tízoldalas, 1946-ban írt de nem 
publikált Petőfi-tanulmány, amely Petőfi válogatott verseinek 1946-os szerb nyelvű 
kiadása kapcsán íródott, fennmaradt továbbá 1949 júliusában, a költő halálának 
századik évfordulójára írt kétrészes, szerb nyelvű rádió-előadás szövege, valamint 
egy-két Petőfiről szóló tanulmány szövege.1802 Ezekből a szövegekből áll össze

1794 Ady Endre: Petőfi nem alkuszik. Tanulmányok. Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, Újvidék, 
1954 [A toll mesterei 1.] -  A tanulmány először 1910. június 10-én jelent meg a Zigány Árpád és Révész 
Béla szerkesztette Renaissance című folyóiratban.
1795 A magyar irodalom története III. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerkesztette: 
Pándi Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 796.
1796 László Dezső: Petőfi és fiatal barátai a szabadságharcokban [1848]. Történelmi regény. A szerző 
kiadása. Gradska stamparija, Subotica, [1956] [Őrcsillag, VI.] -  Csáky Sörös Piroska: A jugoszláviai 
magyar könyv 1945-1970. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1973, 51.
1797 Petőfi Sándor legszebb költeményei. A forradalom. Szerkesztette László Dezső. László Dezső kiadá
sa, Subotica, [1956] [Őrcsillag, III.] -  Csáky Sörös Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1973,111.
1798 Szöllősy 1992, 36.
1799 Uo. 36.
1800 Petőfi Sándor legszebb költeményei. Szerkeszti László Dezső, nyugalmazott gimnáziumi tanár. Lász
ló Dezső kiadása, Graficki zavod Panonija, Subotica, 1959, [Petőfi Könyvtár, I.] -  Csáky Sörös Piroska: 
A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1973, 112. A Petőfi-könyv- 
tárnak csak ez az első füzete jelent meg.
1801 Bosnyák István: Sinkó Ervin Petőfi-képe = Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Forum, Újvidék, 
1973,21-51.
1802 Uo.
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Sinkó Ervin sajátos, korára nem jellemző Petőfi-képe, amelyet így láttat az olva
sóval: Petőfi „fiatalosan üde, kamaszosan bájos poétalélek, aki azonban gyakran 
tetszelegve tart tükröt maga elé. (...) Petőfi szerette a forradalmat, a forradalom 
az ő számára (...) valami várt, szent chiliasztikus beteljesedést jelentett, az igaz
ságnak a földön való apokaliptikus megjelenését s egyszer s mindenkorra való 
megvalósulását. (...) A gyűlölet, a forradalmi gyűlölet költője a kimeríthetetlen 
gyengédség költője is tudott lenni.1803 (...) [Petőfiből] az árvalányhajas kalapján 
és fiatalos fenegyerekségén kívül minden kicsúszott a »nemzet« kezéből. (De az 
árvalányhajas kalap az benne maradt és tőle sokáig láthatatlan marad az igazi 
Petőfi).( ...)  Rossz ripacsot, hazafias figurát csináltak belőle, a természetnek egy 
»vadvirágát« holott (...) egy intellektuálisan képzett költő.”1804

Ilyen gyors felbuzdulás után az 1950-es évek végétől visszahanyatlik a vaj
dasági Petőfi-kultusz. Gion Nándor Illyés Gyula Petőfi Sándor című kötetének 
méltatását1805, valamint a János vitéz két kiadását (19641806, 19661807) kivéve, 
jobbára csak 1972-73-ban, a költő születésének másfél százados évforduló
ja ébreszti fel újra emlékét, tiszteletét. Szeli István meglátása szerint „a 150. 
évforduló (1973) már minőségi változásokat hozott az addigi gyakorlatban: a 
Petőfi-emlékek ápolása mindinkább az arra illetékes szervek és tevékenységek 
hatáskörébe került -  a kultúra, a tudomány, a művészet, a nevelésügy feladatává 
vált. (...) A jubileumi esztendő mérföldkőnek számít tájainkon a Petőfivel való 
elmélyültebb foglalkozás tekintetében.”1808

A jubileumra, azaz az ünneplés szükségességére Bori Imre még 1971 decem
berében felhívta a közvélemény figyelmét, „hogy a közelgő Petőfi-ünnepségek 
ne érjenek bennünket váratlanul”.1809 Az ünneplés szükségességét pedig így 
indokolta: „Ünnepelnünk kell Petőfit -  méltóképpen s a magunk módján, kul
túránk és képességeink teljességével; s mintegy azt tükröztetve is. (...) Mert sok 
nagy költője van a magyar irodalomnak, s nagy egyénisége is van szépszámmal 
de Petőfi az »egyetlen«, az a költő, akiről senki sem vitatkozik, s akinek költői 
becsét az elmúlt évszázad semmiféle formában nem tudta megkérdőjelezni. A

1803 Uo.
1804 Uo. 36.
1805 Gion Nándor: Petőfi és Petőfi Sándor. =  Ifjúság (Symposion), 1964. máj. 28. -  Illyés Gyula: Petőfi 
Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963
1806 Petőfi Sándor: János vitéz. [Kovács T. Ilona: Petőfi Sándor és a János vitéz (utószó).] Fórum, Növi 
Sad, 1964, [Az Én Olvasmányaim] -  Csáky S. 1973,115.
1807 Petőfi Sándor: János vitéz. 2. kiadás. [Kovács T. Ilona: Petőfi Sándor és a János vitéz (utószó).] Fórum, 
Növi Sad, 1966 [Az Én Olvasmányaim] -  Csáky 1973, 243. -  Évekkel később, 1980-ban és 1985-ben 
jelent meg az újvidéki Vajdasági Tankönyvkiadó Intézet kiadásában ismét a János vitéz. (Jung Károly: 
Szomorúan szól a Petőfi-kultusz a déli végeken. =  H íd , 1993/1-2. sz., 90-94.)
1808 Szeli István: Hitelesebb Petőfi-képet. = Híd, 1993/1-2. sz., 85-89.
1809 Bori Imre: Petőfi ünnepére. = Magyar Szó, 1971. dec. 18.
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Petőfi-évforduló éppen ezért a mi ünnepünk is.”1810 Bori azt is előrevetítette, 
hogy a jubileum kapcsán az „időszerű” lírikus Petőfi bemutatása lenne kívá
natos, s javaslatokat is tett a megünneplés módozataival kapcsolatosan (tudo
mányos tanácskozások szervezése, Petőfi-szövegkiadás, Petőfi-dráma előadása, 
Petőfi-album megjelentetése a költő szlovéniai és horvátországi útjáról stb.).1811

Ugyancsak Bori volt az, aki 1972-73-ban négyrészes tanulmányt1812 jelentetett 
meg Petőfiről, egy hosszabb értekezést Petőfi vershagyományairól1813, amellett 
cikksorozatot is róla a vajdasági sajtóban.1814

Bori fontosnak tartotta, hogy a 150 éves jubileum kapcsán a jugoszláviai/vaj
dasági magyar irodalom végezzen el egy Petőfi-revíziót, s annak nyomán rajzoljon 
fel egy új Petőfi-képet, „amely világunk és törekvéseink tendenciáival rímel”.1815 
Bori mindenekelőtt arra a fontos kérdésre kereste a választ, hogy „1972-ben mit 
is tudunk Petőfiről, szól-e korunkhoz és ahhoz az ifjú nemzedékhez, amelynek 
lényegében át kell mentenie Petőfi örökségét is a XXI. századba”.1816 Végül arra a 
megállapításra jutott, hogy „a magyarországi észleletek sorra azt mutatják, hogy 
Petőfinek csak a neve él a köztudatban, műve azonban nem. Rengeteg Petőfi-ki- 
adás jelent ugyan meg, az olvasók megveszik, ám nem olvassák, csupán a klasz- 
szikus költőt tisztelik benne. Nálunk eddig ilyen jellegű vizsgálatot nem végzett 
senki”.1817 A Petőfi-revíziót és Petőfi-újraolvasást Bori azért tartotta fontosnak, 
mert annak nyomán lehetne eljutni az „időszerű” Petőfiig, hiszen „akkor már 
nem a múlt század immár klasszikus költőjéről beszélünk, hanem kortársunk
ról, arról a Petőfiről, aki valóban a miénk is. Hogy a mai ifjúság is például szép
nek, izgalmasan emberinek és költőinek lássa, hogy ne közhelyeket mondjon és 
tudjon róla”.1818 Ennek érdekében mondja, hogy „Petőfi verseit fel kell fedezni

1810 Uo.
1811 Uo.
1812 Bori Imre: Petőfiről 1. (1972. dec. 19.); Petőfiről 2. (1972. dec. 27.); Petőfiről 3. (1973. jan. 5.); Petőfiről 
4. (1973. jan. 10.) = Bori Imre: Krónikák írókról könyvekről. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1999,5-11.
1813 Bori Imre: Petőfi vershagyományairól =  Tanulmányok, 1972/4. füzet, 7-20.
1814 Bori Imre: Petőfi Sándor vershagyományairól Részlet. = Magyar Szó, 1973. jan. 2.; Bori Imre: 
Az olvasó jegyzetei. Az első nagy nekifutás verse. = Magyar Szó, 1973. jan. 6.; Bori Imre: Az olvasó 
jegyzetei. Sötét képek: a forradalmisággyökerei. = Magyar Szó, 1973. jan. 13.; Bori Imre: Az olvasó 
jegyzetei. Tündérálom. = Magyar Szó, 1973. jan. 20.; Bori Imre: Az olvasó jegyzetei. A csárda rom
jai. = Magyar Szó, 1973. febr. 3.; Bori Imre: Az olvasó jegyzetei. A költői társakról. = Magyar Szó, 
1973. febr. 10.; Bori Imre: Az olvasó jegyzetei. A Felhők költőjéről. = Magyar Szó, 1973. febr. 17.; Bori 
Imre: Az olvasó jegyzetei. Költő a fordulóponton. = Magyar Szó, 1973. febr. 24.; Bori Imre: Petőfi 
kutatások. = Magyar Szó, 1973. márc. 10.; Bori Imre: Az olvasó jegyzetei. A Felhők. = Magyar Szó, 
1973. márc. 17.; Bori Imre: Az olvasó jegyzetei. A Felhők költőjéről = Magyar Szó, 1973. márc. 24.
1815 Bori Imre: Petőfiről 1. (1972. dec. 19.). = Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1999,6.
1816 Uo. 5.
1817 Uo.
1818 Uo. 6.
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és újra kell olvasni”, mert ez „az újjáértékelés alkalma” is, amely révén a Petőfi- 
kép megtelne „valóságos költői tartalommal”, és ismét jelentéssel bírna.1819 Bori 
tehát a „történeti Petőfi” helyett a „kortárs Petőfi” képének megrajzolását sürgeti, 
a forradalmárét és újítóét, „aki a magyar költői ízlést és felfogást száznyolcvan 
fokos szögben elfordította, és egy új versízlés alapjait vetette meg”, miközben 
versei között „ott vannak már a magyar szabad vers típusai is”.1820 A Petőfi-ku- 
tatások eredményeit illetően, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtu
dományi Intézetének 1973 márciusában megtartott Petőfi-ülésszaka kapcsán 
szögezi le Bori, hogy „Petőfi még ma, születésének százötvenedik évfordulóján 
is elsősorban meg nem oldott filológiai kérdésekként van jelen az irodalomtu
dományban, míg költészetének tanulmányozása, költői művének újraértékelési 
folyamata várat magára, vagy legalábbis a magyar irodalomtudomány fellegvá
rában a költészeti kérdések háttérben maradnak.”1821

A jubileum kapcsán jelent meg az Űjvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszéke kiadványának, a Tanulmányoknak tematikus Petőfi-száma.1822 Az igen 
gazdag egybegyűjtött és közzétett anyagból témája miatt kiemelkedik Penavin 
Olga tanulmánya, aki a „legendás Petőfi” után nyomozott, pontosabban azt 
vizsgálta, hogy mit is tud a vajdasági magyarság Petőfi életéről, haláláról, illetve 
hogyan folklorizálódott évek során a költő alakja, életpályája.1823 Penavin Olga 
körültekintő kutatás után arra a megállapításra jutott, hogy „Petőfi és a 48-as 
események figyelemre méltó változást mutatnak nálunk”, hogy „a hagyomány 
a maga képére, a maga ítélete és vágyálma szerint formálta Petőfit, befogadta, a 
saját életformájába illesztette. (...) A róla szóló elbeszélésekbe már hiedelmek 
is beszüremkedtek, mitikus lény tulajdonságát ruházták rá, halhatatlanná vált. 
Sok elbeszélő szerint Petőfi nem halt meg, halála nem hihető, hisz ő nem hal
hat meg; mások visszavárják, mint valami Messiást. Sok a mondái, mesei elem 
is a Petőfiről szóló emlékezésekben.”1824 E kutatások felfedték azt is, hogy a

1819 Bori Imre: Petőfiről 2. (1972. dec. 27.) = Bori Imre: Krónikák írókról könyvekről. Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1999, 6.
1820 Uo. 7.
1821 Bori Imre: Petőfi-kutatások. = Magyar Szó, 1973. márc. 10.
1822 Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Fórum, Újvidék, 1973 [Bori Imre: Petőfi vershagyományáról 
(7-20); Bosnyák István: Sinkó Ervin Petőfi-képe (21-5 1); Dávid András: Petőfi költészete oktatásunk 
tükrében (53-81); Gerold László: Kortársunk a drámaíró Petőfi (83-100); Matijevics Lajos: Egy fe je 
zet a fordítás grammatikájából (10 1-118 ); Penavin Olga: Petőfi a jugoszláviai magyarok emléke
zetében (119-139); Szeli István: Legenda és valóság (a Napló Petőfi-képe) (14 1-155); Bányai János: 
A Petőfi-olvasás kérdéséhez (157-168); Bognár Antal: A hatodik érzék (169-187); Danyi Magdolna: 
Refrén-struktúrák Petőfi Sándor költeményeiben (189-203); Szabó Márta: Petőfi a jugoszláv sajtó
ban (1950-1970) (205-216).]
1823 Penavin Olga: Petőfi a jugoszláviai magyarok emlékezetében =  Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. 
Fórum, Újvidék, 1973, 119-139.
1824 Uo. 121.
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Petőfi-hagyományban bizonyos torzulások tapasztalhatók, s hogy benne „egy
re több a hiba, a túlzás”. Egyesek szerint betyár volt, mások szerint király (nem 
forradalmár), sokan úgy tudják, hogy ezen a tájon született, „vörös dolmányt 
arany hímzéssel hordott”, s akkor is „szavalt mikor tüzeltek rá”. Nagybecskereki 
adatközlők szerint „egy nagy gazembör vót”, „tehetséges hadvezér”, „író meg 
cirkuszos”, „zeneszerző”, „a Petőíi-brigád vezére”, aki „Rózsa Sándorral betyár- 
kodott”. A szentmihályiak úgy tudják, hogy „király volt és írt verseket”, meg 
hogy „nagy kommunista” volt. A muzslyaiak közül egyesek úgy tartják, hogy 
„forradalmár vót, mindenkinek a rosszat akarta, jobb is, hogy fiatalon meghalt”, 
mások viszont úgy tudják, hogy „Rákóczi legjobb szakácsa volt”. Petőfi korának 
megítélésében négy-ötszáz év eltérés is mutatkozik, a középkortól az újkorig. 
Születési helyét illetően is fölöttébb furcsa válaszokat adtak a megkérdezettek: 
Bécs, Debrecen, Máramaros, Kiskőszeg, Kolozsvár stb., az egyik nagybecskereki 
adatközlő pedig meggyőződéssel állította, hogy „Jugoszlávia valamely városá
ban született”. Személyleírásával és kinézésével kapcsolatosan is a legérdekesebb 
válaszok születtek, akárcsak gyerekkoráról, katonáskodásáról, költészetéről és 
haláláról is. Penavin Olga elemzése azt is kimutatta, „úgy tűnik, mintha a Bán
ságban élőbb lenne a Petőfi-hagyomány, mint másutt”, méghozzá azért, mert 
ott „a valóságtól jóval elütőbb változatok élnek”.1825

S míg Penavin Olga a folklorizálódó, vajdasági „történeti” Petőfi-képet pró
bálta megrajzolni a jubileum kapcsán, addig Bányai János egy másik Petőfi-kép 
felvázolásáért szállt síkra.1826 Olyan Petőfi-kép kialakítását szorgalmazta, amely 
közvetlenül a Petőfi-olvasás eredménye volna, tehát mentes „a Petőfi-kutatás 
óriási s mindenképpen szükséges meg fontos produkciójának” terhétől.1827 Ezzel 
kapcsolatosan tette fel a kérdést: „Elképzelhető-e ma még Petőfi költészetének 
az olvasás útján való megközelítése? Tudunk-e még Petőfire a költő művének 
közvetlen, semmivel sem befolyásolt és akadályozott, »naiv« olvasásával hallgat
ni és figyelni?”1828 Szkepticizmusát többek között az a körülmény táplálta, hogy 
mindaz, amit Petőfi „költői képeiről, rímjeiről és ritmusáról, jambusairól és sza
badverséről közölt [az irodalomtörténeti és kritikai interpretáció] -  manapság 
sokkal elevenebben él a tudós és a naiv olvasó, általában a Petőfi-olvasó tuda
tában, mint Petőfi költészetének közvetlen élménye”.1829 A sok interpretáció, a 
sok emlegetés és a sok megközelítés miatt „sohasem tudjuk meg bizonyosan, 
hogy mi olvassuk-e így a verset, vagy a tények, az ismeretek, az interpretáci

1825 Uo. 138.
1826 Bányai János: A Petőfi-olvasás kérdéséhez =  Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Fórum, Újvidék, 
1973,157-168.
1827 Uo. 157.
1828 Uo. 158.
1829 Uo. 164.
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ók olvastatják-e velünk éppen így. Sohasem lehetünk biztosak benne, hogy a 
verset olvassuk-e vagy a vers valamelyik interpretációját.”1830 Módot kell találni 
arra, a befolyásoló körülmények mellőzésével, hogy „ha Petőfit olvassuk, akkor 
valóban az ő költészetével találkozzunk, az ő költészetének megkülönböztető 
jegyeit ismerjük fel, az ő költészetének színe és íze legyen alapvető olvasó-él
ményünk”.1831 Bányai szerint a Petőfi-kutatások egyik legnagyobb vívmánya, a 
korábbi ferdítésekkel szemben, hogy „Petőfit és korát nem teszi egyhúrúvá, hogy 
Petőfiben nem kizárólag a politikust és nem egyoldalúan a költőt dicséri (...), 
hanem a kitérőket és zsákutcákat is számbaveszi.”1832 Bori Imréhez és Bányai 
Jánoshoz csatlakozott véleményével Bosnyák István is, aki így tette fel a kérdést: 
„A Petőfi-értelmezés történetének értelmezése, átértelmezése és újraértelmezése 
helyett, nem az volna-e az egyetlen értelmes szellemi aktus, ha az ünnneplők 
magával és csakis magával a Petőfi-verssel foglalkoznának, szaktudományos 
előítéletek, dogmák és fétisek nélkül (...), úgy viszonyulva e vershez, mintha 
betűképén most száradt volna meg a nyomdafesték, s misztériumát itt és most 
kellene elsőízben megfejteni (...) mit jelent a mi számunkra (...) a Petőfi-ver- 
s?”!833 Gerold László a drámaíró Petőfiről értekezve, a Tigris és hiéna című drá
mája elemzése kapcsán a modernség jeleire hívja fel a figyelmet: „Petőfi egész 
munkássága nem mentes a romantikától, de ugyanakkor a romantika túlhala- 
dását is jelenti, magában, műveiben hordozza. E kettősség forrása egyik oldalról 
a korízlés, itt értendő a kor színműirodalmának jellege és a szerző színészem
lékei, tapasztalatai, a másik oldalról viszont Petőfinek az a természetességre 
való törekvése, amely korfordulót jelentő költészetét hozta világra. E kettősség 
küzdelme visszavonhatatlanul jelen van a Tigris és hiénábán is. Ezzel a kettős 
jelleggel magyarázzák, s joggal magyarázhatják is a mű hibáit, de ebben fedez
hetők fel azok a mozzanatok is, amelyek egykor a romantika elleni tiltakozást 
jelentették, ma pedig a korszerűség jegyeiként foghatók fel”. 1834

A jubileum kapcsán került felmérésre az is, milyen az oktatás által felraj
zolt Petőfi-kép a Vajdaságban. Ezt Dávid András tette vizsgálódást tárgyává, s 
kutatásainak konklúziójaként kultikus beszédmódban fogalmazta meg, hogy a 
tanulóknak „Petőfi elsősorban a világszabadság mindennél hatalmasabb eszmé
jét jelenti; a tűz márciusának büszke hitét; az emberi és költői gesztusok tökéle
tes egységét; az emberiség szeretetét; a más népekkel való egyenrangúságot; az 
ebből következő új tartalmú magyarság-tudatot; az emelt fővel való járás méltó

1830 Uo. 165.
1831 Uo.
1832 Uo. 167.
1833 Bosnyák István: Sinkó Ervin Petőfi-képe = Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Fórum, Újvidék, 
1973. 22.
1834 Gerold László: Kortársunk a drámaíró Petőfi =  Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Fórum, Újvi
dék, 1973 91-92.
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emberi büszkeségét; és jelenti a költészet és szabadság magasan ragyogó, bizta
tó, iránymutató és öröktüzű fáklyafényét!”1835 Ezt az ihletett megfogalmazást az 
alábbi tényekkel támasztotta alá: „ma már nincs olyan iskolánk, amelyben ne 
lenne Petőfi-kép, vagy olyan, amely nem rendelkezik lemezzel, amelyen neves 
művészek tolmácsolják Petőfi szavát; nincs olyan iskolai könyvtár, amelyből 
hiányoznának Petőfi kötetei; és nincs olyan magyar szakos pedagógus sem, 
aki elfeledkezne Petőfi márciusáról évről évre méltóképpen megemlékezni.”1836 

Születésének századik évfordulóján tehát a „lírikus” Petőfi (ismételt) bir
tokbavételét hangoztatták a Vajdaságban, méghozzá művei által, lefejtve róluk 
minden korábbi „belemagyarázást”, tehát az újraolvasásra alapuló újraértelme
zését szorgalmazták, kiiktatva mindent, ami esetleg a költő művei és az olvasó 
között állna.

1973-ban, a jubileum kapcsán az Üzenetben Katona Imre1837, Kiss Dénes1838 
Dér Zoltán1839 és Virág Ágnes1840 értekezett róla, s a folyóirat három folytatásban 
közölte Toncs Gusztáv Petőfi képzelete című tanulmányát.1841 A Magyar Szóban 
Szeli István Petőfi Forradalmi etikájáról értekezett, megállapítva, hogy Petőfi nem 
egyedül jelentette a forradalmat, hogy voltaképpen helytelen Petőfi kritikátlan 
elkülönítése és felnagyítása, hiszen egy adott társadalmi kontextus teremtet
te meg, robbantotta ki szükségszerűen a negyvennyolcas forradalmat: „Petőfi 
Sándor közéleti és költői szerepvállalása a kelet-európai népek sorsát döntően 
meghatározó nagy esztendőben, 1848-ban, azt a látszatot keltheti, hogy a törté
nelem kulcsa az ő kezében van, s hogy nem a tömegek, a politikai intézmények, 
az országgyűlés, a minisztériumok, hanem ő a forradalmi szituáció feltétlen ura. 
Mégis, azt kell mondanunk, hogy ő nem a törvény hozója, hanem csak betel- 
jesítője és végrehajtója egy objektív társadalmi törvénynek. De küldetésnek ez 
is emberfelettinek nagy és lenyűgözően szép. (...) Petőfi világirodalmi rangját 
és értékét a megismételhetetlen s a történelemtől csak egyszer felkínált pillanat 
maradéktalan beteljesítése adja meg s ezt a szerepet a költő akként töltötte be, 
hogy nemzeti küldetése azonosult az emberi és társadalmi haladás egy szélesebb, 
általánosabb törekvésével és igényével. Ez az, ami sokak előtt oly sokáig rejtve

1835 Dávid András: Petőfi költészete oktatásunk tükrében. = Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. 
Fórum, Újvidék, 1973, 79.
1836 Uo.
1837 Katona Imre: Fa leszek, ha fának vagy virága... Egy Petőfi-vers nemzetközi párhuzamai. =  Üze
net, 1973/1. sz., 22-28.
1838 Kiss Dénes: „Kinn a ménes, kinn a pusztán...” =  Üzenet, 1973/2. sz., 141-144.; Kiss Dénes: Gon
dolkodtató életrajz [Fekete Sándor: így élt a szabadságharc költője. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1972]. 
=  Üzenet, 1973/3. sz., 229-231.
1839 Dér Zoltán: Toncs Gusztáv Petőfi-tanulmányai. = Üzenet, 1973/4-5. sz., 282-285.
1840 Virág Ágnes: Reprezentatív gyűjtemény [Sándor Petefi: Pesme. Matica srpska, Növi Sad -  Nolit, 
Beograd, 1973]. = üzenet, 1973/4-5. sz., 351-353.
1841 Toncs Gusztáv: Petőfi képzelete (I—III.) =  Üzenet, 1973/4-5. sz., 286-291.; 1973/6-7. sz., 406-412.; 
1973/8. sz., 517-531.
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volt.”1842 Szeli a továbbiakban bírálat tárgyává tette a korabeli marxista irodalom 
Petőíi-képét is, amely marginalizálja a költő magyarságtudatát, nemzeti prog
ramjának jelentőségét: „Szemmel látható, hogy a költő nemzeti romantikája 
előtt tanácstalanul állt a régebbi magyar marxista irodalom. És sokan még ma 
is: aggályoskodó, elhárító mozdulatok kíséretében szólnak e költészet nemzeti 
programjáról és karakteréről, holott (...) a költészet vagy a társadalmi eszmék 
nemzeti-romantikus változata nem megmagyarázhatatlan jelenség, s nem óva
tosságra intő példa, hanem (...) a társadalmak és eszmék forradalmának egyik 
átugorhatatlan lépcsőfoka.”1843

Egy másik Petőfi-tanulmányában (előadásában) 1973-ban Szeli István a köl
tő lírájáról értekezve mond róla értékelést európai kontextusba helyezve azt, s 
modernsége felől vizsgálva: „Az ünnepség-inváziónak retorikus szó-tömkelege, 
hiperbolikus jelzői, szóvirágai már-már azzal fenyegetnek, hogy elrejtik előlünk 
magát a költőt, Petőfi igazi értékeit. (...) Poézisének nagysága és mélységének 
titka éppen az emberi, a humánus együttható, s mert versei lényegüket tekintve 
ennek az európai irodalomban is gyéren jelentkező tiszta etikai magatartásának 
és humánumnak a lecsapódásai. (...) Rövid hat esztendő alatt születik meg, 
rapid módon, gyors kibontakozással az a költészet, amely a sztereotípiákból 
indul, végigszáguld a romantika összes felkínált témáin és lehetőségein, hogy 
aztán e néhány esztendő alatt mindezt meghaladva messzemenően humanizálja 
és emberközelbe hozza, a realitások világába helyezze a romantika eszméit és 
ideáljait. (...) A magyar irodalomtörténeti gondolkodásnak alig van hamisabb 
tétele annál, hogy Petőfi lezár egy korszakot, beteljesítve mindazokat az ered
ményeket és törekvéseket, amelyeket eladdig a költészetben kezdeményeztek és 
megpróbáltak. (...) Petőfi az európai poézisnek olyan útjait is egyengeti, ame
lyek majd egy Baudelaire vagy egy Rimbaud felé mutatnak, s csak a szimbo
lizmusban és majd jóval később a szürrealizmusban érnek be. Ez annyit jelent, 
hogy -  a kelet-európai irodalmak ritka kivételeként -  Petőfi nemcsak hogy 
»szinkrónban« van Európával, hanem úttörője is egy újszerű költészetnek.”1844 

A Híd 1973-ban Petőfi idusán címmel külön mellékletet jelentetett meg a 
költő jubileumára.1845 Ebben három költő: Fehér Kálmán (1940—), Bálint Béla 
(1952-) és Pap József (1926-2005) közölte Petőfi-ihlette verseit, Fehér Kálmán

1842 Szeli István: Petőfi Sándor születésének százötvenedik évfordulójára. Forradalmi etikája. = Magyar 
Szó, 1972. dec. 31., 1973. jan. l.,2 .
1843 Uo.
1844 Szeli István: Petőfi Sándor [Kolarac Népegyetem, Belgrád, 1973] =  Szeli István: Történő történe
lem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék, 1981,48-55.
1845 Petőfi idusán. A Híd külön melléklete.^ Híd, 1973/3-4. sz.; Pap József: Petőfi-embléma (3); Fehér 
Kálmán: Rumbatök. Az Én Petőfi vagyok! című kötet kéziratából. (4—6); Bálint Béla: Mezítelen ver
sek. (7-11); Lőrinc Péter: Petőfi mint a magyar-szerb kapcsolatok közvetítője. (12-16); Sava Babic: 
Petőfi szerbhorvátul. (17-19); Ács Károly: A XIX. század költői. Petőfi és kortársai a világköltészet
ben. Vázlatos időrendi áttekintés. (20-69).
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költeményeinél pontosítva, hogy az Én Petőfi vagyok! című kötetének kézira
tából származnak.1846 Költői Petőfi-értelmezésekről van tehát szó, amelyek a 
jubileumra készültek el.

Pap József Petőfi-embléma című versében írja:

„Vergődő vonulás 
Halálba vágtatás 
Egyek-e
Sodródó kavicsnak 
Perzselő lángemlék 
Kellesz-e”1847

Bálint Béla Elégmélyrehűtve című versét szentelte „P. Sándor emlékére”:
„Lehúzom
a kint-redőnyeit
párnázott ágyamból
tekintek a felébredő
réseken át egy küzdelembe
s ami aggaszt
bocsánatot tudom
nem kell kérnem
Járnak-kelnek sokan zöld erdőben 
Vagyon a nap éppen kelőben 
Járok-kelek és is zöld erdőben 
Nap lementén van gyönyörűségem 
Nap lementén, nap piros sugarán 
Amint játszik a lombok sudarán.”1848

Fehér Kálmán egy teljes verseskötetet szentelt Petőfi emlékének, s ebből adta 
közre (többek között) Föl a hegynek című versét:

„Megjött a Farizeus 
És iskolába hív 
Én megyek

1846 Uo. Ilyen cím alatt Fehér Kálmánnak nem jelent meg verseskötete, azonban évekkel később, 1999- 
ben látott napvilágot PetőfiÉRT/elem/és/ék című füzete, Újvidéken, a Fórum Könyvkiadónál, külön
nyomatként a Híd 1999/7-8. számából, Bori Imre utószavával.
1847 Pap József: Petőfi-embléma.= Petőfi idusán. A Híd különmelléklete, 3.
1848 Bálint Béla: Mezítelen versek. Elégmélyrehűtve. (P. Sándor emlékére). =  Petőfi idusán. A Híd  
különmelléklete, 7.
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Pedig tudom 
A lecke vége vér”1849
A mellékletben emellett még két Petőfi-tanulmány1850 és egy terjedelmes, 19. 

századi összehasonlító kronológia1851 kapott helyet. Az egyik tanulmány szerzője 
Lőrinc Péter volt (Petőfi mint a magyar-szerb kapcsolatok közvetítője), aki egy 
1937 májusában Petrovgradon (Nagybecskereken) megtartott művelődési ren
dezvényen (A 19. századi vajdasági kultúra napjai) tartott előadást „Petőfinek 
a szerbekre gyakorolt hatásáról”.1852 Abban a világszabadságért harcoló Petőfi 
alakját, eszméinek nemzetköziségét idézte: „Petőfi nem csupán a magyar nép 
szabadságáért harcolt, jelszava a világszabadság volt, így tehát egyaránt küzdött 
a szerb, a magyar meg a többi elnyomott nép szabadságáért.”1853 Időszerűségé
ről pedig ezt vallotta: „A cél még mindig a népi szabadság, a népi törekvések 
hordozója a munkásság mellett még mindig a parasztság. Ezért a legkevésbé 
sem csodálatos jelenség, hogy Petőfi még mindig népszerű, még mindig él, 
még mindig hat és befolyást gyakorol nemcsak a magyar, hanem a délszláv, a 
vajdasági haladó elemekre is.”1854

Sava Babic tanulmánya pedig arról a „szép, jó és jelentős” szerb nyelvű 
Petőfi-kötetről szól, amely a 150. évfordulóra jelent meg.1855 A kötet anyagának 
válogatását Mladen Leskovac végezte, a könyvben pedig Zmaj, Iván V. Lalic, 
Danilo Kis és Veljko Petrovic Petőfi-fordításai kaptak helyet.1856 Ezt értékelve 
írja Sava Babic, hogy „ha eddig nem volt megbízható, korszerűen bemutatott 
Petőfink, most e kötettel ezt is megkaptuk”1857 -  utalva a fordításkötet jelentő
ségére a szerb irodalomban.

1849 Fehér Kálmán: Rumbatök. Föl a hegynek. =  Petőfi idusán. A Híd külön melléklete, 5. -  Fehér Kál
mán Petőfi-ihlette verseit, „képverseit”, „Petőfi értelmezéseit” az Új Symposionban 1972-ben publikálta, 
s Bori Imre a többi között így méltatta őket: „Alighanem ezek az értelmezési kísérletek egyedülállóak 
lesznek a szavaknak abban a nagy, hamarosan bekövetkező inflációjában is, amelyek egy-egy nagyobb 
költői ünnep idején elnyeléssel szokták fenyegetni az ünnepeltet. (...) [Fehér Kálmán] arra vállalkozott, 
hogy mintegy megismételve Petőfi egykori költői gesztusát, úgy közeledjen az adott témához, ahogy 
ma költő közeledhet, s ahogy ma Petőfi is közeledne, történetesen ha a vizuális vers elkötelezettje len
ne. (...) Jogos tehát a modern költő gesztusa. (...) Petőfit akarja a modern vizuális élmény és költői 
tapasztalat körébe vonni.” (Bori Imre: Az olvasó jegyzete. =  Magyar Szó, 1972. szept. 9.)
1850 Lőrinc Péter: Petőfi mint a magyar-szerb kapcsolatok közvetítője. =  Petőfi idusán. A Híd külön- 
melléklete, 12-16.; Sava Babic: Petőfi szerbhorvátul. = Petőfi idusán. A Híd külön melléklete, 17-19.
1851 Ács Károly: A XIX. század költői. Petőfi és kortársai a világköltészetben. Vázlatos időrendi átte
kintés. =  Petőfi idusán. A Híd külön melléklete, 20-69.
1852 Lőrinc Péter: Petőfi mint a magyar-szerb kapcsolatok közvetítője. = Petőfi idusán. A Híd külön- 
melléklete, 12.
1853 Uo. 13.
1854 Uo. 15.
1855 Sándor Petefi: Pesme. Növi Sad-Beograd, 1973.
1856 Uo.
1857 Sava Babic: Petőfi szerbhorvátul. =  Petőfi idusán. A Híd külön melléklete, 17.
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A 150. évfordulóra harangozta be Domonkos István egyik interjújában, 
hogy Petőfi-regényen dolgozik, amelynek indítékairól az alábbiakat vallotta: 
„Miért ne lehetne, ha csak egy rövid félórára is kiragadni Petőfit a nemzet, az 
irodalomtörténet, a mítosz díszfogdájából? Mondtam, hogy személyesen aka
rok találkozni vele, és hogy itt meg is várom. Nem biztos, hogy nem jön el.”1858 
A „találkozóra” azonban nyilván nem került sor, mert Petőfi-regénye önálló 
kötetben sohasem látott napvilágot.

1973-ban jelent meg Vajdaság Zenei Egyesületeinek és Szervezeteinek Szö
vetsége kiadásában két kórusra alkalmazott (kétnyelvű) megzenésített Petőfi 
vers. A magyar nemes című költeményt Molcer Mátyás alkalmazta kórusra1859, 
A tavaszhoz címűt pedig Varga Péter.1860

A másfél százados vajdasági Petőfi-jubileum megünneplésére egyébként 
(még 1972-ben) külön Petőfi-emlékbizottság is alakult, amelyet a Vajdasági Köz- 
művelődési Közösség hozott létre, azzal a céllal, hogy koordinálja a „vajdasági 
falvak, városok, iskolák, egyesületek és intézmények” emlékrendezvényeit.1861 
Egyik legemlékezetesebb rendezvény az 1972 júniusában a nagybecskereki Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület Petőfi-estje volt „Illyés Gyula neves magyar író, 
Mladen Leskovac, az újvidéki Matica srpska elnöke, valamint több magyaror
szági és vajdasági író, művész részvételével”.1862

Méreteiben és a résztvevők számában is impozáns volt a Jó Pajtás Petőfi él! 
elnevezésű szavalóversenye, amely kultikus gesztusként több tízezer diákot 
angazsált a költő emlékének ébresztésére, s amelyre a gyermeklap szerkesztősége 
-  a diákok felkészítését megkönnyítendő -, egy azonos című szavalófüzetet is 
megjelentetett.1863 A kötetecske előszavában a verseket válogató Dávid András 
elmondta, hogy e válogatás a „lírikus Petőfi” emlékének ébresztését szolgálja, 
hogy a versek „Petőfi minél teljesebb lírai arcélét hivatottak tükrözni”, amely 
majd hozzásegít ahhoz, hogy a diákokban a szavalóversenyek lezajlása után is 
„megmaradjon és tovább éljen (...) a Petőfi-versek visszhangja”.1864 A Petőfi él! 
egyértelműen a Petőfi-kultusz továbbélését szorgalmazta a fiatalok körében, s

1858 Szűcs Imre: Találkozni -  Petőfivel. [Interjú Domonkos Istvánnal] = Magyar Szó, 1972. dec. 31., 
1973. jan. l.,2 .
1859 Petőfi. Horovi -  kórusok. A magyar nemes -  Madarski plemic. Prevod: Blagoje Brancic. Növi Sad, 
1973 (Szöllősy 1992,51.)
1860 Petőfi. Horovi -  kórusok. A tavaszhoz -  Proljecu. Prevod: Béla Horváth. Növi Sad, 1973 (Szöl
lősy 1992, 51.)
1861 Fehér Ferenc: A forradalom ma is tart... A vajdasági Petőfi Emlékbizottság díszülése. =  M agyar 
Szó, 1973. márc. 7.
1862 Uo. -  Illyés Gyula Petőfi lírájáról értekezett, Csoóri Sándor a költő életéről és művészetéről tartott 
előadást, Mladen Leskovac pedig Petőfinek a szerb irodalommal való kapcsolatát vizsgálta.
1863 Petőfi él! Válogatás a költő lírai verseiből. [A Jó Pajtás szavalófüzete]. A verseket válogatta, a kötet 
anyagát összeállította, a jegyzetet és az előszót írta dr. Dávid András. Fórum nyomda, Újvidék, 1973
1864 Uo. 3.
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nem véletlenül olvassuk benne Dávid András kultuszelemekben gazdag sorait: 
„Ez a kincseskönyv Petőfi lobogó, öröktüzű lelkének lángvörös üzenete; Petőfi 
szavainak, szívdobogásának, álmainak, hitének és akarásainak fáklyafénye. 
(...) Egy költő-óriás huszonhat esztendős száguldó üstökös-életének mérhe
tetlen méretű csillagútját magába ölelő könyvecske. (...) A szabadság és szere
lem könyve, az illat és szín könyve, az örömé és bánaté - , de mindenekfölött a 
tündöklő és megmásíthatatlan hit, az ember és emberiség törhetetlen és örök 
erejébe vetett hit könyve.”1865 Dávid András a mának, az akkori nemzedéknek 
szándékozta visszahozni a költőt, arra törekedve, hogy a Petőfi-verseket olvasó 
fiatalok sajáty közvetlen élményként éljék meg azokat: „olvasd, lapozd, hiszen 
Petőfi fogja majd a kezed, ő irányítja a tekinteted, amikor színről színre meg
mutatja neked az alföldi szép nagy rónaságot -, a te szülőfölded ismerős tájait: 
a délibábbal, a balzsamos üdeségű pacsirtaszóval, a kanyargó Tiszával, a gulya 
méla kolompjával, a fellegek alatt magasan elhúzó vándordarvak V betűjével; a 
szeptember végi ősz és elmúlás mélabújával, haladó kései virágaival; a tél csönd
jével és fehérségével, amikor puszta ám igazán a puszta, amikor az utcákat nagy 
vastag sötétség húzza be, miközben hullik, egyre csak hullik a hó. (...) Lapozzad, 
olvassad ezt a kis könyvet! Hallod? Hiszen hallanod kell! Ez mind-mind Petőfi 
szavainak csodálatos zengésű muzsikája. Látod? Látod-e már, hiszen látnod kell: 
ez Petőfi képeinek, látomásainak örökfényű, egy végtelen világot és időtlen idő
ket befogó, magasnál is magasabb tündöklő szivárványa.”1866

S mint utóbb kiderült, volt foganatja e kultikus retorikának Petőfi születésé
nek 150. évfordulóján: a diákok tízezreit mozgatta meg rövid idő alatt. Ehhez 
járult hozzá az a körülmény is, hogy a Petőfi él! verseskötetet 23 000 példányban 
jelentette meg a Jó Pajtás szerkesztősége.1867 1973 májusában már arról adnak 
hírt a lapok, hogy „Vajdaságból, Baranyából és Muravidékről mintegy kétszáz 
iskola 43.000 diákja” Petőfit szavalta, sőt „külön eseményt és színfoltot” jelentett 
az a tény, hogy a magyar diákokon kívül „háromezer szerbhorvát, illetve szlo
vén anyanyelvű pajtás is Petőfi-költeményeket mondott”.1868 A másfél százados 
Petőfi-jubileumon tehát egyértelműen a „lírikus” Petőfi került előtérbe, költe
ményeinek ismételt „birtokbavétele” és a mának szóló értelmezése, a korábbi 
időszak megideologizált „harcos” Petőfije ellenében. Ezt erősíti meg Szeli István 
is, aki az 1973. március 16-án, az újvidéki Magyar Tanszék és a Hungarológiai 
Intézet közös szervezésében megtartott Petőfi-szimpózium kapcsán úgy fogal
mazott, hogy azon „a »mi« Petőfinket kerestük, pontosabban azt a költőt, aki a

1865 Uo. 4-5.
1866 Uo. 4-6.
1867 Fehér István: Harmincezren Petőfit szavalnak. = M agyar Szó, 1973. márc. 25.
1868 Szűcs Imre: A Jó Pajtás szavalóversenyének döntője. Petőfi verseit és szellemét 43 000 diák éltet
te. =  Magyar Szó, 1973. máj. 20.
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miénk is, mindannyiunké, nyelvre, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül, 
mint ahogyan ma már az egész irodalmi Európa is a magáénak vallja”.1869 Ügy is 
mondhatnánk, hogy költészetének (újra)felfedezése adott lendületet kultuszá
nak is, a Jó Pajtás szavalóversenye pedig hathatós eszköze volt e kultusz (akár 
rövid ideig tartó) tömegesítésére.

E jubileumi fellángolás után, közel egy évtizedre (1992—93-ig) újra lehiggadt a 
vajdasági Petőfi-kultusz: néhány írással emlékeztek csak rá vajdasági magyar folyó
iratok. A Híd 1983-ban az Évfordulók, megemlékezések rovatban írt róla1870, 1984- 
ben Zmaj és a magyar irodalom kapcsolatának vonatkozásában1871,1985-ben Petőfi 
szerb nyelvű kiadásával kapcsolatosan1872,1986-ban meg Sava Babic így fordítottuk 
Petőfit (Kako smo prevodili Petefija) című kötetének1873 meg Elekfi László Petőfi ver
seinek mondattani és formai felépítése című munkájának1874 méltatása keretében. Az 
Üzenetben 1974-ben Hegedűs András értekezett a „forradalmár” Petőfiről1875, 1982- 
ben Sava Babic1876 meg Lazar Curcic.1877 Emellett a folyóirat 1990-ben hozta Tüskés 
Tibor Kosztolányi Dezső Petőfi Sándorka című mozaiknovellájának elemzését.1878 
Bori Imre 1977-ben két írást (Petőfi vershagyományáról; Petőfi-napló) közölt róla 
Szövegértelmezések című kötetében1879, hármat pedig a 7 Napban.1880

Csak 1992-93 (születésének 170. évfordulója) hozza vissza ismét Petőfi emlékét 
a Vajdaságba. Méghozzá vitákat kiváltó módon, melyekhez Szöllősy Vágó László 
Petőfi a déli végeken című kötete szolgáltatott alapot.1881 Szöllősy arra vállalkozott, 
hogy külön vizsgálat tárgyává tegye vidékünk Petőfi-kultuszát, ám a téma feldol
gozási módja és a kötet tartalma, hiányosságai sok kívánnivalót hagytak maguk 
mögött, és azonnal sajtóreagálásokat váltottak ki. Szeli István szerint a kötet

1869 Szöllősy 1992,41.
1870 Anonim: Évfordulók, megemlékezések. = H íd, 1983/10. sz., 1333.
1871 Anonim: Zmaj és a magyar irodalom. = Híd , 1984/2. sz., 246.
1872 Tornán László: Magyar írók művei jugoszláviai kiadóknál. = H íd , 1985/6. sz., 917-918.
1873 Szeli István: „így fordítottuk Petőfit”. [Sava Babic: Kako smo prevodili Petefija. Istorija i poétika 
prevoda. Matica srpska, Újvidék, 1985.] =  H íd , 1986/6. sz., 832-839.
1874 Láncz Irén: Petőfi verseiről -  ahogyan m ég nem írtak. [Elekfi László: Petőfi verseinek mondatta
ni és formai felépítése (különös tekintettel az aktuális mondattagolásra). Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1986] =  Htdy 1988/7-8. sz., 1016-1018.
1875 Hegedűs András: Petőfi forradalmi elvhűsége és teljes embersége. = Üzenet, 1974/7-8. sz., 520-529.
1876 Sava Babic: Három író [Petőfi Sándor, Dura Jaksic, Jakov Ignjatovic]. Ford.: Keck Balázs =  Üzenete 
1982/9-8. sz., 481-485.
1877 Lazar Curcic: Dura Jaksic és Petőfi Sándor. Ford.: Szebasztián Urbán Katalin. = Üzenet, 1982/9. 
sz., 469-480.
1878 Tüskés Tibor: Mozaik novella. Kosztolányi Dezső: Petőfi Sándorka. = Üzenet, 1990/12. sz., 965-975.
1879 Bori Imre: Szövegértelmezések. írások versekről, prózáról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1977 [Petőfi 
vershagyományáról (5-23); Petőfi-napló (24-43)].
1880 Bori Imre: A z újév hőse. = 7 Nap, 1985. jan. 11.; Bori Imre: Egy Petőfi-versről. [A téli estékről] = 7 
Nap, 1986. jan. 31.; Bori Imre: Petőfi Sándor születésnapjára. =  7  Nap, 1988. jan. 8.
1881 Szöllősy 1992
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„művelődéstörténeti anyaga sem mondható olyan súlyúnak, hogy annak ismerete 
közelebb hozna bennünket a költő személyiségének jobb megítéléséhez, legfeljebb 
ha az utóéletével összefüggő jelenségek némelyikére vet élesebb fényt.”1882 Jung 
Károly, Szélitől élesebben fogalmazva úgy ítélte meg, hogy Szöllősy „mások tudo
mányos, publicisztikai, bibliográfiai, könyvkiadói stb. eredményeinek átvételével, 
újramesélésével, lábvízszintű felhígításával masszívan (dél)vidéki, elszomorítóan 
gondozatlan nyelvezetű, felületes propagandafüzetet bocsátott ki”, amelyet szerinte 
a szerző és a kiadó érdekében „be kellene vonni”.1883 Szöllősy könyvéből nem iga
zán köszön vissza a Petőfi-kultusz itteni alakulása, tekintettel arra, hogy a szerző 
inkább a Petőfi nevével kapcsolatos kiadványokra, rendezvényekre, eseményekre 
összpontosít, s nem mélyed behatóbb kultusztörténeti vizsgálódásokba, amelyek 
felfednék vidékünk Petőfi-kultuszának vonulatait. Mint kötetében írja, munkájával 
„a jugoszláviai Petőfi-kultusz bemutatására tesz kísérletet”, nem is irodalomtörté
neti, hanem művelődéstörténeti megközelítésben, szem előtt tartva a tényt, hogy 
az itteni magyarság a rendszerváltás után (1989) „több évtizedes identitászavarából 
felocsúdva nemzeti öntudatra ébred, és újra felfedezi önnön nagyjait, köztük Petőfit 
is”.1884 Noha bírálói szerint is tényismerete hiányos, témájának feldolgozási módja 
kifogásolható, mégis Szöllősy kötetében, részben olyan kevésbé ismert vagy addig 
ismeretlen tényanyagot is felvonultat, amely fontos a Petőfi-kultusz alakulásának 
dokumentálása, vagy mondjuk úgy: a teljes Petőfi-kép megértése szempontjából.1885

Az 1990-es években mind ritkábban bukkan fel Petőfi neve a vajdasági sajtó
ban. Még inkább megritkulnak a vele kapcsolatos felstilizált szövegek. Ritka kivétele 
ennek Dávid András 1995 tavaszán közölt Petőfi fénye -  Petőfi lángoló szava című 
írása, amelyben a többi között így ad hangot a költő iránti elragadtatásának: „Ez a 
szó, PETŐFI, mindezért az élő életet és halálnak halálát jelenti, a könnyeket és a 
gyermeki mosolyt, az éjféli sötétet és a bíborral hasadó hajnalt, a szerelem üdeségét 
és patyolatfehérjét, a rabbilincsek csörgését és a szabadságot -  a világszabadságot! 
Miképpen lehet és hogyan szabad akkor szólni róla bölcs, hűvös és kimért szavak
kal, amikor szellemének bércfoka csak (...) strófával közelíthető meg, csak elégikus 
merengéssel, ditirambussal, szenvedélyes rapszódiával, játékos capriccióval, hiszen 
csak ily módon juthatunk közelebb az ő furcsa-különös, meg nem értett, kérlelhe
tetlen és megfoghatatlan lényéhez; hozzá, aki örök láng és kiapadhatatlanul csobogó 
üde forrás; hozzá, aki a vers kútfője, a vers forrása, amelyben költői szavai, szívének

1882 Szeli István: Hitelesebb Petőfi-képet. = H íd , 1993/1-2. sz., 85-89.
1883 Jung Károly: Szomorúan szól a Petőfi-kultusz a déli végeken. =  Híd , 1993/1-2. sz., 90-94.
1884 Szöllősy 1992,6.
1885 Szöllősy kötetének tartalma: Előszó helyett (3); Az előzményekről (7); Petőfi-kultusz a jugoszláviai 
magyarság körében a két világháború között (10); A háborús évek és a második világháború utáni 
Petőfi-kultusz (26); Petőfi él (38); Ünnep után (56); Petőfitől-Petőfiről a délszláv népek nyelvén (64); 
Petőfi versek szerb, horvát, szlovén és macedón fordításai (69); Utószó (80); Függelék (82); Felhasznált 
irodalom (83); Adatközlők (84); Petőfi nevét viselő intézmények és egyesületek (85); A Jugoszláviában, 
illetve a későbbi Jugoszlávia területén kiadott Petőfi-könyvek bibliográfiája (87); Petőfi fordítói a dél
szláv népek nyelvére (91); Jegyzetek (93).
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dobbanásai hol pirosak, akár a kiontott vér, hol meg hófehérek, akár a mindennapi 
kenyér. Petőfit érezni és látni kell! (...) Látjuk amint búcsúzik ő, a fellegben járó 
Rómeó az ő szépnek látott Júliájától, ettől a merengő de nagyon is okos és földön 
járó, ésszerű, erélyes és reális magyar George Sandtól. Látjuk, amint leplezetlen 
gyönyörrel örül csecsemő-fiának, Zoltánnak. De látnunk kell őt gondterhelten, és 
révedező tekintettel, amint néz, de nem lát; amint feszült figyelemmel hallgat, de 
nem hall; amint egyenesen a hideg, kérlelhetetlen és halálos kozák dzsidák irányába 
veszi útját. Puskaporfelhő fátyolozza be amint a híd karfájára dől. Ezekben a pilla
natokban is serényen jegyezget, szétzilált gallérral, belső tűztől ragyogó tekintettel; 
még ekkor is dühödt és kétségbeejtő hittel hiszi, hogy az ő népe ki fogja küzdeni 
magának a százszorszent égi szabadságot. (...)

Látnunk kell, amint a fűre, a földre, az égre, az örökkévalóság térségeibe hullik 
vére, akár egy lángvörös rózsacsokor, akár egy vad paraszti pipacs, akár egy vakító 
fényű sugárözön, amely a mi tekintetünkön túl szemkápráztató fénnyel tölti be a 
tér és idő végtelenjét. Látnunk kell ezt az oktalanul és bátorul kiontott költői vért, 
amely beragyogja ezt a pillanatot is, amikor hódolva idézzük szellemi fáklyafé
nyét; Őt -  a csuromvéreset, a szabadság kiválasztott harcosát, a szerelmesepedőt, 
a szilaj-hetykét, a gyönyörű emberségűt, az öröktüzű PETŐFIT, a magyar március 
idusa legragyogóbb fényét!”1886

Születésének 175. (1998) és halálának 150. (1999) évfordulója szolgáltatott még 
alkalmat arra, hogy a vajdaságiak ismét felidézzék emlékét a sajtóban. De ezekben az 
alkalmi Petőfi-írásokban már nemigen találkozunk a kultikus beszédmóddal.1887 Ezek 
többnyire már demitizált Petőfi-értékelések és -értelmezések voltak.

Az egyik legemlékezetesebb költői (újra)értelmezését Petőfinek Fehér Kálmán adta, 
akinek 1999-ben jelent meg PetőfiÉRT/elem/és/ék című füzete, különnyomatként a Híd 
1999/7-8. számából, Bori Imre utószavával.1888 Abban Fehér Kálmán Petőfi-ihlette ver

1886 Dávid András: Petőfi fénye -  Petőfi lángoló szava. Jegyzetek március idusán.= Magyar Szó, 1995. 
márc. 15.
1887 Cseh Márta: „Egyenrangú másságok” Petőfinek A csárda romjai című versében és a Zmaj-fordítás
ban. = Híd, 1998/3. sz., 156-160.; Szerb Antal: Petőfi és a lírai realizm usa Családi Kör, 1998. jan. 1.; 
Gerold László: 175 éve született Petőfi Sándor. Egy liliputi műremekről. = Magyar Szó, 1998. jan. 3.; 
Bori Imre: Petőfi a forradalomra készül. A szabadságharc egy olvasókönyvéből. = Család Kör, 1998. 
febr. 26.; Szerb Antal: Petőfi és a világszabadság. = Családi Kör, 1998. márc. 12.; Kincses Kovács Éva: A 
Petőfi-emlékév és az 1848-as szabadságharc eseménynaptára 1998januárjáról. = Üj Kép, 1998/1-2. 
sz., 5-6.; Németh István: Az „indulatos” Petőfi. = Magyar Szó, 1998. márc. 14.; Gerold László: Petőfi 
Sándor, (mutatvány egy irodalomtörténeti tankönyvből) = Hungarológiai Közlemények, 1998/3. sz., 
47-64.; Sinkovits Péter: Petőfi eltüntetései. Arcképalakítók és múltigazítók. = Magyar Szó, 1998. nov. 
15.; (é): Petőfi. =  Temerini Újság, 1999. jan. 7., jan. 14., jan. 21.; Góbor Béla: Még egyszer Petőfiről. 
= Temerini Újság, 1999. jan. 28.; Ortutay L. Gyula: Szabadság, szerelem. Beszélgetés Hszing Van- 
seng Petőfi-fordítóval. = Magyar Szó, 1999. máj. 5.; Bori Imre: Petőfiről -  halálának évfordulóján. = 
Magyar Szó, 1999. júl. 31.; Gerold László: A szörnyű idő jegyében. Petőfi halálának 150. évfordulójá
ra. =  Magyar Szó, Í999. júl. 31.; Kontra Ferenc: „Kelj fe l és járj, Petőfi Sándor” = Magyar Szó, 1999. 
aug. 12.; Juhász Géza: Petőfi Sándor „sírjánál” -  három évtizeddel ezelőtt. Segesvár, Fehéregyháza, 
1969. június. =  Magyar Szó, 1999. aug. 17., aug. 18.; Gerold László: Petőfi a költészetről (a szabada- 
ságharc idején) = Tanulmányok, 1999/32. f., 4-12.
1888 Kiss Gusztáv-Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976-2001. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005,37.
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seit, Petőfi-átírásait, -értelmezéseit fogalmazta meg költeményekben (A puszta, télen, 
/arcos vitéz, Pató Pál iír, A farkasok dala, A nép nevében, Föltámadott a tenger..., 
A márciusi ifjak, A szabadsághoz stb.).1889 Ugyanakkor Bori Imre 1999-ben jelentette 
meg Krónikák írókról, könyvekről című tanulmánykötetében négy (korábban megírt) 
Petőfi-írását.1890 Szembeötlenek azonban más kultikus gesztusok is: Cseh Márta 1998 
márciusában Szenttamáson tartott előadást A fiatal Petőfiről1891, 1998 áprilisában Seges
vári rózsa címmel Kalocsai Andrea és Bartók László előadóestjére került sor Kanizsán1892, 
1999 júniusában pedig Költők Petőfiről címmel Szabadkán tartottak emlékműsort.1893 
1998. március 11-én az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén az 1848 
a néphagyományban című ünnepi műsorban Jung Károly tartott bevezető előadást {Az
1848-as magyar forradalom és szabadságharc a néphagyomány tükrében).1894 Abban 
megállapítást nyert, hogy a negyvennyolcas néphagyományok egyik csoportja „Petőfi 
Sándor személye körül tömbösül, azzal az eltéréssel, hogy róla nem népdalok, hanem 
prózai elbeszélések alakultak ki és terjedtek”.1895 Valamint, hogy „a Petőfi halálát tudo
másul venni nem akaró hagyomány legelevenebb rétege a közelmúltig kihatóan él vagy 
élt a magyarság körében”.1896

Végezetül, de nem utolsósorban Bada Johanna és Bada István 1998-ban, a magyar 
szabadságharc 150. és a költő születésének 175. évfordulója tiszteletére megjelentetett 
egy Petőfi-versválogatást.1897

A 21. században már csak jelzésszerűen találkozunk Petőfi emlékével. Itt szükséges 
megemlíteni Huszta Rózsa tanulmányát Petőfi ars poeticájáról1898, valamint Gerold Lász
ló Petőfi-tanulmányait.1899 Ám ettől eltekintve a 21. század elején született meg néhány 
vajdasági köztéri Petőfi-szobor, amely a költő emlékét hivatott hirdetni a jövő nemze

1889 Uo. 37-38.
1890 Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1999 [Petőfiről 1. (5-6); 
Petőfiről 2. (6-7); Petőfiről 3. (8-9); Petőfiről 4. (10-11).]
1891 V-n. S. G.: Irodalmi est, színházi bemutató a hét végén Szenttamáson. =  Magyar Szó, 1998. márc. 20.
1892 CZ.: Segesvári rózsa. Irodalmi est Kanizsán. =  Szabad Hét Nap, 1998. ápr. 22.
1893 cs-a: Költők Petőfiről címmel emlékműsort tartottak Szabadkán. = Magyar Szó, 1999. jún. 29.
1894 Jung Károly: Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc a néphagyomány tükrében. =  Jung 
Károly: A Pannóniái Énektől a Mária-lányokig. Magyar és egybevető magyar folklorisztikai tanul
mányok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2001,157-168.
1895 Uo. 163.
1896 Uo.
1897 Petőfi Sándor: Költemények [válogatta és szerkesztette Bada Johanna és Bada István]. Fehér Ferenc 
Könyvbarátok Köre, Újvidék, 1998
1898 Huszta Rózsa: „A költészet nem társalgó-terem...” (Petőfi Sándor: A költészet) =  A szellem magá
nya. Dolgozatok a XIX. századi magyar ars poeticákról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002,65-91.
1899 Gerold László: „Itt állok a rónaközépen”. Tanulmányok, esszék, kritikák XIX. századi irodalmunk
ról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005 [„...m ost vagy soha!” (Petőfi Sándor: Nemzeti dal) (7-16); 
„Költő valék és katona vagyok” (Petőfi a költészetről - a szabadságharc idején) (17-25); Egy lilipu
ti műremekről. (Százhetvenöt éve született Petőfi Sándor) (35-39); „Szörnyű idő” (Petőfi halálának 
évfordulóján) (40-43)].
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dékek számára: 2006. március 15-én Kupuszinán (Bácskertesen)1900, 2010. június 19-én 
Muzslyán.1901 2012. március 15-én Óbecsén1902, 2013 augusztusában Kanizsamonosto- 
ron1903, és 2014 márciusában Magyarcsernyén1904. 2011. szeptember 4-én Lukácsfalván 
pedig egy Petőfi-domborművet lepleztek le.1905 Valamennyit március 15-i koszorúzási 
helyként tartják számon, ami a Petőfi-kultusz és március 15-e kultuszának végérvényes 
egybeolvadásáról tanúskodik.

A 21. század elején önkéntelenül is felmerül a kérdés: milyen távlatok és kihívások 
előtt áll a Petőfi-kultusz kutatása és egyáltalán a Petőfi-értelmezés? Erre Margócsy Ist
ván ad választ, mondván, hogy „újra kell értelmezni az egész 19. századot és felülírni 
a romantikát, hogy ezáltal eljussunk Petőfihez is”.1906 Valójában meg kell fosztani miti
kus jellegétől a hagyományos Petőfi-képet, hozzálátni a szövegek kritikai vizsgálatához. 
Hiszen „az irodalomtudományi paradigmaváltás korában új kategóriarendszerek iránt 
mutatkozik igény, hogy Petőfi alakját, életművét és verseit más kontextusba helyez
zük.” Imre László is azon a véleményen van, hogy Petőfi esetében „még korántsem tel
jes az értelmezés”, szükség volna egy Petőfi-monográfia elkészítésére, s lényeges volna, 
„hogy valóban költészetének belső természetére rávilágítva értsük meg őt”. Ez annál is 
inkább szükséges, mert „az 1960-as 70-es évektől kezdődően (...) leegyszerűsödött, 
már-már érdektelenné vált napjainkban Petőfi alakja, mind a tanárok, mind pedig a diá
kok a szükségesnél kevesebb érdeklődést mutatnak iránta”.1907 Mindemellett pedig „a 
20. században olyan alapigazságok kérdőjéleződtek meg, amelyeket Petőfi képviselt”.1908

A Petőfi-kultusszal és -értelmezéssel kapcsolatosan a várható lépéseket előrevetít
ve állapítja meg Szilágyi Márton, hogy „a kutatók egy része jelenleg a Petőfi-kultusz 
feltárásán dolgozik, annak történetét rekonstruálja, így próbálva a közéleti-politikai 
értelmezések özönét leválasztani az életműről, hogy -  majd egyszer -  ugyanúgy köl
tészetként lehessen értékelni az alkotói teljesítményt, mint mondjuk Vörösmarty vagy 
Arany esetében”.1909

1900 Csíkos Éva: Szoboravatásra készülnek Bácskertesen. = Hét Nap , 2006. márc. 7.
1901 Kecskés István: Petőfi-szobrot avattak Muzslyán. = Magyar Szó, 2010. jún. 21.
1902 Anonim: Megrongálták a Petőfi-szobrot Óbecsén. = Magyar Szó, 2012. márc. 20.
1903 hhá: Petőfi-szobrot avattak. = Magyar Szó, 2013. aug. 13.
1904 Kecskés István: Petőfi-szobrot avattak Magyarcsernyén. = Magyar Szó, 2014. márc. 15.
1905 Kecskés István: Petőfi-dombormű Lukácsfalvának. = Magyar Szó, 2011. szept. 5.; A Petőfi-dom- 
bormű a magyarországi Berekfürdő ajándéka volt, s az emléktáblán M agyar vagyok című versének 
idézete olvasható: „...De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet...” A 
laptudósítás szerint „az emléktáblának köszönve (...) a lukácsfalviaknak ezentúl lesz majd hol elhe
lyezniük március 15-én a kegyelet virágait.”
1906 Ferenc Zsolt: A Petőfi-kutatás helyzetéről és feladatairól. Kerekasztal-beszélgetés a KAB-nál.= 
Szabadság, 2010. márc. 16. (internetes forrás: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabad- 
sag/template/artic).
1907 Uo.
1908 Uo.
1909 Szilágyi Márton: Két bírálat egy könyvről. Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kriti
kai életrajz. Osiris, Budapest, 2008. =  Holmi, 2009/8. sz., 1115-1123.

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabad-
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Rezümé

Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor irodalmi kultuszának jelen vizsgá
lata tényszerűen kimutatta, hogy e kultuszok a Vajdaságban regionális és lokális 
változatban voltak/vannak jelen. Azok eltérnek e három kultusz magyarországi 
alakulásától, és regionális, illetve lokális sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek 
egyrészt a kultuszelemek tartalmának specifikus voltában, másrészt e kultuszok 
alakulástörténeti sajátosságaiban (fellángolásuk vagy lanyhulásuk idejében, illet
ve a kultuszlélektani stádiumok jelentkezésében) érhetők tetten.

Arany János egyik kortárs kultuszteremtője a déli végeken Lauka Gusztáv 
volt, a barát és levelezőtárs, aki a beavatás időszakában Arannyal kapcsolatos 
írásaival nyert önigazolást, illetve alakított ki egyféle önkultuszt. Ám kultuszának 
felvirágzásán munkálkodott több középiskolai tanár is, akik Aranyt a mitizálódás 
és szakralizálás időszakában, már az 1890-es években beemelték az iskolákba, s 
kevés kivétellel az volt kultikus kibontakozásának és kultusza éltetésének (szűk) 
tere hosszú éveken át, az ismétlődő Arany-ünnepélyekkel, az Arany-témájú 
önképzőköri pályázatokkal és az Arany-ösztöndíjak kiosztásával egyetemben.

Jovan Jovanovic Zmaj szorgalmas műfordítói munkássága révén az 1870- 
es évektől kezdődően Aranynak a szerb irodalomban is kialakult a kultusza, s 
a kiváló fordítások mellett ehhez sokban hozzájárult az a körülmény is, hogy a 
19. század második felében a szerbeknek nem volt népies eposzuk, így Arany 
művei helyettesítették ezt a hiányzó műfajt.

Trianon után (1920) a határkiigazítás folytán beszűkült és identitását kereső 
szellemi térség új értékrendjében kellett ismét megtalálni helyét az Arany-kul
tusznak, ehhez pedig évekre volt szükség. 1937-ben Arany születésének 120. 
évfordulóján a Hídban Wohl Lola szorgalmazta, hogy az Arany-kultuszt ki 
kellene szabadítani a tanárok kezéből, lefejteni róla a felesleges mázt, és úgy 
visszaadni az olvasóknak.

A második világháborút követően szinte máról holnapra kettéválik Arany 
és Petőfi kultusza, miközben a hatalom elvárásainak megfelelően a harcos Petőfié 
kerül előtérbe, az epikus Aranyé pedig lassan elhalványul. Ez volt a bálvány
rombolás időszaka a vajdasági Arany-kultuszban. Bori Imre 1950-ben tesz erő
feszítést Arany irodalmi értelmezésének visszaállítására. Arany halálának 100. 
évfordulója (1982) tucatnyi írásra (és értékelésre) késztette irodalomtörténésze
inket. E tanulmányok és írások az 1980-as években új szemléleti szempontokat 
érvényesítettek, és új megvilágításba helyezték Arany munkásságát, ezért ezt a 
korszakot jelölhetnénk meg az Arany-kultusz szekularizációjaként.
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1986-ban két színházi előadás hozta vissza Arany nevét a Vajdaságba. Az 
egyik Kovács Frigyes Toldija volt, amely mindössze három év alatt száz előa
dást ért meg (!), a másik pedig Arany mesejátéka, a Rózsa és Ibolya. Jelzésértékű 
volt, hogy 1990-ben néhány fiatal irodalmár Arany János munkáinak modern 
értelmezésére vállalkozott. A 20. század végén Aranyt már csak elvétve emlege
tik a Vajdaságban. A 21. század elejére Arany művei már egy élettelen irodalmi 
kánon részévé váltak, s Arany vonatkozásában csak egy-egy évforduló kapcsán 
villannak fel bizonyos kultuszelemek.

A Jókai-kultusz a Vajdaságban regionális, jobbára „jubileumi” kultuszként 
bontakozott ki 1882-től kezdődően, Lauka Gusztáv Nagybecskerekre jövetele 
után, aki a beavatás időszakában kortársként és barátként építette és ápolta azt. 
De kimutatható Jókai lokális kultusza is abban az öt vajdasági városban (Szabad
ka, Zenta, Nagybecskerek, Újvidék, Zombor), amely díszpolgárává választotta. 
A 19. század végén és a 20. század elején a Jókai-kultusz ápolója volt Jámbor 
Pál, dr. Klein Mór és Feilitzsch Berthold.

1857-től a Kalózkirály (Gusarski kralj) újvidéki megjelentetésével elindul 
Jókai szerb recepciója is, amely a 19. század végén kultusszá lombosodott a szerb 
olvasók körében. Jókai a legtöbbet fordított 19. századi magyar írók egyike volt. 
Nagy népszerűségének egyik oka az volt, hogy elbeszélésével, szórakoztató pró
zájával műfajhiányt pótolt, a szerb irodalmi romantizmus meddőségének idő
szakában, a 19. század második felében, a másik pedig Jókai ellenzéki, politikai 
magatartása, amelyre szimpátiával néztek a szerb politikai körök. Népszerűségét 
csak növelte Jókai személyes kapcsolata a szerbekkel: újvidéki látogatása 1861 
augusztusában, részvétele a budapesti Vük-féle beszedán 1864-ben stb. A szer- 
bek hivatalosan többször is kifejezését adták elismerésüknek a szerb-magyar 
barátság előmozdítása terén kifejtett tevékenységéért.

Jókai mitizálódása még életében megkezdődött, ami tetten érhető ötvenéves 
írói jubileumának vajdasági ünnepléseiben (1893-1894), a kultikus gesztusok 
széles palettájában (kultikus retorikájú méltató írások a sajtóban; kultuszversek; 
emlékünnepségek; egyesületi dísztagságok; vajdasági díszpolgári kinevezései 
stb.). Ez vezetett az író szakralizálásához.

Vajdasági kultuszát Jókai önkultikus gesztusokkal, dedikált Jókai-fotókkal is 
fenntartotta, amelyeket szívesen ajándékozott barátainak, ismerőseinek, leve
lezőtársainak.

Fél évszázados írói jubileuma (1894) után ismét meglepetésszerűen visszaha- 
nyatlott Jókai vajdasági kultusza, s csak 1904-ben bekövetkezett halála és teme
tése ismételte meg a tíz évvel korábbi kultuszretorikát, amely a gyász elmúltával 
viszonylag gyorsan elcsendesült. A Vajdaságban is megjelentek a felstilizált mél
tató szövegek és emlékversek, valamint a nemzeti gyász külső megnyilvánulásai 
(gyászlobogók, gyászistentiszteletek, gyászjelvények, gyászjelentések stb.). Azt 
követően vette kezdetét Jókai demitizálódása. Jókait irodalmi vonatkozásban egy
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letűnt kor utolsó képviselőjeként könyvelték el, életművét pedig korszakzáró
nak minősítették. Ez volt a bálványrombolás időszaka, amelyben kiderült, hogy 
kultusza annyira aláhanyatlott, hogy a szobrára való gyűjtés évekig elhúzódott.

A Jókai-megemlékezések a Vajdaságban 1925-ben az író tiszteletére szervezett 
emlékünnepségekben, a kultikus retorikájú sajtóméltatásokban, alkalmi kultusz
versekben és Jókai-adomák és -érdekességek közlésében manifesztálódtak. Ez 
volt a Jókai-kultusz intézményesülésének korszaka. Halálának 35. évfordulóján 
pedig, 1939-ben, Kelemen János könyvsorozatában két füzet idézte Jókai emlé
két: a Három üstökös és a Jókaiy a legnagyobb magyar mesemondó.

Az 1945 utáni vajdasági Jókai-kultuszt -  hosszú hallgatás után -  az újraol- 
vasások és (át)értelmezések jellemezték. Jókai halálának hetvenedik (1974) és 
születésének százötvenedik évfordulója (1975) helyezte vissza, igaz, csak rövid 
időre, Jókait az érdeklődés középpontjába. Ezek az évfordulók indították el új rá
olvasását, (át)értelmezését -  és bizonyos értelemben kultusztalanításáU újszerű, 
a legendáktól megszabadított értelmezését - , amelyben mindenképpen kiemel
kedő szerep jutott Bori Imrének, aki műveinek újraolvasása nyomán jutott el 
az író „modern” értelmezéséhez. Bori Imre Jókai-esszéivel a 20. század végén 
egy új Jókai-képnek vetette meg az alapját a vajdasági magyar irodalomban.

A Petőfi-kultusz kibontakozása a Vajdaságban valamelyest késett, s csak a
19. század hetvenes éveitől, a magyar sajtó kibontakozásával párhuzamosan 
jelentkezett, amely hathatós eszköze volt a költő kultusza ápolásának és felvi
rágoztatásának. Petőfi személyesen sohasem járt a mai Vajdaság területén, de 
egykori kortársai és barátai közül néhányan itt éltek, s azok kultuszteremtői is 
voltak: Szabadkán Jámbor Pál (Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusztáv. 
Ők ketten tartották ébren emlékét a 19. század második felében, elsősorban az 
emlékező irodalom és publicisztika, majd az alkalmi Petőfi-kultuszversek révén. 
Az 1880-as évektől veszi kezdetét a beavatás időszaka a vajdasági Petőfi-kul- 
tuszban, amelynek egyik sajátossága volt -  éppen Lauka Gusztáv személyes 
kapcsolatai miatt -  a Szendrey Júlia-kultusz ébresztése is. Az 1890-es évektől 
lép fel viszonylag gyorsan a mitizálódás időszaka. Az a folyamat, amely más 
vidékeken már közvetlenül Petőfi eltűnése, illetve halála után beindult, sőt le is 
csengett, a Vajdaságban -  a sajtó révén -  csak ekkor nyer megfelelő publicitást, 
főképpen eltűnésének és halálának körülményeire, „hiteles” szemtanúk jelent
kezésére meg az ál-Petőfik felbukkanására vonatkozóan. Ugyancsak ezekben 
az években jelentkeznek a vajdasági magyar sajtóban a Petőfivel kapcsolatos 
kultikus retorikájú szövegek meg kultuszversek is. Ez utóbbiak szerzői voltak: 
Csupor Gyula, Szabadka Gyula, Latinovits Szaniszló, Szántó Ilona és mások.

A Petőfi-kultusz nem sokkal 1848 (1898) és Petőfi halálának 50. évfordulója 
(1899) után beolvadt március 15-e kultuszába, egybeforrt 1848 emlékével. Ennek 
egyik utolsó -  de annál fontosabb -  jele volt a 1918 előtti egyetlen vajdasági 
köztéri Petőfi-szobor állítása Verbászon 1899-ben, valamint a Petőfi-házra való



334 N ém eth  F e re n c  -  Arany, Jókai és Petőfi kultusza a V a jd a sá gba n

gyűjtés. Ez utóbbinak két hulláma érte el a Vajdaságot 1899-ben és 1907-ben. 
Ezeket már a kultusz intézményesülését elősegítő gesztusokként kell értelmez
nünk. 1918 előtt a vajdasági Petőfi-kultusz intézményesüléséhez járultak még 
hozzá itteni méltatói, fordítói, népszerűsítői: többek között Erődi Dániel, Baróti 
Lajos, Badics Ferenc, Palágyi Menyhért és Lévay Imre.

A szerb Petőfi-recepció 1855-ben vette kezdetét Jovan Jovanovic Zmaj A 
csárda romjai (Razorena carda) című Petőfi-költemény fordításával. Attól kez
dődően Petőfi kultuszát a szerb irodalomban mindenekelőtt Jovan Jovanovic 
Zmaj, Dura Jaksic és Laza Kostic alapozta meg, s hozzájuk csatlakozott még a
20. században a Petőfi-fordítók népes tábora: Bogdán Ciplic, Mladen Leskovac, 
Veljko Petrovic, Danilo Kis, Sava Babic és mások. Petőfi szerb népszerűségének 
titka az volt, hogy hazafias és szociális tárgyú versei valamint forradalmi köl
tészete -  különösen az 1880-as években -  megfelelt, sőt egybecsengett az úgy
nevezett új szerb ifjúság (nova omladina) mind agresszívabb hazaszeretetével.

Kisebbségi létben a második világháborúig elmaradt a Petőfi-kultusz „har
cos” jellege, s más irányt vettek a megemlékezések. Petőfi emlékének ápolása 
fontos szellemi fogódzó lett, a trianoni békediktátummal szétszaggatott egysé
ges nemzettesthez való tartozás manifesztálása volt, a virtuális nemzeti egység 
létrehozásának eszköze.

A méltatások lírai megfogalmazásúak voltak, amelyek könnyedén átsiklot
tak Petőfi életének sarkalatos tényein. Ilyetén csak torzított, egyoldalú kultusza 
alakulhatott ki. Ebben az időszakban születésének centenáriuma (1922-23) és 
eltűnésének kilencvenedik évfordulója (1939) indítja el az emlékezéssorozatot a 
lapokban és folyóiratokban, valamint a kegyeletadást, miközben mindkét évfor
dulóról -  a szigorú cenzúra ellenére is -  kötetekkel is megemlékezett a vajdasági 
magyarság. Nem maradtak el a kultikus retorikájú szövegek és a kultuszversek 
sem. Ekkor mondják ki, hogy kisebbségi sorsban miért is kell Petőfit ünnepelni: 
„Mert a költő kultusza a nemzetek élete”, az tudja csak megmenteni a nemzetet 
„a pusztulástól, enyészettől”.

A második világháború idején, 1943-tól ismét fellángol a „harcos” Petőfi 
kultusza, amely ideológiai szempontból megfelelt a háború utáni új kommunis
ta/szocialista hatalomnak, olyannyira, hogy az az 1950-es évekig kíméletlenül 
kisajátította és napi politikai célokra használta fel forradalmi líráját, akárcsak 
életrajzát is. A Petőfi-kultusznak a hatalom részéről történő felhasználása oda 
vezetett, hogy a „harcos” Petőfi csakhamar „jelszó” Petőfi, „zászló” Petőfi, sőt 
„szocialista” Petőfi lett a vajdasági magyarság számára. Ez valóságos bálványrom
bolásnak számított, miközben személyét és munkásságát igyekeztek kiragadni a 
legendákból és újszerű értelmezési keretbe helyezni. Ez a hatalom által gerjesz
tett, teljesen kiferdített kultusza volt Petőfinek, voltaképpen annak megcsúfolása.

Az 1950-es évek elejétől szűnik meg politikai okok (Jugoszlávia és a Szovjet
unió összetűzései) miatt március 15-e ünneplése is, méghozzá több évtizedre.
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1951-től kezd változni a kép, a „lírai” Petőfi felé, mindenekelőtt B. Szabó 
György írásai nyomán. Az 1950-es évek végétől ismét visszahanyatlik a vajda
sági Petőfi-kultusz, s csak 1972-73-ban, születésének 150. évfordulója kapcsán 
magasodik fel ismét a lírikus Petőfi-képe, az „időszerű” költőé. Immár kultusz- 
talanítva, demitizáltan. Bori Imre szorgalmazza, hogy a jubileum kapcsán el 
kellene végezni egy Petőfi-revíziót, s annak nyomán kellene felrajzolni egy új 
Petőfi-képet, „amely világunk és törekvéseink tendenciáival rímel”. A „történeti 
Petőfi” helyett a „kortárs Petőfi” képének megrajzolását sürgette.

Azt követően ismét szünet következett, 1992-93-ban (születésének 170. 
évfordulója) hozza vissza ismét Petőfi emlékét a Vajdaságba. Ekkor jelenik meg 
a sok vitát kiváltó, de a vajdasági Petőfi-kultusz felrajzolására elsőként vállal
kozó Szöllősy Vágó László Petőfi a déli végeken című kötete, akárcsak több más 
tanulmány is. Születésének 175. (1998) és halálának 150. (1999) évfordulója 
szolgáltatott még alkalmat Petőfi emlékének felidézésére a Vajdaságban, s ezek 
is többnyire már demitizált Petőfi-átírások, -értelmezések, -értékelések voltak. 
A rendszerváltást követően, az 1990-es években a Petőfi-kultusz ismét beolvadt 
március 15-e kultuszába, besimult negyvennyolc emlékébe, s a 2006-ban Bács- 
kertesen (Kupuszinán) és 2010-ben Muzslyán avatott két köztéri Petőfi-szobor, 
meg a 2011-ben Lukácsfalván leleplezett Petőfi-dombormű március 15-i helyi 
megemlékezéseknek nyújt ünneplési/koszorúzási helyet, s immár nem (kizá
rólag) Petőfinek, a költőnek az emlékét őrzi.

Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor kultusza lokális és regionális vaj
dasági sajátosságainak, vonulatának részletes (az utóbbi másfél századra visz- 
szanyúló) felfedése mindenképpen árnyalja, gazdagítja és részben módosítja a 
kultuszaikról kialakított eddigi összképet.





Summary

The present-day study of the literary cults of János Arany, Mór Jókai and 
Sándor Petőfi has shown that these cults have been present in Vojvodina in 
varieties that demonstrate regional and local features. These forms differ from 
the creation of the three cults in Hungary, and enclose regional as well as local 
distinctiveness which, on one hand, lie in the uniqueness of the contents of the 
cult elements, and on the other hand, can be traced in the characteristics of the 
creation of these cults (on course of their outburst or diminishing, as well as 
during the appearance of psychological stages of cult).

One of the contemporary creators of the János Arany cult in the southern 
regions was Gusztáv Lauka, his friend and correspondent, who in the period 
of initiation, gained self-respect with his texts about Arany, and created a kind 
of personal cult. However, the flourishing of Arany s personal cult was also 
boosted by a number of grammar school teachers, who included him into the 
curriculum during the stage of mythification and sacralization as early as the 
1890s, and with few exceptions, for many years that was the (narrow) area of the 
expansion and glorification of his cult, taking the form of Arany-celebrations, 
school literary-society competitions on Arany, as well as awarding Arany grants.

Thanks to assiduous translations by Jovan Jovanovic Zmaj, from the early 
1870s Arany developed a cult in Serbian literature as well, which along with 
the superb translations, was aided by the circumstance that in the late 19th cen
tury the Serbs lacked folk epics, therefore Arany s works substituted for this 
missing genre.

After the Trianon Peace Treaty (1920) the newly drawn borders resulted in 
narrowing the spiritual space and order of values where the cult of Arany was to 
find its place again, which took several years. In 1937, on the 120th anniversary 
of Arany s birth, in the cultural periodical Hid, Wohl Lola urged that the cult 
of Arany should be released from the teachers grip, to peel off the superficial 
glaze, and thus give his poetry back to the readers.

Following the Second World War, almost one day after the other, the cults 
of Arany and Petőfi broke in two, by which the fight-spirited Petőfi becomes 
favoured in accordance with the expectations of the regime, while the epi
cal Arany slowly fades. Those were the times of idol destruction in the cult of 
Arany in Vojvodina. In 1950, Imre Bori engages in restoring Arany s literary 
interpretation. On the 100th anniversary of Arany s birth (1982), he encouraged 
literary historians of the region to write a dozen of appraisals (and interpréta-
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tions). In the 1980s, these studies and works introduced new viewpoints, and 
shed different light to Arany s work. That is why this period can be marked as 
the secularization of the Arany-cult.

In 1986, two plays brought Arany s name back to Vojvodina. One was Toldi 
by Frigyes Kovács, which was performed as many as a hundred times in three 
years (!), and the other was Arany s dramatized story, Rózsa és Ibolya (Rose and 
Violet). It was indicative that in 1990 several young writers took up the challenge 
of giving new meanings to Arany s works. The end of the 20th century saw only 
occasional mentions of Arany. By the end of the 21st century, Arany s works had 
become a part of a lifeless literary canon, and today only on sporadic events and 
anniversaries are certain elements of the Arany-cult mentioned.

The cult o f  Jókai in Vojvodina developed mostly as a ‘jubilee cult starting 
from 1882, after the arrival of Gusztáv Lauka to Nagybecskerek, who in the 
period of initiation built and promoted it as a friend and contemporary. But the 
cult could also be seen in the five towns of Vojvodina (Szabadka, Zenta, Nagy
becskerek, Újvidék, Zombor) where Jókai was chosen honorary citizen. At the 
turn of the 19th to 20th century, fosterers of the Jokai-cult were also Pál Jámbor, 
dr. Mór Klein and Berthold Feilitzsch.

From 1857 on, with the publishing of Kalózkirály (Gusarski kraij - The King 
o f Pirates), Jókai s Serbian recognition emerges, which boosted into a cult among 
Serbian readers by the end of the 19th century. He became one of the most trans
lated 19th century Hungarian writers. One of the reasons for his great popularity 
was that with his short stories and entertaining prose works he compensated 
for the lack of this genre in the period of barren Serbian Romanticism in the 
late 19th century. The other reason was Jókai s oppositionist political conduct, 
which was regarded with approval by Serbian political circles. His popularity 
was further increased by Jókais personal contacts with the Serbs: his visit to 
Novi Sad in August 1861, as well as his attendance at the Vuk oration etc. The 
Serbs repeatedly emphasized their appreciation of his effort for the betterment 
of Serbian-Hungarian relations.

The mythification of Jókai already began during his lifetime, and was man
ifested in celebrations of the 50th anniversary of his literary work throughout 
Vojvodina (1893-1894), in the wide range of cult-like motions (cult-styled 
rhetoric in appraisals published in the press; dedicated poems; memorial cele
brations; honorary memberships of associations; honorary citizenship in towns 
of Vojvodina etc.) All of this led to the sacralization of the writer.

Following the half-century long jubilee of his literary work (1894), the Jókai 
cult unexpectedly declined again, and it was not before his death and burial 
in 1904 that repeated the rhetoric of cult that had been used ten years before, 
nevertheless diminishing rather rapidly yet again after the period of mourning. 
In Vojvodina, there were also stylishly composed appraisals of remembrance
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published in poetry and prose, as well as observable expressions of national 
mourning (black crapes, mourning masses, obituaries etc.) Subsequent to that, 
Jokais démythification began. In literary context, he was regarded as the last 
representative of a past era, while his works were considered to be concluding 
a literary period. This was the time of idol destruction, which eventually showed 
that his cult declined so much that even raising money for his bust extended 
to several years.

In 1925, commemorations of Jókai in Vojvodina took forms of celebrations, 
appraisals in high rhetoric published in the press, cult-fuelled poems for the 
occasion, and of publishing Jókai anecdotes and interesting instances. This was 
the period of institutionalization of the Jókai cult. In 1939, the 35th anniversary 
of his death, in a series of books by János Kelemen, two were dedicated to Jókai s 
memory: Three Comets (Három üstökös) and Jókai, the Greatest Hungarian Story 
Teller (Jókai a legnagyobb magyar mesemondó).

In 1945, the revival of Jokais cult in Vojvodina -  after a long time of silence 
-  was characterized by re-reading and (re-)interpretation. The 70th anniversary 
of his death (1974) and the 150th of his birth (1975) returned Jókai, but only for 
a short period, to the centre of attention. These anniversaries set off re-reading 
and (re-)interpretation -  and in a certain way distruction o f  his cult, analyzing 
it free from legends -  in which a prominent role was taken by Imre Bori, who 
reached ‘the modern interpretation of the author through re-reading his works. 
With his essays on Jókai, Imre Bori laid the foundations of a new image of this 
writer in Hungarian literature in Vojvodina.

The rise of the cult o f Petőfi in Vojvodina was somewhat delayed, and appeared 
only in the 70s of the 19th century, alongside with the expansion of Hungarian 
press, which was an influential means of fostering and promoting this poets 
cult. Petőfi never visited what is todays Vojvodina, but a few of his contempo
raries and friends lived here, and acted as creators of his cult: in Szabadka it was 
Pál Jámbor (Hiador), in Nagybecskerek Gusztáv Lauka. The two of them kept 
his memory alive in the second half of the 19th century, primarily by means of 
remembrance poetry and publishing, as well as cult-fuelled poems for various 
occasions. The early 1880s were the period of initiation of Petőfi s cult, which 
was, among others, characterized by the awakening of the cult of Júlia Szen- 
drey -  thanks to personal relations with Gusztáv Lauka. The 1890s witnessed 
the period of mythification. The process that in other regions began and even 
took place immediately after Petőfi s disappearance and/or death, in Vojvodina 
it only just then got adequate publicity -  through the press -  predominantly 
referring to the circumstances of his disappearance and death, the emergence 
o f‘true eyewitnesses and false Petofi-s. In the same years, the Hungarian press 
in Vojvodina published cult-fuelled prose texts and poetry related to Petőfi. The
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authors of the latter were Gyula Csupor, Gyula Szabadka, Szaniszló Latinovits, 
Ilona Szántó and others.

Not long after 1848 (1899) and following the anniversary of Petőfi s death 
(1899), he melted into the cult of March 15th, and merged into the memory 
of the 1848 Revolution. One of the last -  but by no means least -  signs of this 
was the only bust of Petőfi placed in a town square in Voj vodina, in Verbász in 
1899, as well as raising money for the Petőfi memorial home. The latter reached 
Vojvodina in two waves: it peaked for a brief moment once in 1899, then in 
1907. These should be interpreted as means of facilitating the institutionaliza
tion of the cult. Prior to 1816, the institutionalization was fostered by Petőfi s 
critics, translators and popularizers: among others, there were Dániel Erődi, 
Lajos Baróti, Ferenc Badics, Menyhért Palágyi, and Imre Lévay.

The Serbian reception of Petőfi made its start in 1855, owing to the transla
tion by Jovan Jovanovic Zmaj Razorena carda (A csárda romjai -  Ruins o f  the 
tavern), a poem by Petőfi. From that time, the foundations of the Petőfi cult in 
Serbian literature were laid predominantly by Jovan Jovanovic Zmaj, Dura Jaksic 
and Laza Kostic, who were later joined by a number of poets-translators in the 
20th century, like Bogdan Ciplic, Mladen Leskovac, Veljko Petrovic, Danilo Kis, 
Sava Babic and others. The secret of Petőfi s popularity in Serbia was that his 
patriotic and poems with a highly social message, as well as his revolutionary 
poetry, particularly in the 1880s, suited and even struck the same chord as the 
growing patriotism of the New Serbian Youth (Nova omladina).

With minorities, until the Second World War, the ‘fight-spirited’ feature of 
Petőfi s cult was put behind, and remembrances took a different course. Foster
ing the memory of Petőfi became an important spiritual support, manifesting 
the attachment to the once homogeneous motherland and nation now taken 
apart by the dictate of the Trianon Peace Treaty, i.e. it became a means to create 
a virtual national unity.

The appraisals took a lyrical tone, which easily slid over the fundamental 
facts in Petőfi s life. This way only a misshapen, one-sided cult was to be created. 
In that period, to mark the centenary of his birth (1922-23) and the ninetieth 
anniversary of his disappearance (1939), a series of remembrances was started off 
in magazines and periodicals, whilst both anniversaries -  notwithstanding strict 
censorship -  were commemorated by Hungarians in Vojvodina with volumes 
of poetry as well. There was no lack in texts written in cult-like style nor were 
similar poems missing. That was when it was clearly stated why it is important 
for the Hungarian minority to celebrate Petőfi: “For the cult of a poet is the life 
of nations”, only that can save the nation “from perdition, demise”.

Once again, at the beginning of the Second World War, from 1943 the 
‘fight-spirited’ Petőfi cult arose again, which from the ideological perspective 
suited the post-war communist/socialist regime so much that by the 1950s it
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inconsiderately took it over and used his revolutionary poetry, as well as his 
biography, for the purpose of every-day politics. The regimes use of the cult led 
to the fact that ‘fight-spirited’ Petőfi soon became Petőfi the ‘slogan, the ‘ban
ner’, even the ‘socialist’ for the Hungarians in Vojvodina. This was seen as idol 
destruction, while his individuality and work were torn out of the legends and 
placed into a new framework of interpretation. Doing so, the regime generated 
a completely distorted cult of Petőfi, who in fact was ridiculed.

From the beginning of the 1950s, due to political reasons (the conflict between 
Yugoslavia and the Soviet Union) the celebration of March 15th was abolished, 
not less than for several decades.

Not before 1951 did the image of Petőfi started to turn towards Petőfi the 
‘lyricist’, mostly after the writings of György B. Szabó. In the late 1950s, the cult 
of Petőfi in Vojvodina declined yet again, and increased only in 1972-73, on 
the occasion of the 150th anniversary of his birth, when the lyrical Petőfi image 
emerged as a ‘current’ poet. This time it was free ofculty demythified. Imre Bori 
advocated the idea that on the occasion of the jubilee a revision of Petőfis works 
should be carried out, and on that ground a new image of Petőfi should be drawn 
which “rhymed with the endeavours and tendencies of the modern world”. He 
urged the creation of a ‘contemporary’ Petőfi instead of a ‘historic’ Petőfi.

Then a recess followed again, and 1992-93 (the 170th anniversary of his birth) 
brought the memory of Petőfi back to Vojvodina once more. This is when the 
largely disputed volume appeared bearing the title Petőfi a déli végeken (Petőfi in 
the Southern Country) by László Szöllősy Vágó, who was the first one to attempt 
the creation of the new image of Petőfi. Numerous other studies were published 
as well. Two more occasions commemorated Petőfi in Vojvodina, the 175th anni
versary of his birth (1998) and the 150th anniversary of his death (1999), and 
these were demythified Petőfi rewrites, interpretations and reviews. After the 
change of regime in the 1990s, the cult of Petőfi yet again melted into the cult 
of March 15th, it merged with the memory of the 1848 revolution. In 2006 in 
Kupuszina as well as 2010 in Muzslya, two Petőfi busts found place in the town 
squares, while in Lukácsfalva a Petőfi relief was set up on the occasion of the 
local March 15th commemorations, to serve as a site for memorial wreathing, 
this time, however, not (solely) in the memory of Petőfi the poet.

Comprehensive unfolding (encompassing the past one and a half decades) 
of the local and regional characteristics and development of the cults of János 
Arany, Mór Jókai and Sándor Petőfi in Vojvodina certainly shades, enriches and 
to some extent alters the general picture of their cults.
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Irodalom*
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1999/7. sz., 4.
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Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös, 1996
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1973/3-4. sz., 17-19.

BABIC, Sava: Három író [Petőfi Sándor, Dura Jaksic, Jakov Ignjatovic] Ford.: Keck Balázs 
= Üzenet, 1982/8-9. sz., 481-485.
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Sad, 1985, 366-371.

BABIC, Sava: Jókai és a szerbek. = Új Horizont, 2000/3. sz. (elektronikus változat) (htpp:// 
ujhorizont.ngo.hu/2000_3/sava.html)

BABIC, Sava: A magyar irodalom szerb fogadtatása. = íz istorije srpsko-madarskih kul- 
turnih veza. A szerb-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Üjvidék-Budapest, 
2003, 12.

BABIC, Sava: Madarska civilizacija. Uvod u Hungarologiju. Drugo, dopunjeno izdan- 
je. Nacionalni savét madarske nacionalne manjine-Zavod za kulturu vojvodanskih 
Madara, Senta, 2009

BABITS Mihály: Petőfi és Arany. = Nyugat, 1910/22. sz., 1577-1590.
BABITS Mihály: Arany életéből. Apró részlet egy biográfiai kísérletből. = Nyugat, 1917/5. 

sz., 432-437.
BABITS Mihály: Új Arany-életrajz. = Nyugat, 1932/20. sz., 368-370.
BADICS Ferenc: Arany János. = Magyar Helikon. Jeles magyar írók életrajzgyűjteménye. I. 

osztály, 3. kötet. (Szerk.: dr. Zólyomi Lajos), Stamfel Károly, Pozsony-Budapest, 1884,33-80.
BALASSA József: „Arany - a tanárok kezén”. Disputa. = Nyugat, 1932/21. sz., 448-449.
BALOGH Edgár: A Petőfi-kultusz változatai. = BALOGH Edgár: Magyarok, románok, 

szlávok. Kossuth Könyvek, Budapest, 1986, 143-149.
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BALOGH László: Az ihlet perce. A lírikus Arany János. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980
BANJAI, János: Petefijev zivot. = Sándor Petefi: Pesme. Növi Sad-Beograd, 1973,115-124.
BÁNYAI János: A Petőfi-olvasás kérdéséhez. = Tanulmányok, 1972/4. füzet, Petőfi. Fórum, 

Újvidék, 1973, 157-168.
BÁNYAI János: Az arany ember szerkezetéről. = Tanulmányod 1975 (8. füzet), Újvidék, 

1975, 7-13.
BÁNYAI János: Az „ítész”. -  Magyar Szó, 1982. okt. 23.
BÁNYAI János: A kultuszvers retorikája. = Hungarológiai Közleményed 2004/1. sz., 17-29.
BÁNYAI János: A Szeptember végén Danilo Kis fordításában. = FŰZFA Balázs (szerk.): 

Szeptember végén. -  160 -. A Koltón, 2007. szeptember 28-30-án rendezett konfe
rencia előadásainak szerkesztett és bővített anyaga. Savaria University Press, Deb
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BARABÁS Ábel (kiad.): Meltzl Hugó Petőfi tanulmányai. Bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Barabás Ábel. Budapest, 1909

BARTA János: Arany János. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1953
BARTA János: Az élő Jókai. = Irodalomtörténeti Közleményed 1975/2. sz., 272-279.
BARTÓK György: Petőfi lelke. Kísérlet az „aestheticum” megértésére. Stúdium, Budapest, 1922
BARTOS Imre-MADÁCSY László-VAJTAI István: A te íróid. A magyar irodalom nagyjai 
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BENCE Erika: A kultuszteremtés nehézségei. = Hungarológiai Közleményed 2004/1. sz., 95-99.
BEÖTHY Zsolt: Arany János. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R-T., Budapest, 1923 

[Bethlen Könyvtár 3.]
BEREGNYEI Miklós (szerk.): Jámbor Pál emlékalbum. Paks, 2007
BIERNACZKY Szilárd: Petőfi „dalai” a nép között (Vázlat a folklorizálódási folyamat kuta

tásához). = Filológiai Közlöny, 1973, 349-399.
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sz., 597.
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BORI Imre: Petőfi kutatások. = Magyar Szó, 1973. márc. 10.
BORI Imre: Az olvasó jegyzetei. A Felhők. = Magyar Szó, 1973. márc. 17.
BORI Imre: Az olvasó jegyzetei. A Felhők költőjéről. = Magyar Szó, 1973. márc. 24.
BORI Imre: Új ember -  új regénytípus. Jókai és a századvég. -  Magyar Szó, 1975. márc. 1.
BORI Imre: A Jókai-évforduló. = Misao-Gondolaty 1975. márc. 18.
BORI Imre: Jókai a XX. századi prózairodalom tükrében. = Kortárs, 1976/4. sz., 618-622.
BORI Imre: Petőfi vershagyományáról. = BORI Imre: Szövegértelmezések. írások versekről, 

prózáról. Forum Könyvkiadó, Űjvidék, 1977, 5-23.
BORI Imre: Petőfi-napló. = BORI Imre: Szövegértelmezések. írások versekről, prózáról. 

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977, 24-43.
BORI Imre: A magyar „fin de siècle” írója: Jókai Mór. = Varázslók és mákvirágok. Forum 

Könyvkiadó, Újvidék, 1979, 5-121.
BORI Imre: Két fejezet egy Jókai-tanulmányból.= HITK 1981/4. sz. (49. sz.) 377-390.
BORI Imre: A 20. század regénye (A jövő század regényéről). = 7 Napy 1982. jan. 29.
BORI Imre: Arany János = Hídy 1982/1. sz., 69-85.
BORI Imre: A mítosz televénye és virága. = Hídy 1984/4. sz., 466-477.
BORI Imre: Arany János. = A magyar irodalom modern irányai I. Újvidék, 1985, 26-52.
BORI Imre: Az újév hőse. = 7 Napy 1985. jan. 11.
BORI Imre: Új korszak - új kezdetek és kezdeményezések (Jókai Mór).= A magyar iroda

lom modern irányai I. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1985, 70-79.
BORI Imre: Egy Petőfi-versről. [A téli estékről] = 7 Napy 1986. jan. 31.
BORI Imre: Petőfi Sándor születésnapjára. = 7 Napy 1988. jan. 8.
BORI Imre: Egy százéves regény. A tengerszemű hölgy. = 7 Napy 1989. okt. 20.
BORI Imre: Jókai és a naturalizmus - Jókai naturalizmusa. = A magyar irodalom modern 

irányai II. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989,209-218.
BORI Imre: Arany-mozaik. = Üzenet, 1992/1-4. sz., 48-56.
BORI Imre: Az ember (Arany János évfordulóján). = 7 Napy 1992. máj. 22.
BORI Imre: A kételkedő (Arany János évfordulóján). = 7 Napy 1992. máj. 28.
BORI Imre: A tanár (Arany János évfordulóján). = 7 Napy 1992. jún. 5.
BORI Imre: Az irodalomtanár (Arany János évfordulóján). = 7 Napy 1992. jún. 12.
BORI Imre: A tudós (Arany János évfordulóján). = 7 Nap, 1992. jún. 19.
BORI Imre: Az újításról gondolkodó (Arany János évfordulóján). = 7 Nap, 1992. jún. 26.
BORI Imre: A kedély áldozata (Arany János évfordulóján). = 7 Nap, 1992. júl. 3.
BORI Imre: Tűnődések [Arany János évfordulóján]. Magyar Szó, Kilátó, 1992. márc. 7.
BORI Imre: Jókai és a századvég. A „vér” és „arany” témája Jókai műveiben. = Prózatörté

neti tanulmányok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993, 27-52.
BORI Imre: Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajza. Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. 

(1991) = BORI Imre: írók, események, jelenségek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997,7-11.



345
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vezama. Radnicki univerzitet „Radivoj Cirpanov”, Növi Sad, 1977
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4-12.

GEROLD László: „Itt állok a rónaközépen”. Tanulmányok, esszék, kritikák XIX. századi 
irodalmunkról. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2005, 44-46.

GYALUS István: A megkorrigált Petőfi. = Irodalomtörténet, 1919, 132.
GYÁNI Gábor: Kollektív emlékezet és nemzeti identitás. = 2000, 1999. 3. sz., 12-17.
GYÁNI Gábor: Válaszúton az irodalmi kultuszkutatás. = Literatura, 2004.2. sz., 208-218.
HANSÁGI Ágnes-HERMANN Zoltán (szerk.): „Mester Jókai”. A Jókai-olvasás lehető

ségei az ezredfordulón. Ráció Kiadó, Budapest, 2005
HARKAIVASS Éva: A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Fórum Könyv

kiadó, Újvidék, 2001
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ILLYÉS Gyula: Petőfi Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963. (2., bővített kiadás)
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íArany János meghalt.

a. A tnagynr p a r t i u l  d icső ség  
Kapui —  ki tudná iiH'giiioiitÍMii nionnyi
ídőré     be*«!»álluk. A* új u o u u e d é k
liivulottrthhjiij, Ki.i!l!»uU;uk ugy o u  n v « r-  
ái'riyidrrt*, h ag y  » d icső ség  k o sz o rú já é r t 
Küv-dhcíscneh, du J iíhelrt-c , h o g y  koy.OlUili
mngu n gyd»te=* f‘, •* »ruaoi. hagyou
h elyet m éltóan « ífogíullm saa?

A rany Jánossal* a m nxsa e g y  olyan 
felkflfeijo c seré lte  fel u nm jandól ax ö rö k k é -  
va ló v a l, a Kit m ogköxch'tnni is nehexcbb 
Iü m , m iül ti tiiu.il é ld  költők  leg jobbjai 
elöl, a d i c s ő i g ,  a hír s n év  k o a ío rd já t 
e lragadni.

A ran y  é s  Petőfi!
Kél rag y o g ó  c s illag  a Itö llé ix c l ogé iil 

Próbálják  csak  o ko t utolérni*, v ag y  oly 
v ilágosságo t U rjo sx ten i. m elybe  o% ö 
Íéítyök bólé o |v « d h a s io n !

M é rn k ü n k  incgsxütto n ag y  om b creil, 
do mintha fncgfeiedkezeii volna á rró l, 
hogy végiogcit clldvoxásuk e ső ié re , »»okai 
pótolni Is kellene.

A kort nőm m arad i m űvele tlen . A 
k e rté szek  n é m a  szap o ro d o tt. Von v irág  
e lé g j Do hol talá lhatók  az,ok n fnjok, 
m elyek  bs ritkábban nyitó itok  is, v irág a ik  
» lelki g y ö n y ö r é s  cso clú lío zás  órxéseít 
ke lte tték  fel ez  e to b erek b en .

A Innt htirjoi, m elyen  n k é t m este r  
já tsz o tt ö rö k re  otüéim iUák, d e  a da llam ok, 
m elyeknek dicső horm oníája  g y ő u v ü rk ó d -  
totó és é b re s ttó  le lk e in k e t, Örökké élnek 
hagyom ányaikban. Ők m eg sz e re z té k , ax 
utódok m egőrzik  h a lh a ta tlan ság u k at.

1*ebéx lesz A runy J á n o s t  oitom etni, 
do leh e te tlen  le,** ^ fe le d n i!  D ala i, k ö l-  
iernényci m induntalan kőxibénk fog ják  ól 
v arázso ln i s ha nem  lá tha tjuk  is  többé 
po rh ü v ely é t, sxóllnni fog  hozzán k  azon 
gondolatokban és e szm é k b e n , m elyeket 
iddnkint a pap írra  v e te tt, s m elyek  m ár 
éle tében  ö s sze g y ű jtse  a n em zet leg 
d rág áb b  kincsét képezend ik .

Két n ag y  Unuop eg y m á s  u tán i
A m egdiesdités <£s a m egd icsőü lés 

ünnepel

Arany*08tély. A gyran. tanárok által egy
Arauy-ösztöndij alapra rendezett hangverseny t e g 

nap szombaton tartatott meg a nagy vendéglő diaẑ  
termében. Részletes tudósítást lapunk jovd számá
ban hozunk.

Arany-estély Zentán 
(Zentai Híradó, 1883. okt. 28.)

1883. óv márczius 11-én királyi tanfelügyelő úr indítványára fényesen 
sikerült A ra n y  Já n o s  ü n n e p é ly t rendezett a tanintézet. Az ünnepi be
szédet az iga2galó tartotta, bemutatván Arany Jánost a legnagyobb m agyar 
költőt a verseczi közönségnek, természetesen német nyelven, és saját német 
fordításában Aranynak »A w a le s i h á rd o k «  czímű költeményét. Több tanuló 
és a községi felsó leánynépiskola néhány növendéke költeményeket szavalt 
Aranytól; T h i e r  L u c r c t i a  k. a. szavalt, A rg ó n y  E m ília  k. a. zongorán 
kisérte B u r g h a r d t  Im re  községi néptanítót, ki Arany népdalait énekelte. 
Az intézet ifjúsága is előadott pár zenedarabot, s énekelte a '»Hymnust« és 
a »Szózatot.« Ez volt az első igazán m agyar zamatú ünnepély tanintézetünknél. 
A ra n y  J á n o s  e m lé k s z o b rá ra  88 frtnyi tiszta jövedelmet eredményezett

Egy versed Arany-ünnepély 1883-ban 
(A versed m. kir. Állami Főreáliskola 

története. Összeállította: Buday József.
Kirchner ny., Versec, 1896, 81.)

— Arany ünnepély, a  szabadkai városi fő - 
gymnazium, illetve annak őnképző-kőre által 
évenként tartatni szokott * Arany-ünnepély® 
a folyó tanévben május 14-én, az Arany-szo
bor leleplezése napján d. e. 10 órakor a 
»Pest“szálloda nagytermében fog m egtartatni. 
~7 Az önneP ^ F e & nagyérdemű közönséget 
tisztelettel ~  meghjvja a főgymnasium igazgatő-

Arany János halálhírének 
visszhangja Bánátban 

(Torontál, 1882. okt. 26.)
Egy szabadkai Arany-ünnepély 
(Bácskai Ellenőry 1893. máj. 7.)
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ffiay^T A rfyy/í/, "  * AjjfA íf / 7i^ n /A y r/A t/

C'J///?A/J/fix>. ¿Art. o/<yÁ-i>£4, qAg-^ w  ]kX * S f jS H

A ^A vImAm, MA.urf o //< m z s z f <?f#/rzJV  0  

MAI af{c/A Z  f f t U y f
f i /

// *

c/>  /tftz f& jx /a j JjA j/rt/y r^ A  j z / f ^  (fi/zfri/A /A V  

ly. yX A yÓ A ^oifvW y'T l̂ ^z//

/n t/rn /A A ^ //íA lfz Á  A?zrro yrytuZ ^tA éU ^t ~

Az újverbászi államilag segélyezett Községi Algimnázium Arany János 
szavalókörének kéziratos jegyzőkönyve (1906)
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— Arany János ésSzendrel Júlia levelei a vár* 
megyei múzeumban. A Torontálvármegyei Magyar 
Közművelődési Egyesölet, amely nagy agilitással 
gyűjti a létesitendő vármegyei muzeum tárgyait, 
ujibban négy különösen becses ereklyével gazda
gította az eddig gyűjtött anyagot. A kulturegye* 
sfliet közbenjárására ugyanis L a u k a Gusztáv 
özvegye az elhunyt kiváló iró hagyatékából a 
vármegyei múzeumnak adományozta A r a n y  
Jánosnak és P e t ő f i  n é  S z e n d r e y  Júliának 
két-két levelét. Az özvegy a nagybecsű ereklyé
ket ma adta át a kulturegyesületnek, amely hálás 
köszönetét fejezi ki a szép adományért.

Arany János mint esztétikus.

E L Ő S Z Ó .

Netn helyen, h igazságos okokkal nem is bizonyították soha azt a vé
leményt, mintha a tudományban nem jeleskedhetnék a költő. Különösen a 
műbírálat, a kritika-esztétika határaitól, mint az igazi alkotó, költői 
szellemmel hom lokegyenest ellenkező, azt szinte kizáró területtől, a közvé
lemény bizonyos jóakaraté féltéssel igyekszik távoltartani a költőt. A kriti
kusoknak egy része viszont külömböző szempontokból merített bizonyíté
kokkal akarná igazolni e kizárást. Főképen a tudomány egyéb területein 
joggal általánosan alkalmazott, az egymástól külömböző anyagok vagy erők 
szükségszerű szétválásának —  differenhalódásának —  elvét veszik alapul. 
Végső elemzésben, azt hisszük, ez az elv az, amelyen ama okoskodás 
alapszik, hogy az iguzi költői érrel megáldott halandó, jó  műhiráló nem lehet.

Igaz, a világirodalom nagy alakjai között kevés oly férfiú akad, aki o 
két, egymástól annyira külümbözőnek látszó területen elnyerte a pálmát, 
mégsem lennénk hajlandók a közönség és a kritikusok ama csoportjához 
szegődni, akik szinte lehetetlennek vélik egy és ugyanazon írónak mind a 
kél területen való kitünését.

Ezen az állásponton tagadásba kellene venni Voltaire és Diderot költői 
tehetségét, vagy Goethéét, Lessingét és W iclandét, akiknek költői vénáját 
és műbirálói tevékenységét egyaránt kiválónak, azaz irányadónak tekinti a 
művelt közvélemény. És megfosztana bennünket, magyarokat, e kizáróla
gosság a mi — mondhatnám — legjelesebb műbirálónktól, Arany Jánostól, 
akinek nevét, ha régibb kritikusaink úgyis gyér sorából kitörülnénk, alig 
maradna még említeni való néhány nevünk : Kazinczy, Bajza, Erdélyi, Gre- 
guss, Gyulai, s nem lehetetlen, hogy e kiközösítés épen a legkiválóbbtól 
fosztana meg bennünket.

Mi, a magunk részéről, midőn nagy örömmel fogunk most Arany Já 
nos kritikai s esztétikai tevékenységének s alkotásainak fejtegetésébe és 
méltatásába, tesszük ezt avval a meggyőződéssel, hogy költészetével 
együtt lehetetlon eléggé megbecsülnünk s elég sokat tanulmányoznunk a 
szellem alkotásainak más lapjára tartozó, de ép oly nagy becsű műbirálatait, 
esztétikai értekezéseit, nemkülömben mélységes nyelvészeti értekezéseit.

Arany János és 
Szendrey Júlia 2-2 
levele 1907-ben ke
rült Torontál megye 
közgyűjteményébe 
(Torontál,
1907. jún. 13.)

Boromisza Jenő 
Arany-tanulmánya 
(A Versed M. Kir. Ál
lami Főreáliskola Ér
tesítője az 1909-10. 
tanévről. Szerk.: Vár
helyi Ferenc. Versec, 
1910, 3-30.)
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Arany János.
Március másodikán múlt száz éve, 

hogy a magyar nemzet legnagyobb poétája 
megszületett. Arany János neve a m agyar 
irodalom egyik legfényesebb, legékesebb 
neve, mert az irodalom minden ágában 
megtalálhatjuk.

Volt színész, irt lirai költeményeket, 
elbeszélő költeményeket, eposzokat, irt 
prózát, fordított drámákat és vígjátékokat, 
tanár volt és mint tanár is munkálkodott 
és foglalkozott a magyar nyelvvel és tör
vényeivel.

Arany Jánoshoz menekülni a mai idők 
végzetes, ködös napjaiból nagy gyönyö
rűség mindenkinek. Sajnos ünnepét nem 
ülhetünk Arany János házacskája, szalontai 
kunyhója mellett és körülette de rnrnden 
ember a maga lelkében ünnepel.

Ezen a napon gondolatban mindenki 
elmenekült a mai élet rettenetes valóságai
ból ahhoz az emberhez, aki minden sza
vával, minden sorával képes volt nemze
dékek gondolkodását besugárzaní, egy 
egész nem zet évtizedes szenvedését meg- 
enyhiteni, akinek minden szava, minden 
sora ragyogott a magyar nép és magyar 

" szeretetétői és mégsem volt lármás, 
tem voit hangos, csak éppen magyar

Anonim: 
Arany János 

(.Bácsmegyei Napló, 
1929. jan. 20.)

Centenáriumi megemlékezés 
Aranyról a bácskai sajtóban 
(.Bácskai Közérdek,
1917. márc. 10.)

Arany János
<1817—1882)

A nagy keltőt, mert a pénzét kamatoztatta és va
gyont gyűjteni iparkodott, sokan balul Ítélték meg s • 
józanságát, amely különben a müveit is jellemzi, hibá
nak minősítették s nem erénynek. Pedig csupa-eréay 
volt A leányát Szalontára adta férjhez, s az vök a 
szándéka, hogy öreg napjaira ő is oda, a szülővárosába 
vonul vissza s ott tölti családja körében élete utois6 
éveit E célból csinos kis birtokot is vásárolt ottan, — 
felében adósságra. A sors másképp akarta. Bájos, vU 
dám, ked es Juliskáját (akinek Toldi Szelemében hal
hatatlan emléket állított) hamar elvesztette, annak leá
nyát — akinek Piroska volt a neve — magához vette 
s a birtokon is, amelynek számára nem vök többé ér
téke, mielőbb túladott A szalontai földért kapott pén
zen aztán Lónyay Menyhért grófnak és más fínancka- 
pacitásoknak a tanácsára értékpapirosokat vásárolt, 
szerencsére jókat, amelyeknek az árfolyama nem esett, 
hanem emelkedett, úgyhogy amikor elhunyt családja 
tisztességes vagyont örökölt utána. Persze voltak min
dig és vannak talán ma is, akik a költőt másképpen 
mint éhenkórásznak el se képzelhetik. S mert Arany 
János a müveiért kapott tiszteletdijakat nem tivornyáz- 
ta e! s máskép se dobta ki az ablakon, hanem övéi ér
dekében okosan gytímolcsőztette, hajlandók voltak öt 
prózaisággal és költőietienséggel vádolni.
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LÁTHATÁR

A rany Já n o s
Mar ötven esztendeje, hogy eltemették azt a nagyothalló, 

keserű arcú, nagyon zárkózott öreg urat, aki a M argit sziget 
iiéptelen utain sétálgatott, vagy annak elhagyott padjain méláz- 
gátolt hideg, szürke szemével s aki a legtökéletesebb alkotásokkal 
ajándékozta meg a  magy ar irodalmat, ötven év nagy idő, különösen 
az utolsó két évtized évei jelentenek sokat amelyeket duplán szá
míthat nemcsak a nyugdíjra vágyó tisztviselő, hanem az iro
dalomtörténet is. Azóta sok minden történt, sok minden fordult 
s ezért az utolsó ötven év távlata groteszk optikai játékot üz 
a szemlélővel, a dolgok eltörpülnek, a fények elsápadnak, néha 
a görbe tükör já tékára emlékeztet ez a furcsa és fonák habargása 
és bizonytalansága a szilárdnak h itt obeliszknek meg mérföld
köveknek. Hol van hát az a hajlo tt ,szó fukar öreg ú r ötven esz
tendő után?

*

Szenteleky Kornél írása Arany Jánosról (Kalangya, 1932/7. sz. 481-484.)

A NÉP BARÁTJA
—  A r a n y  J á n o s  1 8 1 7 .  m á r c i u s  2 - i k á n  s z ü le t e l t

Elkerüljük a járt utakat, miket halála
óta beborított a hivatalos kultusz meg
hamisító avarja, — eldobjuk az iskola- 
könyveket, miknek szétburjánzó indái 
megfojtották a műveiben élő költőt, — 
nem hallgatunk azokra az esztétákra 
sem, akik az aranyközépszer jámbor 
filiszter költőjét igyekeztek belőle meg
faragni. Inkább a falusi dülöutat választ
juk felfedező utunknak, hol katángkóró 
és pipacs lángol a nyári nap hevében és 
kökény kéklik a koraőszi dértől. A ma
gányos alföldi ákácfák között menjünk 
Nagyszalonta felé, azzal a lelkesedő

kíváncsisággal, amellyel Petőfi sietett a 
rázós szekéren egyetlen jóbarátja meg
látogatására.

Idelátszik a nagyszalontai csonka
torony, körülötte zsupfedeles viskók la
pulnak meg, — talán ma is úgy, válto
zatlanul ... — és csöndes köszöntéssel 
lépjünk be az egyik, nádas parasztházba, 
ahol 12Ü évvel ezelőtt született az öreg 
szülőknek, Arany Györgynek és Megyeri 
Sárának utolsó, tizedik gyermeke: Arany 
János, a magyarság egyik legnagyobb 
költője.

A népből jött, maga volt a nép és

Wohl Lola: A nép barátja (Híd, 1937/3. sz., 28-30.)
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J U G O S Z L Á V I Á I
MAGYAR NÉPKÖNYVTÁR

« S zerk eszti: K E L E M E N  J Á N O S  *

A R A N Y
A nagy költő é l e t e  és k ö l t é s z e t e  rem ekei

„ G L O B U S “ N Y O M D A ,  P E T R O V G R A D

Arany. A nagy költő élete és költészete remekei. [Borsodi Ferenc]. Glóbus, 
Petrovgrad, 1939 [Jugoszlávia Magyar Népkönyvtár/ szerk: Kelemen János]
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A mi nagyjaink_____________Március

Arany János

1SÍ7 rnárc. 2, szül. Arany János, a magyar köl
tészet örök értéke és nagysága,

1769 márc. 17, szül, Kármán József író, aki első
ízben igyekezett Pestet a magyar irodalmi élet köz
pontjává tenni,

7

Arany János „a magyar költészet örök értéke és nagysága”
(A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és 

költőink arcképével. Glóbus, Petrovgrad, é. n., 7. 
[Jugoszlávia Magyar Népkönyvtár / szerk.: Kelemen János]
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Mese Arany Jánosról
Kedves kis barátaim, amikor így meséket mon

dok nektek ezekről a nagy emberekről, arra gondo
lok, hogy hány kis fiú lehet közietek, aki égő  
szemmel, tüzes arccal figyel a történetemre és köz
ben — nem tanulja meg a leckéjét. Ilyenkor alig 
merem megmondani az igazat, hogy rossz tanulók
ból is lettek már nagy költők és jó emberek. Attól 
félek, hogy ezt a m agatok javára úgy m agyarázzá
tok meg, hogy mert ti sem szerettek tanulni, hát 
holtbizonyos, hogy költő válik belőletek. Pediig hát 
ezer rossz tanuló közül kilencszázkiiencvenkilencből 
lesz haszontalan, tudatlan ember és csak egy eset
ben költő. De még így se jól mondtam, mert úgy 
igaz a valóságban, hogy minden száz esztendőben 
alig akad olyan tehetséges gyerek, aki rossz tanuló
ból jó költő lesz. Ennek is azért utólag meg kell ta 
nulni sok mindent felnőtt korában, pedig akkor  
már nagyon nehezen megy a tanulás, bizony. Ha 
majd a híres emberek történetét tanuljátok, látni 
fogjátok, hogy a legtöbbje rengeteget tanult és mi
vel leginkább szegény is volt, más gyerekeket is ta 
nított, hogy eltarthassa magát és könyveket vehes
sen magának.

*
Jánoska is ezek közé tartozott. Szalontán lak

tak és igen öreg szülei voltak. Jánoska pont a tize
dik gyermek volt, kis ruskó és mire ő megszületett, 
a jó szülők már egészen kimerültek a gyermekne
veléstől. Jánoska legkisebb is volt, legfiatalabb és 
gyenge is, hát nem nagyon biztatgatták semmire. 
Annál csodálatosabb volt, hogy a kis gyerek mégis

Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról
(Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese és mondavilágból.

Válogatta: Kelemen János. Glóbus, Petrovgrad, 1939,43-49.)
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9. ARANY JÁNOS ÉS A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET

A kínos csend után, mely 1849-bcn egész Monarchiát hatalmába kerí
tette, Magyarországon a hatvanas években ismét megszólalhattak a hazafias 
érzelmű írók és feltámaszthatták a szellemi életet; tömörülni kezdtek, fel
újították az irodalmi egyesületeket és új folyóiratokat indítottak. Arany 
János az 1860-tól megújuló Kisfaludy Társaság igazgatója és a Szépirodalmi 
Figyelő elindítója (1863 és 1865 között Koszorú néven jelenik meg bővített 
programmal) volt, s jelentős hatást gyakorolt az olvasóközönség széles rétegei 
ízlésének kialakulására és esztétikai felfogására.

Arany ahhoz a világhoz tartozott, amelyben a múlt szakadatlanul érint
kezett a jelennel. Szellemét llosvai művével táplálta, figyelte a népköltészet 
hangját, tanulmányozta Gyöngyösit és Zrínyit, s az eltűnt magyar naiv 
eposz kutatása felé fordult. Varjas Béla megjegyzi róla, hogy onnan indult 
ki, ahol még megvoltak annak az énekesen előadott epikának a nyomai, 
amely balladák és hangzatos dallamok által megélénkítve, a középkor homá
lyából átkerültek a 16. századba1).

Mint a népköltészet szerelmese, nagy hatást gyakorolt kortársaira a 
magyar és külföldi népköltészet tematikájának felelevenítésében s ez a mű
fordításban, tanulmányok, cikkek és kritikák írásában egyaránt megnyilvá
nult nála. Sokban neki köszönhető, hogy a magyarok tanulmányozni kezdték 
¿Monarchia területén élő népek írott költészetét, és nem kis mértékben a 
népköltészetet is. Greguss Ágost például a Külföldi népdalok c. gyűjteményé
ben hetven különféle európai és kisázsiai népdalt közöl fordításban. A válo
gatás azonban nem arányos, szerbhorvát népdalt nem találunk benne, mert 
— amint a bevezetőben megjegyzi — Bajza, Székács, Erdélyi és Kondor 
már bemutatták ezeket.

Ekkortájt jelenik meg a fővárosi Lapok bán Szeberényi Lajos Női iro
dalom a Szlávoknál című cikke, amelyben a XIX. századi lengyel költőnőket, 
a szerbek és a horvátok közül pedig Milica Stojadinovic Srpkinját és az 
V  FruSkoj Oori II. c. művét, továbbá Dragojla Jarnjcvicet és a Domorodne 
prtpoviesti e. elbeszélésgyűjteményét ismerteti.

Erdélyi János, mint már említettük, a szerbhorvát lírai dalokból ötöt 
ültetett át és rámutatott a hatásra, amelyet a népköltészet néhány kiemelkedő 
magyar írójára, különösen Petőfire és Aranyra gyakorolt. Eközben Petőfit 
a népköltészet fanatikusának, Aranyt pedig a művészének nevezi, aki népi for
mát alkalmaz. Bizonyítékul azokat a versékeTidézi, amelyekben egyértelműen

Veselinovic Sulc Magdolna: Arany János és a szerbhorvát népköltészet. 
(In: Veselinovic Sulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XX. századi 
magyar irodalom tükrében. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 

Kutatások Intézete, Újvidék, 1982)
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Jókai Mór (Ellinger Ede felvétele, Budapest). 
Az eleméri Bobor család hagyatékából
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Dr. Demkó Pálnak „baráti emlékül, Jókai Mór” (1894).
A nagybecskereki Demkó család hagyatékából (Felletár László tulajdona)
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Jókai Mór (képes levelezőlap, 1904)
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r y C A P C K H  K P A J b .

HCTOPHJCKA HOBEAA

M A  B  P A  J  O  K  A  J A .

IIP E B T S O

M H A H B O J T O H O H A PC K H .

Az első szerb Jókai-kötet, A kalózkirály ( kralj) (1857),
amely Milivoj Toponarski fordításában jelent meg Üjvidéken, 

a Preodnica kiadásában
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III T  A M II A V 11 J  A H A  I I  V  E  H K C  T  P  A H K E  , !*

1884. j

Egy belgrádi szerb Jókai-kötet 1884-ből
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JÓKAI MÓRRÓL.
(Felolvastatott a múdosi műkedvelő társulatnak Jókai Mór 50 éves írói 

jubileuma alkalmából 1893. évi október hó 1-én ta rto tt estélyén.)

Egy bánáti ritkaság: Demkó Endre: Jókai Mórról. Módos, 1893
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Jókait Zenta díszpolgárának javasolják 
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iveuu, április ¿ .o.

Előfizetési árak:
Égisz ¿»19-— - 12 frt(•'¿tóm--------- 6 „
Neg v o d évre -— - '  3 „

Egy hóra  -------— -  1 „

— Egyes szám 4 kr. —

K iadóhivatal:
Pleitz F«r. Pál k<jiiy»nyom<Uya 
Nsgyeeeiksrek, Uri-atezi 276.ti., 
havi t i  előfizetések és * lsp 
szétküldésére ranstkozó felszó- 

lsmt&sok intésendők. POLITIKAI ES TÁRSADALMI NAPILAP.

Szerkesztőségi Irod a:

NttJ-BeohnH.
F o r a n c x-J.ó e s • f-t é r, 

Bauer-féle bAz 
hová a lsp szellőim részét illető 

mindnn közlemény intézendő.

H i r d e t é s e k
s kiad •hivatalban fogadtatnak el. 

Azonkívül az összes hirdetési 
irodákban.

Megjelenik mindennap.
ü n n e p n a p o k

kivételével.
v t a i r -  ea  ti

Nagybecskerek díszpolgára.
Nagybeotkerek, április 25.

(H . J . )  Ü dvözlet N ag y b ecsk erek  haza
fias kép viselőtestü letének, a  k i  m e g t i s z 
t e l t e  e v á r o s  l a k ó i t  a z z a l ,  h o g y  
J ó k a i  M ó r t  a v á r o s  d í s z p o l g á r á v á  
v á l a s z t o t t a .  A k ö ltő k  fe jed elm e leszáll 
hozzánk, hogy elfogad ja  b a rá ti kézszori- 
tásunkat, és mi felem elkedü nk oda, hogy 
e lfogad h assak  azt a jo b b o t.

V árosok  városok után sietn ek  a nagy 
költő  és nagy hazsfi irán t a tiszte let ad ó
já t  leróni. Mi a z ?  E g y  d erek ab b  irány 
fe jlőd ése  ?

E d d ig  nem az vo lt a  kö ltő  sorsa. 
E d d ig  nélkülözések közt te lt el az élete, 
egy néhány szen tim entálisha jlam u kisasszon y  
még azt a fáradságot is  vette m agának, 
hogy elo lvasta  a m üveit, de azért h ag y 
tuk a kö ltő t tovább  u lkü lözni és ha a lk a 
lom  kín álkozott, körül öveztü k bab érra l 
hom lokát, de m áskülöm ben fukarkod tu nk  
a kitüntetésekben és h a g y ta k  azt a k k o rra  
a m ikor m eghalt. A k k o r n agyszerű  s ír 
em lék ek et á llítu n k  fel, k ö rü lrak ju k  azt 
ék esebb n él ékesebb  virággal, a kön yveit 
m egvesszük a keresked ők  polczairó l, és 
dicsekszünk azzal, hogy m e n n y it tudunk 
áldozni as irodalom  oltárán .

non ü lőknek is a lig h a  ju t  osztály ré sz ü l 
Nem k itü n tetést ak aru n k  nek i adni, hiszen 
ő sem a k a r ja  azt. Jó k a i  m ag a az élei de- 
m okráczia. M ikor a n eg y ve n es években 
a nem esség görcsösen  rag aszk od ott ahhoz, 
hogy m egtartsa k iv á ltság a it, Bezeréd y  volt 
az első, aki fe lszabad íto tta  m egunt uralm a 
alól a jo b b á g y a it  és Jó k a i  v o lt a második, 
ak i a nevét is úgy irta , hogy k ife jezésre 
ju ssan ak  d em okratikus érzelm ei. Öt ven év 
óta  i r ó ! Ö tven év n agyo n sok, s aki eny- 
nyi idő a la tt tiszte letben  és becsülésben 
élt, m ár m egszerezte em bertársai borostyán - 
koszorúját, de még jo b b an  m egérdem li az, 
ak i ötven év a la tt a legbu zgó bb  m unkása 
volt az irod alom nak , s ak i ezalatt az idő 
alatt zsen iális e lm ealk o tása ib ó l egv egész 
kö n y vtárt irt össze.

A költőt sohasem  leh et elválasztani a 
hazafitól. Jó k a in á l  is érvén yesü lt az. H iszen 
könnyű m a ak árm it is irn l. Szabad  a 
sa jtó , k ik i szabadou n y ilv á n íth a tja  a g o n 
d o la to t. H e jh ! M áskép vo lt az a k k o r !  
D e hadd ta k a r ja  sötét fá ty o l az e lm últa
ka t, nem idézem fel a rab'lánczokat, am i
vel a szabadság hősei v o ltak  fogva tartva. 
Rém es dolog volt ak k o r egy olyan  czikket 
irni, am elyben csak  érin tve vo lt is, hogy 
a nem zet nem  m ond le jo g á r ó l és rag asz
kodik ahhoz a  zászlóhoz, am it két évtized-

Miniszterek otthon. W ek erle m iniszter

elnök, H ieron jm i és Bethlen gróf m iniszterek  

»»árnap este Budapestre árk estek . W ek erlo mi 

niszterelnök bécsi tartóskodása alatt több iaben 

értek ezett K állay kosos és Steinbsch osstrák  

pénsűgym inissterrel. E  tanácskozás tárgy át a 

m egszállott tartom ányok közigazgatásának jö rö  

évi k öltségvetése képezte.

A helyes egyházpolitika. H eresraegye te g 
nap ta rto tt rendkívüli látogatott közgyűlésén  
B abocsay Sándor indítványára bizalmat szavaz  
tak a korm ánynak a politikai programmjában  
nyilvánuló helyes eszm ékért. A kivívott szép 
eredm ényt a független ellenzéki férfiak és a sza 
badelvű pártiak saövetkezóse tette lehetővé, a 
legnagyobb ellenkezés d aczára. A s z a b a d e l v ű  
e s z m é k  e l l e n  b e s z é l t e k  é s  s z a v a z t a k  
S z e d e r k é n y i  N á n d o r  é s  N á n á s s y  Ö d ö n  
f ü g g e t l e n p á r t i  k é p v i s e l ő k .

Városi közgyiilés.
— április 24-áo.

Nem hiába, hogy április havában vagyunk. 

A ragyogó napfényt gyors egymásutánban sűrű 

eső s az utána következő mosolygó eget villám  

és menydörgós váltja fel. Ilyen a tegnapi ülés 

képe is. A z elején azon tan ácskoztak: szabad é 

annak a kedvez pásztorfiunak, ki reggelenként 

legelőre hajtja a m arhát, cssrditenie vagy sem. 
Azután a Jó k a i Mór diszpolgárságát tárgyalták ,

Jókai nagybecskereki díszpolgárságáról szóló hír (Torontói, 1893. ápr. 25.)
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A JBBOITiL" liBCZMX
J ó k a i  M ó r h o z .* )

K i  ötven esztendőt a honnak szenteltél,
L ég y  üdvöz, —  dicsőségünkre Bokáig é l j !
Áldott édes, szép hazánkban és mindenütt 
E lism erik  most irói nagy érdemid,
S  hálaünnepet ül a honfikegyelet 
D icsőítve országszerte nagy nevedet.

T e  tanitál m inket a hazát szeretni,
J ó  és rossz napokban egyaránt remélni.
T e  adtad hirül országnak és világnak,
Hogy fényes jö v ő je  lészen a m agyarnak. 
Nemzetednek ek kén t te állitál em léket,
É rcz n é l  szilárdabbat, nagyot, drágát, szépet.

r v
E s  midőn itt zsarnoknép zászlaja lengett 
S  a m»,gyar dal honiföldön búsan zen gett :
T e  feledtettél velünk bút és bilincset, 
Elbizakodott^' gonosz elleneket.
A kk oron  lángsi’-avad tölté el gyönyörrel 
Sz ive ink et soha sem  remélt örömmel.

Most is, a haladás b ék és  korszakában,
Tégi d üdvözlünk tanit&ink sorában.
Á ld ja  a jó  ég e buzgó faradságod,
Adva érte jutalomul bolclogságot.
É s  most kiáltsuk szivünljc nagy ö röm éb en : 
Honunk dicsőítője — J  ú k a i é l j e n !

*
i Schmidt Antal.

— * c ------- , N
*) A nagybecskereki közs .̂ népiskola által e hó 11-én 

rendezett J ó k a i -  ünnepélyen szavalt. Y i n c z e  J. 
V. o u t.'tan. V

Schmidt Antal: Jókai Mórhoz (Torontói, 1893. nov. 14.)
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ELLENŐ R* TÁRCÁJA.

r fil . « L l í  u x „ LJókai Mórhoz.
Tisztelt ba

J d z r t d a z t  cl szépet és j ó t ,  m z -  

t7-eZ a. nemzet fé lszá
ixmodra eThxilmoz

engedcL, hogy  ezt ¿s, egy c l  ve te rá n o k  
közö l, k ü l d j é k  I l o z z c l  egy
leve le t  Csataképeidből, z z x tí c l  f r a n c c c L  

trodxi lomha, á t ü l t
A  c s e r k o s z o m t  c l

et.
Jgccz barátod; 

fiiador (iámbor gát).

Hiador levele Jókaihoz (Bácskai Ellenőr; 1893. dec. 10.)
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A JCEÖNTiL" TÍRCZÍJ1
J ó k a i  M ó r .* )

—  A „ T o r o n  t á l “ eredeti tárczája. —
Irta  és felolvasta a Jó kai-iinnepen dr. Kid Sándor,

Tanuló korában festő szeretett volna lenni, 
mint Petőfi színész, mint Orlai költő.

Jókai regényíró lett. Jó l tette. Ötven óv 
óta annyi képnek irta meg a vázlatát, hogy ötven 
év alatt ötvened részét sem győzte volna vászonra 
festeni. Valódi mester, kihez tanulni, kihez tárgy
ért eljárhatnak a festőművészek.

Nem tudom meg van-e még neki az ügy 
védi oklevele, melyet 21 éves korában érdemelt 
ki. Életében egyetlen port sem vitt hivatalos 
törvényszék előtt; de annyi alperest védett és 
védett meg a lelkiismeret itélöszéke előtt —  ele
veneket és holtakat, hogy méltán díszéül szere
pelhet a valódi magyar ügyvédi karnak.

Jókainak pápai deák korától fogva jó  ba
rátja volt Petőfi; a mi alkalmilag ünnepelt 
Jókain k  ma is jó  barátja annak a mindenkor 
ünnepelt Petőfinek. Hogy mennyire szerette 
Petőfi Jókait, kiérezhetjük „Jókai Mórhoz“ irt 
költeményének e soraiból :

Nem hiszek én már senkinek,
Nincs senkiben bizalm am ;
Mert életemben sokszor, ahl 
Oly sokszor megcsalattam.
Bizalmam várát fölgyujtották,
Ledöntették az emberek ,*
Romjai közt egy ép oszlop van ;
Te állasz ott csak te — magadban.

Es mégis egyszer olyan szakadást okozott 
egy költemény a két jó barát között, melyet 
Petőfinek csak a sir gyógyitott meg, Jókainak 
meg csak az emlékezet.

„Petőfi olyan volt, mint a gyémánt, — igy 
védelmezi öt ellenségeivel szemben — a mely

*) Részlet.

Kis Sándor: Jókai Mór ( T, 1893. dec. 15.)
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3 \ ¿ £ a : n p o  J o 2 c a u .

Golub, 1894/3. sz., 35.
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J ó k a i -ü x m e p  P a l á n k á n .  Palánkánd i i já k . 
A Jókai-Unnepély Palánkáu f. évi január hó 27-én fog 
megtartani. Ezen kiválóan érdekesnek kinálkázó ünne
pélyen Csupor Gyula felolvasni fog „Jókairól“, te je s  
Gusztáv pedig alkalmi ódát szavalni. Ezenkívül 18 pá
linkái hölgy különféle, Jókai regényeiből merített élőké
peket fog bemutatni. Legérdekesebbnek Ígérkezik azon
ban a „Jókai szobrának megkoszorúzása“ című nagy 
élőkép. — Miután ez ünnepélyre a környék is nagyban

Jókai-ünnep Palánkén (Bácska, 1894. jan. 16.)

—  3 a x B 3 f l H H i ^ a  M a s p a  J o K a j u j a  
„ IW a T H I^ M  C p n C K O j .  u M a u p o  J o u a ju ,  
K o ra j e  iia n ia  „ M a m t ia “ 3a e B o ra  n o q a c u o r  
qjiaua iiaa ő p a u a  u o upooJiaim  u e a e c e r o r o -  
roAiiiniBMue My  1J1l)eKO c a o ra  c e K p e ra p a  u o a -  
j^paBMJia, aaxB aan o  ce  y  u a c n y  yiipaBJbeHOM  
ua upeAeeflHHKa ^ p y iu T H e u o r  r . M u jio u ta  
J fu M u m p u fie u ű a  OBatío : „<J p aflom fey n 3 a -  
xnanaoM p jta u o m h y  upiiM no caM ^O M O ^yG uo  
oAJinKonafibe, KojiiM Me j e  M H orououiTO B aiia  
„JVJajim a C p n e K a “ iisü o jie a a  uoqacTBO BaTH .

J a  y tóm o.a.JiiiKOBaii.y najiaaiiM íiajjien- 
iii y Harpa^y i'HuMe Kii.nsKeBuoM pa.it y u 
3aocTane ahűc CBora jkiiuoth íioeBeTH- 
fey t o m e , ;ta ce ^ocTojaii noKameM x o r  
OjU,JIllKOBaH>H.

Jókai köszönetét mond az újvidéki Matica srpskának a dísztagságért 
(Branik, 1894. febr. 10.)
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f p n n c p h a n g o k ’
J ók a i ótvenévc8 irói jubUcumóni.*)

Hát végre is megérnünk hagyta Isten,
Szerény szived mit évek óta tilt,
A fenkölt eszme eltemetve nincsen, - -  
Hogy ünnepeljünk : im a pálya nyilt.
Félszázad örök művei után
Úgy állsz előttünk, mint egy új Titán ;
Oh hadd áldozzunk mi is hát neked !
Az oltár é g . .  . az ajk zenk én eket. . .

Ha bajnok őseinknek hősi kardja 
Mcghóditá ez áldott, szép hazát,
S  megóvta híven —> ég is úgy akarja —
Hogy im egy ezredéven hozza á t :
Mely korcs-unoka az, kit nem hevít 
E  büszke múltnak dicsősége, itt?
Klio e múltra fátyolt soh’se* vet,
S  jelen s jövő ejt hálás könnyeket.

Ám ha emléké él elődeinknek,, .
S  mindaz, mi tettükben'nagy, szent, d icső: .
Ujhodt korunk eszméi arra thfnck, *. f 
Hogy immár nagyot fordult az id ő /
Letűnt a vas, a harczkészség kora 
Melytől e földrész porba roskada,
Jog, ész lenyűgözék a harczi bajt,
S  a s z e l l e m  az, mely rabigáb.a hajt.

A szellem, mely e megvénhedt világból 
E gy új, csodás világot a lkotott; '• • -
Mely égi fénynyel messze bevilágol,
S  népek nagy versenyén ad létjogot;
Mely nem múlik el, mint a földi rög,
Mely él s fog élni bennünk, mert örök ;
Mely egy uj ezredévnek visz elé, —
Belénk mert maga Isten lehelé.

•) Elszavalta Szojka Sárika k. a. a három magyar egyesület által 1893. szept. 
23-án rendezett Jókai-ünncpélycn.

Románec Mihály: Ünnephangok (Pancsovai emlékkönyv. 
Szerk.: Wigand János, Pancsova, 1896, 150-152.)
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J ó k a i  M ó r  ü d v ö z lé s e .
A bankett folyama alatt Bárczi Iván je le n 

tette, hogy Jókai Mórt, a 48-as idők élő nagy 
alakját táviratilag üdvözölték. T riseh ler K ároly  
felolvasta a távirat szövegét, mely igy hangzik :

Jókai Mór urnák
Budapest.

A zombori polgárság március idusának fél
százados évfordulóját ritka lelkesedéssel Ünnepel
vén, ama nagy nap élő kiváló nagy alakját, nem
zetünk koszorús költőjét, Uraságodat hódoló tisz
telettel üdvözli és az ég áldását imádkozza le reá.

A rendező bizottság.

dezÖHé^^6861' J ett.C H8ui a közönség a rendezőség ezen ténykedését,

A zomboriak távirata Jókai Mórhoz (Bácska, 1898. márc. 16.)

• Jókai Pancsován. A pancsovai református 
egyház, amely a határszéli városban elszánt és 
derék zászlóvivője a .magyarság ügyének, októ
ber 2-án fentartási alapja javára művészi estélyt 
és bazárt rendez. Az estélyen való közreműködésre 
küldöttség kérte föl az irodalom és művészet több 
jelesét. Közreműködésüket eddig megígérték : Jókai 
Mór, aki felolvas, Szabolcska Mihály, aki verset ír, 
táovbbá Jászai Mari, Szilágyi Arabella és Polonyi 
Elemér, akik szavalattal, énekkel és zongorajátékkal 
vesznek részt az estélyen.

Jókai pancsovai látogatásának beharangozása 
(Országos Hírlap, 1898. szept. 14.)
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t Jókai Mór meghalt.
B u d a p e s t, május 6-án. Jó k a i M ór  

te g n a p  e s t e  9  ó ra k o r  m e g h a lt.

Mély megindulással irjuk le, hogy a magyar költők egyik legnagyobbikát az Ur tegnap este megváltotta szenvedéseitől.
Koporsóját, mely egyszerű, nemes alakját rejti magában, egy egész nemzet rajongó szeretete, mély bánata állja körül.
Hatvan évig állt a magyar irodalom szolgálatában. S most egy igazi nagy ember kezéből hullott ki a toll.
Életét, pályafutását, müveit most egészben maga előtt látja mindenki. Mint kezdi el a toll forgatását a nemzet újjászüle

tése idejében, 60 esztendő előtt. Mint köti fel a kardot, araikor a gondolatok és érzelmek idejét a tettek ideje váltja föl. Mint 
osztozik nehéz sorsában a bujdosó magyaroknak s mint csendül föl ismét hangja a „forradalmi és csataképekben“, majd »egy 

'bujdosó naplójában* a megtört nemzet előtt. A gyermek az ö könyveiből tanulja a hazaszeretetet s \ele elnyomott hazája törté- 
nctéL;Az ifjak és leányok kedélyvilágát ö tartja meg magyarnak ragyogó novelláival és regényeivel. Kárpáthy Zoltánnal és a 
„nlftgyar- nábobbal* már az egész magyar világnak szól s regényei nagyobb biztatások az elnyomott nemzet számára minden poli
tikai iriiúál, szónoklatnál vagy külső háborúknál. S átélve a nemzeti erő föntartásának és megmentésének nehéz korszakát, iró- 
tdŰáÜák csodás ereje képes még arra is, hogy egy egész ujabb, modernebb irodalmi korszak meghanyatló és külföldieskedö izlé- 
slVe/t diadalmasan megdacoljon.

Jókai halálhíre Bánátban (Torontál, 1904. máj. 6.)

Jókai meghalt
(1828— 1904.)

L e h u l lo t t  a  mi fe jünk  ko ro n á ja .  A 
v i r á g o k  szép  h ó n a p já b a n  s í rv a  vitte 
el a  ta v a sz i  fuvalom  a  n em ze t  fá jda lom - 
z o k o g á s á t  fe lr iasz tó  g y á s z t» i r t : m e g h a l t  
J ó k a i  M ó r i  Van*e e lég  feke te  lo b o g ó ja  
e n n e k  az  o r s z á g n a k ,  m ely  c s a k  kü lső  
je lé t  is tu d n á  n y ú j ta n i  a le lk ü n k e t  m e g 
illető n a g y ,  g y á s z o s  v e s z te sé g n e k  ? 
V a n -e  a s s z o n y a in k ,  l e á n y a in k  szem ében  
anny i  sz ívből fak a d ó  könycsepp ,  m ely  
őt e ls i ra tu i  t u d n á ?  T e re m -e  anny i  v i
r á g a  a m a g y a r  fö ldnek , mely e lég  lenne 
az  ő r a v a t a l á r a ?  M egha l t ,  k iszenvede t t .

Jókai halálhíre Zomborban {Bácska, 1904. máj. 10.)
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^  —  Jókai halála és Nagybecskerek. A költő
j fejedelem halálának híre Nagybecskereken is 
I mélységes részvétet és fájdalmat keltett. A város- 
; házára ma reggel kitűzték a gyászlobogót, miután 

Jókai Nagybecskereknek díszpolgára volt. A hétfői 
| rendkívüli közgyűlésen a polgármester indítvá

nyozni fogja, hogy a közgyűlés fejezze ki jegyző
könyvileg részvétét az özvegynek.

A nagybecskereki református egyház Jókai 
* halála alkalmából a jövő hét első napján gyász 
J istentiszteletet tart, ma pedig a következő részvét

táviratot intézte az özvegyhez:
i özv. Jókai Mórné Budapest.

Halhatatlan írónkat, nagy hazánkfiát, oszlo
pos hitfelünket méltóságoddal együtt örök 
kegyeletü fájdalommal siratja 

, Református Egyház.
A nagy költő halálát a városházán kívül 

, még számos házról gyászlobogó hirdeti. A felső 
j kereskedelmi és polgári iskola épületén szintén 
i fekete lobogó leng, az intézet növendékei pedig 

tanáraik buzdítására elhatározták, hogy egy hónapig 
gyászjelvényt hordanak Jókaiért.

A nagybecskerekiek részvéttárvirata Jókai özvegyéhez 
(Torontál, 1904. máj. 7.)
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^  —  Jókaf-gyász Nagybecskereken. Nagybecs- 
kerek város közönsége méltó kegyelettel vett részt 
Jókai halálával a nemzetet ért mélységes gyász
ban. Tegnap délután az ev. ref. templomban 
gyászistentisztelet volt, a melyen nagyszámú 
közönség jelent meg, köztük: dr. D e 11 i m a n i e s 
Lajos főispán, J a n k ó  Ágoston alispán, S z a b ó  
Ferenc apát orsz. képviselő, dr. P e r i s i c s 
Zoltán polgármester a város képviselőtestületével, 
dr. P a c s é r i Károly kir. tanfelügyelő a tan
testület élén, B a b i c s  József, V á r n a y  Imre 
törvényhatósági bizottsági tagok, akik a közig, 
biz. ülése folytán Nagybecskereken időztek, a 
honvéd tisztikar, S a s  Ede kir. főmérnök, a fő
gimnázium tanári kara és növendékei B a l á z s i  
József igazgatóval, a felsőkereskedelmi és polgári 
iskola tanári kara és növendékei K n y a s k ó 
Lajos igazgatóval s közéletünk számos kitűnő
sége. Az istentiszteleten S z a 1 a y József lelkész 
méltatta Jókait s megható imát mondott, a pol
gári iskola növendékei C s e h  Elek tanár vezeté
sével pedig a Himnuszt énekelték.

Jókai-gyász Nagybecskereken (Torontál, 1904. máj. 10.)
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Jk„M a t i c a “  r é s z v é t e .  A „M atica“ 
szerb irodalmi társulat Jó k ai Mórnéboz in té
zett részvétn yilatk ozata : „Mély szom orúsá
gában Őszinte részvéttel osztozkodik a  M atica  
szerb irodalmi társaság  is, m elynek a m eg- 
dicsőült költőkirály tiszteletbeli ta g ja , d iszs  
és büszkesége volt. Nincs széles e hazának  
bármely nemzetiségű gy erm ek e, ak i a  d r á g a  
halhatatlan halottat sírva nem sira tn á , h a lé
porában nem áldaná. H adzsics A n tal, a  M atica  
eln ök e“ .

Az újvidéki Matica srpska részvéte Jókai halála kapcsán 
( Bácska, 1904. máj. 17.)

Jókai szobra.
Irta Dr. Bognár Oszkár

Alig néhány éve, hogy a nagy költőt el 
földeltük és mintha a magyar társadalom  
kezdene róla már megfeledkezni. Halála 
után megindult a mozgalom szo b rán ak  fel
állítására, de ez ma már egészen ellanyhult.
A magyar sa jtót  is érheti e téren szentre-  j 
hányás, mert Jókai  műveivel,  kultuszával 
alig foglalkozik. A magyar sá j foBaii  " jnasra  

a . i i e jy  Arra, hogy Senki Péter,  immár 
nagykorúságát elért képviselő mily szelle
mesen szó! a tárgyalás közben,  h o g y :  „Ne 
zavarja a m in ister t ! Hallgassa m eg a minis-  1

Bognár Oszkár: fókái szobra (Bácskai Közérdek, 1910. aug. 20.)
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1 9 2 5  febru ár 14

HÍREK
A novisadi Jókai-ünnepély. A

novisadi református ifjúság a reformá
tus dalárda közreműködésével február 
hó 21-én, szombaton este (tegnapi szá
munkban tévesen jelentettük, hogy ig
án) a Szioboda szálló dísztermében 
bemutatja Jókai Mór egyik szinpadra 
átirt és megzenésített regényét, a Vi
lágszép leányoku. Az előadás előtt 
Megy esi Ferenc gimnáziumi igazgató 
ismerteti Jókai életét, jelentőségét és a 
darab tartalmát. Az előadás kezdete 
szombaton, 21-én este pont S órakor. 
Jegyek szombattól, e hó 14-től kezdve 
az Ábrahárn-féle könyvkereskedésben 
és az esti pénztárnál válthatók.

Újvidéki Jókai-ünnepély 1925-ben ( ,1925. febr. 14.)
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A Közművelődési 
Egyesület 

Jókai ünnepélye.
*

Becskerek, május 29.
A Torontálmegyei (Bánáti) Magyar 

Közművelődési Egyesület az idei Jó
kai centennárium alkalmából vasár
nap tartja meg Jókai ünnepélyét. A 
kulturegyesület Jókai ünnepélye má
jus hó 31 ikén, vasárnap délután 5 
órakor lesz a Kaszinó-társulat nagy
termében a következő műsorral:

1. Farkas Ödön: Románc, vo 
nószenekar, előadja a becskereki 
filharmóniai zenekar Ripka Imre ve
zénylete alatt. 2. A halhatatlan Jókai 
Irta és előadja dr. Borsodi Lajos. 
3. Opsta kultúra i Jókai. —  Az ál
talános kultúra és Jókai. Irta és 
felolvassa : dr. Matity Misa. 4 A nagy 
mesemondó Vajda Lajos felolvasása. 
5. Jakab Ödön : Jókai. Szavalja Ju
hász Ferenc. 6. Juzsni Szloveni 
u delima Mavra Jokaima. —  Dél
szlávok Jókai műveiben. Irta és 
felolvassa V. Bogdanov gimn. tanár. 
7. Kéler-Gsokonay nyitány. Elő
adja a filharmóniai zenekar Ripka 
Imre karnagy vezénylete alatt.

Nagybecskereki Jókai-ünnepély 1925-ben (TorontáU 1925. máj. 30.)
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Sőitai és Surgenyev müvei aiegüer esette66 üónyveü
a noviszádi DJIatica üönyvtáráűan

A könyvtár vezetője most dilit Ja  össze a noviszádi olvasók statisztikáját

Egy cikk Jókai népszerűségéről a két háború között a Vajdaságban 
(Délbácska, 1926. szept. 3.)

Jó k a i  M ór, a  m a g y a r irodalom  
nábobja

A  Jókai kultusz számtalan alkalmat adott 
arra, hogy a legnagyobb magyar mesemondót, 
mint embert, mint politikust, mint írót, a fan
tázia, a könnyed előadás, a ragyogó nyelv 
nagymesterét megismerjétek. Az „Ifjúság“ nap
tára néhány kevésbbé ismert adatot közöl Jókai 
műveiből.

Mennyit írt \Jókai ?
1894-ben, mikor Jókai 50 éves írói jubileu

mát ünnepelték, kiszámították, hogy az addig

Matica magyar könyvein kívül 
a szerb és német könyveket is 

érdeklődéssel olvassák.
Viszont a szerb olvasók sem zárkóznak 

el a merev nacionalizmus sáncai mögé és ér
deklődéssel keresik a magyar irók szerbre le- 
fordított, vagy eredeti müveit. Ez a jelenség 
mindenesetre annak az örvendetes ténynek a 
jele, hogy a kultúra otthonában egymásra ta
lálnak az emberek.

hzt érdekesen bizonyltja az a kimutatás 
is, amely szerint a könyvtárban az elmúlt eiz- 
tendőben

A Matica könyvtárának a vezetősége leginkább Jókai és Turgenyev
munkáit keresték az emberek.

ki mit és mennyit olvas Novl- 
szádon.

Érdekes ennek a két nagy romantikus 
mesemondónak, az orosz és a magyar zseni
nek az összetalálkozása, késői esztendők utó
dainak közös érdeklődésében. Mindazok, akikuu t u a n .  n u t u a  C I U C M U U C Ö C U C H .  m i I l U d t U t t ,  »1» Iív

tudnak e számokból olvasni, sok érdekes doi-

génytermését. 
Pedig ez is kitesz 
legalább harminc

Anonim: Jókai Mór, a magyar 
irodalom nábobja 
(Az Ifjúság naptára 1938/39. 
Szerk: Kelemen János. Glóbus, 
Petrovgrad, 1938, 89-94.)89
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JUGOSZLÁVIÁI

M A G Y A R  N É P K Ö N Y V T Á R
S z e r k e s z t i :  K E L E M E N  ] A N O S

H I 41
A LEGNAGYOBB MAGYAR 

M E S E M O N D Ó

„ G L O B U S “ N Y O M D A  -  P E T R O V G R A D

Jókai. A legnagyobb magyar mesemondó. Glóbus, Petrovgrad, 
1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár. Szerk.: Kelemen János]
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Mese Jókai Mórról
Móricka eleinte épen olyan kis fiú volt, mint a 

többi gyerek. Amikor a templomtéren összeverődve 
gomboztak épen olyan izgalommal fricskázta bele a 
gombot a lyukba, akár a többi és ha telitalálat volt, 
épen úgy sikoltozott, ugrándozott, mint a többi.

Amikor már nemcsak ismerte a betűket, de meg 
is értette amit olvasgatott, nagyon megváltozott.

Va'ahogy úgy kezdődött, hogy egy forró dél
előtt a szénaboglya tövében heverészett. Az égert 
akkora felhőcske sem úszott, mint az öklöm. Kék 
volt a mennybolt. Ügy érezte, hogy emelgetni kezdi 
az a csuda kékség és úszik benne mint egy tóban. 
Melegen, bársonyosan remegett, hullámzott a kék 
lég és arany párkányok szegték a hatalmas tündök
lő tükröt, ami vakítva tüzelt a kékség közepén. — 
Napkirály kapuja, amit tüzes sárkányok őriznek — 
gondolta Móricka és elhatározta, mihelyt nagy lesz, 
meg fog birkózni a sárkányokkal és feleségül veszi 
Napkirály egyetlen lányát.

Ettől kezdve nagyon szelíd és szórakozott lett 
Móricka. Sokszor nyakig merült a saját gondolatai
ba és nem ment a fiúkkal játszani.

Egy holdas éjszakán aztán csodálatos dolog 
esett meg Mórickával. Mikor már mindenki mélyen 
aludt a házban, Móricka hirtelen felébredt. A hold 
erősen világított és úgy érezte, hogy hívja, csalo
gatja. Ment, ment, maga sem tudta merre. A fák 
ravasz és gyanús árnyékokat rejtegettek lombjaik 
alatt, de Móricka nem 'félt.

Ment bátran előre és még akkor sem ijedt meg, 
amikor egy hatalmas óriást pillantott meg. Az óriás

Gergely Boriska: Mese Jókai Mórról (Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese és 
mondavilágból. Válogatta: Kelemen János. Glóbus, Petrovgrad, 1939, 34-38.)
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M O P  J O K A H

H O B H  C r i A X M J A

MAT M UA C P n C K A

Az új földesúr szerb fordítása 1951-ben, Aleksandar Tisma fordításában, 
Todor Manojlovic bevezető tanulmányával jelent meg, az újvidéki 

Matica srpska kiadásában
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E02KMÆAP KO BAH EK 
BOZlDAR KO VACEK

JOKAM M CPBM 

JO K A Ï ET LES SERBES

Othcsk M3 TJIACA CCCLXI Cpncxe aKafleMHje HayKa h yMemocTH, 
OAejbeite je3MKa h kikhdkeBhocth, kh>. 14

Extrait du GLAS CCCLXI de l’Académie serbe des sciences et des arts, 
Classe de langue et de littérature, jvfe 14

E E OT P A Æ
1990

Bozidar Kovacek Jôkai-tanulmânykotetének cimlapja (1990)



394 N ém e th  F e re n c  -  A rany, Jókai és Petőfi kultusza a V a jd a sá gb a n

Petőfi vajdasági kultuszának ébresztői:
Lauka Gusztáv (1818-1902) és Jámbor Pál (1821-1897)
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A MULTRÖL A JELENNEK.
E M L É K J E G Y Z E T E K .

IRTA

L A U K A  G U S Z T Á V .

K I A D T A  A P E T Ő F I - T Á R S A S Á G .

B U D A P E S T

A I G N E R  L A J O S
könyvkiadó-hivatala.

Lauka emlékjegyzetei írótársairól:
A múltról a jelennek. Aigner Lajos, Budapest, [1879]
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A  „ B Á C S K A “  tá rc á ja ,
P e t ő f i .

Séh'sekérdezd: merre porlad  
Tirteumaszép honodnak !

Szent a puszta,
Hősi álmát hol alussza
Jeltelen a sírja halma . . .
Vájjon van-e lenn nyugalma ?

Va n-e álma ?
Vagy álmatlan sir hazája . . .
Oh! az ilyen hős kebelnek 
A  halál csak álom

Édes álom
M int mézpor a vadvirágon!

Szabadságnak hős dalnoka 
Á l d á s , béke szent porodra!

2se  zavarja  
Hős álmod’ a mú viharja

Szabadka Gyula kultuszverse Petőfiről (.Bácska, 1894. szept. 14.)
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— UJ PetÖfl-Iegenda. A székely udvar
helyiek helyi újságja, a Szófcely*Udvarkely, nagy 
meglepetéssel kedveskedett olvasóinak május 
elsejéről keltezett számában. Mindjárt u lap élén, 
kövér betűvel intézi hozzájuk ezt a kérdést s

Élt-s Petőfi Sándor 1883 május 23 án?
(A PoiŐÜ-Tánsaság különös figyelmébe ajáalv».)
Aztán elmondja, hogy Boldizsár Dénes 

kuckói állami iskolai igaagató beküldött a lap* 
nak egy részletet az Ö katonai naplójából, mely* 
bon elmondja a kővetkezőket; 1883 márczius 
hónapjában mint katona Boszniában volt és Őrs* 
vezetői minőségében # tizenkét társával együtt 
elővéd gyanánt raent át a Foska közeiében fekvő 
Vebro Burdo hegyen ét, Kótórai menet után a 
hegyoldalon egy kunyhóra bukkantak, obbs 
négy öizbeinduló férfiúra, kinek testét fekete, 
durva posztóból készült, földig érő kabát födte, * 
mely a derekán kötéllel volt megkötve, A társai* 
gás eleinte boanyákul indult meg, usíáa né nő
iül folytatódott, végre pedig a „remete** kijelen* 
tetto, hogy ő magyarul ia jól tud, Elmondta, 
hogy ö magyar, Bem tábornoknak egykor köd* 
veit katonája volt és o segesvári gyászos fltkÖ- 
cet után mint sebesült majd egy évig volt ápo
lás uiatfc ogy alaó-boUlogmsKonyfalvi (Udvarhely 
vármegye) öreg ember hátánál, hol a szegény 
asszony öt mint s ĵát fiát ápolta, gyógyíthatta 
éa siratta, öt képzőivé elesett fiának, Zokogva 
említette továbbá, hogy a szabadság eszméjéért 
hagyta el nejét ¿3 fiát, zokogott akkor is, mikor 
hozzátette, nagy sohasem tér többé haza, mert 
a», kit legjobban szeretett édjs hazája után, 
oiyan hamar tudta Öt elfelejteni.

— Mit ia keresnék otthon én, — folytatta 
— kit latén arra teremtett, hogy nemzetem 
vérét, umi vét foiizgassem, fegyverre szólítsam 
akkor, midőn őrültség és Isten segítségében való 
vakmerő e!bizakodás volt arra gondolni is, hogy 
hazám szabadságát annyi ellenséggel szemben ki 
leköt küzdeni? De mit beszélekV laton segített} 
cuua a hatalom utén versengés, (itt gonoitlelktt- 
aok címezte Kossuthot és Görgőit) önzésük buk
tatóit el, mórt önérdekük elsőbb volt, mint a 
hava osont ügye . . .

Bucűusásnál pádig egy imuköuyvot adott 
át as ÖrvezctŐDok, özeket moadván:

— Oo«éc;, imúdkossál a íesthaa és lélekben
meg ¿¿írt Petőfi Sándorért.

. , A kuckói állami iskola i^utgatójának 
j regényes jlbo íeléaoihos uinoj mit hozzátonnünk. 
j 0  bizonyára egy hónappal előbbre szánta regé

nyét a Székely-Udvarhelynek é* ujiuaaő hibája, 
hogy május elsőjén jelent meg,

Petőfi Boszniában? (Torontál, 1898. máj. 4.)
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Az első köztéri Petőfi-szobor a Vajdaságban (Óverbász, Erzsébet-liget 1899)
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A „TORONTÁI," tárcája
Petőfi Sándor

50 év előtti halálának emlékünnepélyére.
Otven éve már, hogy sirod nem találjak,
De tudjuk, hol szűnt meg dicső életed ; 
Tucljuk azt is, mi vitt a véres csatába — 
Hited: a szabadság s hazaszeretet.

Vigasznak kevés, de mégis enyhülésül 
Szolgál a szivünknek a biztos tudat,
Hogy nem egy idegen, de hazánknak földje 
őrzi, mint ereklyét, szentelt hamvadat.

A jobbak s nemesbbek, látha’d, nem feledtek, 
Szobrot is emeltek Neked, s általad 
Mindazoknak, a kik most együtt nyugosznak 
Veled, véráztatta néma föld alatt.

Lelkünk halhatatlan ott fenn a magasban,
De itt lenn a földön is azzá lehet,
Hogyha nagy tettekben vállt ki a tömegből 
S ragyog, mint vezérfény, társai felett.

Ujabb nemzedék jő, az sem fog feledni, 
Hagyomány lesz dicső tetteid sora;
Nagyobb és kiválóbb hőseink lehettek,
De nagyobb hazafi nem volt tán soha.

Lauka Gusztáv.

Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor (Torontál, 1899. júl. 29.)
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Petőfi-kultusz.
Nagybecskerek, julius 29.

A Petőfi-ünnep nagyobb arányokat 
olt, mint tervezői kontemplálták. Egész 
országos ünnepség lesz a holnapi segesvári 
emlékünnepből;  városok, törvényhatóságok 
szervezkednek a nagy évforduló meg
ünneplésére és alig lesz az országnak 
Nagy becskei eken kivül nagyabb  helysége, 
a hol Petőfi-ünnepet nem tartanának.

Örvendünk ennek a felbuzdulásnak 
és halhatatlan költőnk méltó megtisztelése 
mellett  a magyar közszellemnek termékeny 
föléledését üdvözöljük benne. E z  a mostani 
ünnep hazafias, nemzeti és irodalmi lesz 
é& ezzel szerencsésen megteremti a példát, 
miként egyesülhet hazafiság, nemzeti érzés 
és az irodalom tisztelete egy akcióban. Az 
u jabb kor különös fejlődése a politikát 
egészen elválasztotta az irodalomtól, még 
pedig ez utóbbinak rovására. Az irodalom 
elhanyagolt oltár, melyen nem áldoznak 
azok, a kik az ország ügyeivel foglalkoznak.

Anonim: Petőfi-kultusz ( , 1899. júl. 29.)
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Mihalovich Ödönnek

^szerkóryv kubn Art 2ffi 5űbt
SzöJsmok egyenként 0 -— 10 kr
Az zewAm* szólstnok m ZCrtSCkr

~ — 4---------

BUDAPEST.

Lányi Ernő egy megzenésített Petőfi-verse
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Torontálmegye Petőfiért.
( S a j á t  t u d ó s í t ó n k t ó l . )

— március 2.
Említettük már, hogy a Torontálvármegyei 

Magyar Közművelődési Egyesület Knyaskó Lajos 
felsőkereskedelmi iskolai igazgató kezdeménye
zésére mozgalmat inditott a fővárosi Petőfi* 
ház és ereklyemuzeum érdekében.

A mozgalom intézését tegnap átvették 
kezükbe Nagybecskerek város lelkes hölgyei, 
élükön B o t k a Bélánéval, a vármegye főispánjá
nak költői lelkű feleségéveL Délután 4 órakor 
ugyanis értekezletet tartottak a hölgyek a vár- 
megyeháza főn páni kistermében s elhatározták, 
hogy lelkűk egész melegével fognak buzgólkodni 
a népszabadság lánglelkü dalnoka dicső emléke
zetének méltó megörökítésére, amely a Petőfi- 
házban és ereklyemuzeumban nyer kifejezést.

Bánáti gyűjtés a Petőfi-ház és ereklyemúzeum javára 
(Torontál, 1907. márc. 2.)
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A „T0 R0 NTÁL“ tárcája.
‘ ----- .>.nzu‘,,.jSLSJSs:rjj:rrsr.v.:^= r.ti'jrsrssr-Lii'gii'̂ Biaracr

Petőfi költészete és a valóság.
— X>r. Fcrenotl Zoltán felolvasása a március S-iki 

Petöfi-estélyen. —
—‘ A . T o r o n t f t l *  e r e d e t i  t á r c á j a .  —

n.
Tehát ha valaki kölcsönzött érzelmi hatáso

kat foglal versbe, amint bizony ez a gyakoribb 
eset, ha még oly nagy költők hatására teszi is, 
mint Goethe, vagy B yron : mindig épen az 
hiányzik belőle, mi az érzelem lényege. Term é
szetesen azonnal fölismerhető benne az érzelmi 
őszinteség hiánya; mert kölcsönzött eszme min
dig az marad, am i: eszme, kölcsönzött érzelem 
semmi, az árnyék árnya.

Az érzelmek ez őszintesége itt annál lénye
gesebb, mert főképen érzelmeink tesznek azzá, 
amik vagyunk; ezek különböztetnek meg mások
tól s szabják meg egyéniségünk természetét és 
hőfokát. Értelmi erőnk alsplényege, az akarat 
tulajdonai szintén ugyanazok lónyegökben, ezek
ben csak a kisebb-nagyobb mérték választ el 
embert embertől; de érzelmeink nemcsak fokaik
ban, alaptermészetökben is különböznek. Ezért 
nemcsak benyomásaink a gyönyöreink és fájdal
maink, egyszóval összes érzelmeink mások, ha
nem még abban is mások vagyunk, hogy mily 
benyomások ébresztik föl ezt vagy azt az érzelmi 
megindulást. Amiben egyik élvet talál, a másik 
közönyös marad vagy épen undort érez. Egyik 
benyomás, egynél mint állandó rezgés munkál, 
másnál meg sem születik, vagy tüstént meghal. 
Tehát i a lyrismus alapja lelkűnknek abban a 
személyi természetében van, amint a külső be
nyomások hatását befogadja s amint benen 
ezekre érzelmi reactio ébred. Ez egyszerre egyénen
ként egy külön szemléleti, érzési és eszmei vilá
got jelent; mindnyájunkat magunkban azzá a

Ferenczi Zoltán: Petőfi költészete és a valóság (Torontó/, 1907. márc. 12.)
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POLIT VLADISLAVA.
( eT~ (IF )

P E T Ő F I  

fl SZERBEKNÉL

ÚJVIDÉK
B r a n i k  n y o m d a  r é s z v é n y  t á r s a s á g  

1912.

Polit Vladislava: Petőfi a szerbeknél Branik nyomda, Újvidék, 1912



405

A mi nagyjaink______________ Január

v     N

Petőfi Sándor

1823 jan. 1. szül. Petőfi Sándor, a legnagyobb 
magyar lírikus költő.

1849 jan. 16. szül. Mikszáth Kálmán író, a magyar 
széppróza egyik legnagyobb mestere.

1826 jan. 26. szül. Gyulai Pál, esztétikus, költő, 
a legkiválóbb magyar kritikus.

Petőfi Sándor, „a legnagyobb magyar lírikus költő”
(A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink 

és költőink arcképével. Glóbus, Petrovgrad, é. n., 3. 
[Jugoszlávia Magyar Népkönyvtár / szerk.: Kelemen János])
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39

Mese Petőfi Sándorról
Hol volt,  hol nem volt,  m ég a segesvári  ü tk ö 

zeten is túl, volt egyszer egy nagyon szegény kocs-  
máros.  Annak volt egy felesége és két  f ia : Sándor  
és István.

Sanyi egész nap a színészek körü l lebzselt.

Ott éldegéltek csendesen a Kőrös partján, egy 
rozoga kis csárdában, ahová a vándor utasok tértek 
r*e egy kis pihenőre, meg egy icce borra. Pista a 
fiatalabbik gyerek segített az öreg szülőknek a sön- 
tésben, ő csapolta meg a hordókat.

Sanyi iskolába járt, de bizony nem volt abban 
sok köszönet, mert sohase tudta a leckét őkelme.

Gergely Boriska: Mese Petőfi Sándorról 
(Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese és mondavilágból.

Válogatta: Kelemen János. Glóbus, Petrovgrad, 1939, 39-41.)
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*
Rajtunk kívülálló ókok miatt „Petőfi 1849—1939", „Németország a  
németek tükrében“ (Dr. Lajos Iván nyomán) cím ű c ikkein k  nem
jelenhettek meg, „Világszemlénk", „Krónikánk" pedig  több helyütt

összefüggéstelen.

Kilencven esztendővel ezelőtt, 1849 
július 31-én, a segesvári csatában 

eseti el Petőfi Sándor

A cenzúrázott Petőfi: Egy beharangozott Petőfi-tanulmány helyett csak 
háromsoros szöveg jelent meg (!) (Híd, 1939/7-8. sz. 257.)

J U G O S Z L Á V I A I
MAGYAR NÉ PK ÖNYVTÁR

* Szerkeszt i : K E L E M E N  J Á N O S  *

P E T Ő F I
A nagy köitö  é le te  é s  k ö lté szete  

rem ek el

„ G L Ó B U S *  N Y O M D A  P E T R O V G R A D ,  1939

Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany. Petőfi. A nagy költő élete és költé-
Az életrajzokat írta Borsodi Ferenc. szete remekei. Glóbus, Petrovgrad,

Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar 1939 [Jugoszláviai Magyar Nép- 
Népkönyvtár / szerk.: Kelemen János] könyvtár / szerk.: Kelemen János]
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F< p lalcn a w gotovom. CENA DIN.

H Í D  K Ö N  Y V T  Á R

I. ÉVFOLYAM  1. SZÁM

A Híd-könyvtár Petőfi-füzete (1939)
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Arany, Jókai ás Petőfi a magyar írók között a leginkább kultikus személyiségek közétartozik, születésük és haláluk kerek évfordulóit 
megünnepelni a 19. század óta kötelesség. Az pedig, hogy mikor milyen vonásait emelték ki az ünnepeiteknek, sokkal inkább az 
ünneplőkről (az ünneplők koráról) árulkodik, m int magukról a szerzőkről. A három 19. századi szerző kultuszát a mai Vajdaság 
területén -  földrajzi értelemben így lokalizálja Németh Ferenc kutatási területét -  társadalmi formáció- és Impérlum-váltások 
egész sora formálta. Németh Ferenc tárgy választása éppen ezért szerencsés, fontos és érdekes egyszerre: Ilyen körülmények között 
a kultusz alakulástörténetének a történelem alakulása által való meghatározottsága különösen jó l érzékelhető és érzékeltethető. 
Kutatómunkája során Németh Ferenc bő másfél évszázad anyagát tekintette át. A kultusz kialakulását mindhárom (ró esetében 
visszavezeti még életük során kialakult vajdasági látogatásaikra, az ottani írókkal, művelődési intézményekkel kialakított 
kapcsolataikra, és/vagy műveik vajdasági vonatkozásaira. A kronológiai elvet követő tárgyalásmód Arany, Jókai és Petőfi 
esetében is világossá teszi, hogy a kultusz szempontrendszere miként alakult Trianon előtt, a két világháború közötti Időszakban 
és a második világháború után. Kiderül az Is, hogy a második világháború óta eltelt Idő nem tárgyalható egységes korszakként: 
a partizánháború lezárását követő évek sokkal inkább a harcos Petőfi kultuszának kedveztek, mintsem Aranynak vagy Jókainak. 
Külön erénye a tanulmánynak, hogy beszámol a három szerző szerb recepciójáról is.

SZAJBÉLY Mihály


