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Móra Ferenc 
 

Bolond Istók 
 

Tíz percet adtak nekem arra, hogy a mozi Petőfi-ünnepének 
prológja gyanánt beszéljek Szeged közönségének a magyar föld ezer-
éves embertermésének legnagyobb csodájáról. Olyan, mintha tíz per-
cet adnának a Szent Ágoston legendájából ismert kis gyermeknek ar-
ra, hogy merítgesse ki kanalával a tengert, vagy a kenderike madár-
nak, hogy hordja el csőrével a mesebeli gyémánthegyet. Én ezt a kép-
telenséget meg se kísérlem, és nem is próbálom megrajzolni Petőfi 
csillagokra ívelő pályáját a kiskőrösi bölcsőtől a segesvári tömegsírig. 
Nem lehetek olyan szerénytelen, hogy föltehessem, mintha a szegedi 
Petőfi-ünnepek hosszú sora után tudnék még valami újat mondani a 
legnagyszerűbb magyar életfilmről, amit az Úristen keze valaha 
lepergetett. 

El kell ismerni, hogy az az ünneplés, amellyel az emberek hó-
doltak az Isten remekének, egyenlő vele a példátlanságban. Ezer 
esztendő alatt nem volt rá példa a nemzet életében – pedig mi 
mindig értettünk az áldomásokhoz és ünnepléshez –, hogy 
királynak, hadvezérnek, államférfinak az emlékét úgy ünnepelték 
volna, mint ahogy a költőét ünnepelték, aki, igaz, több is volt 
királynál, hadvezérnél és államférfinál. Hiszen ő az első, aki még 
velünk, magyarokkal is meg tudta csinálni azt a csudát, hogy 
összehozott bennünket egy gondolatban. Hogy az ő levegőjéből való 
hasonlattal éljek: ő a falu kútja, aki körül mindnyájan találkozunk, s 
akinek örökkévaló forrásaira az egész Nagy-Magyarországból 
elzarándokol a lélek szomjú nyája. Az egész ország szobortalapzattá 
változott, amelyről a csillagokig ér a százesztendős Petőfi alakja, s 
körülötte ott oltározik az egész nemzet, a költők dallal, a szónokok 
beszédekkel, a tudósok könyvekkel, a színházak és mozik 
díszelőadásokkal, a főváros kivilágítással, a falu bandériummal, 
mindnyájan meghatott lélekkel. Csakugyan egy élő királyt sem 
lehetne úgy ünnepelni, mint ezt a halott költőt, aki nem nagyon 
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szerette a királyokat, s ez bizonyára az ünneplés legnagyobb foka, 
amely tőlünk, magyaroktól telhetik. 

De a legszebb ünnep is elmúlik, és megkockáztatom a kérdést: 
föltámasztottuk-e Petőfit ezzel az ünneppel, úgy, hogy ezután köz-
tünk is maradjon? Mert nem Petőfinek volt szüksége az ünneplésre, 
hanem nekünk volna rá szükségünk, hogy a Petőfi felidézett lelke 
megszálljon bennünket. Egy képpel próbálom kifejezni, amit mon-
dani akarok. Tudott dolog, hogy a világűrben, amelyen a nap arany 
nyilai áthullanak, dermesztő hideg van. Meleg csak idelent van a 
földön, amely felfogja és visszaveri a nyílsugarakat. A százéves 
Petőfi egy lángoló nap a magyar firmamentumon, amelyet megbá-
mulnak a föld egyik sarkától a másikig. De virág csak akkor fakad és 
termés csak akkor zsendül a nyomán, ha felfogjuk a belőle áradó 
fénykévéket. Ő beragyog bennünket, de mi ragyog vissza mirólunk 
őrá? 

Ez a film, amelyet itt bemutatnak, Petőfi egyik legnapsugara-
sabb költeményének, a Bolond Istók-nak meglehetős költői szabad-
sággal való filmre vitele. Egy játszi kedvű, forró szívű peregrinus 
diák a hőse, egy madár lelkű, ágról ágra szökkenő vándorlegény, aki 
mindenüvé tavaszt visz a fagyos szívek közé. Petőfi ebben a Bolond 
Istókban önmagát rajzolta meg, a maga szenvedésekkel teli kóbor 
életét, amely akár katona korában, akár színész korában, akár újság-
író korában mindig garabonciás volt egy kicsit. Ebből az időből a 
halhatatlan Bolond Istókunkról egy anekdota maradt fenn az én 
szülőhazámban, a Kiskunságban. 

A mese szerint, mikor Petőfi egyszer ott járt peregrinus korában 
Félegyházán, talán éppen mikor a Szülőföldemen-t írta, valami Málé 
Tót János nevű kun ember volt a kis város legdúsabb lakója. Az a hír 
járta róla, hogy vékával méri az ezüst húszast, lapáttal szeleli a ban-
kót. Cudar gőgös ember volt, azzal a szavajárással: 

– Aki pénzes, legyen kényes. 
S igen tartotta is magát ehhez a regulához, kalapot senkinek 

nem emelt, de azt mindenkitől elvárta, hogy őt előre megsüvegelje. 
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A peregrinus, a cinegelábú, parázsszemű legényke természete-
sen nem tudta ezt a törvényt, és ha tudta volna se igen engedelmes-
kedik neki. A nagypénzű ember rá is förmedt gorombán: 

– Maga se ide való, öcsém, másképp nem tartana verebet a ka-
lapja alatt. 

– Nem ismerem kelmedet – felelte tisztességtudóan a deák. 
– Micsoda? Hát nem lehet énbelőlem kinézni, ki vagyok, mi va-

gyok? Le a kalappal, fiatalember, mert most is száz sárga csikó fic-
kándozik az én zsebemben. 

A deák félvállról felelt: 
– Nem szoktam lovaknak köszönni, még ha a körmöci 

ménesből valók is. 
Csődület támadt a piacon a hangos beszédre, tetszett a népek-

nek a Málé Tót János kifizetése aprópénzzel, annál jobban megres-
tellte ő magát. 

– Nono – vette alábbra a hangot –, hátha megfeleznénk a száz 
aranyat? Azért már csak meg lehet billenteni a kalapot? 

– Hát lehetni lehet – mosolygott a peregrinus, azzal a gazda elé 
tartotta a markát, a zsebébe csúsztatta az aranyakat, és szó nélkül to-
vább akart ballagni. 

– Ohó! – rikoltott utána a Krőzus. – Hát a köszönéssel hogy le-
szünk, fiatal barátom? 

– Hja, atyámfia – fordult meg a deák –, most már nekem is 
annyi aranyam van, mint kendnek, hát mért köszönnék én kendnek 
előbb, mint kend nekem? 

Most már az egész piac nevetett, azt pedig századik ember se 
szereti, ha őrajta nevetnek. Málé Tót János látta, hogy most már a be-
csület forog veszedelemben, azt pedig meg akarta menteni minden-
áron. 

– Kedves öcsémuram – vette könyörgőre a dolgot –, inkább 
odaadom még ezt a másik ötven aranyat is, csak tiszteljen meg érte a 
köszönésével! 

– Az már beszéd – nevetett a deák, aztán zsebre tette az aranya-
kat, félrevágta a kalapját és ráförmedt az öregre: – Hát aztán miért 
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köszönnék én kendnek, mikor a kend zsebe üres, az enyémben meg 
száz körmöci csikó ficánkol? Aki pénzes, legyen kényes, aki pedig 
pénztelen, az kapja le a süvegét! 

Úgy elkotródott erre a kiskun Krőzus, mint az orronvert, Petőfi 
pedig szétosztotta a nevető, szájtátó szegénység közt az aranyakat: 

– Nesztek, emberek, vegyetek rajta kenyeret! 
Hát én kötve hiszem, hogy ez a történet megesett volna azon a 

félegyházi piacon, ahol most Petőfi Sándor segesvári szobra áll. Elő-
ször is a Málé Tót Jánosok nem szokták a köszönést aranyokon 
venni, sokkal okosabb emberek ők annál. Másodszor, ha Petőfi 
Sándorral valaki goromba hangon kezdett volna beszélni, annak 
Petőfi Sándor nem pajkos tréfával felelt volna. Harmadszor ez a kis-
kunsági anekdota tulajdonképp nemzetközi vándoradoma, amelyet 
több országban is ismernek, és mindenütt másra fognak rá. 

Azért én mégis elmondtam, mert beleillik a Bolond Istók leve-
gőjébe, és mert nagyon alkalmas tanulságot lehet hozzáfűzni. Petőfi 
Sándor a szíve vérét osztotta szét versei evangéliumában, amelyet 
ránk hagyott, és amelyért most álló egy esztendeig ünnepeljük. 
Csakhogy ha versei aranyán meg nem vesszük magunknak az élet 
kenyerét, akkor nem érdemeljük meg, hogy Petőfi Sándor a világ 
minden népei közül nekünk adatott. 

  


