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Móra Ferenc 
 

Van-e Petőfi-kultusz? 
 

Fél esztendővel ezelőtt még azt feleltem volna erre a kérdésre: 
nincs. Pedig már akkor igen benne voltunk a centenáris1 Petőfi-kul-
tuszban. Magam is csináltam, ahogy tőlem telt, vagy húsz előadáson, 
Budapesttől a battonyai moziig. Nyilván ez a battonyai volt a leg-
hosszabb Petőfi-ünnep, mert este nyolckor kezdődött és éjfél után 
egyig tartott. (Becsületére legyen mondva a battonyai nemzetnek, ki-
várta végig és megtapsolta mind a tíz számot.) Szépnek is szép volt, 
legalább mink szereplők szépek voltunk, mert hol lila, hol piros, hol 
kék fényben fürdetett bennünket a reflektor, ami nem utolsó titka a 
sikernek. 

Hanem mentül tovább ministránskodtam szerteszét az ország-
ban a Petőfi oltára körül, annál kevésbé hittem el, hogy van Petőfi-
kultusz. A kultuszhoz hivő tömegek kellenek – hol vannak azok? Jár-
tam én olyan városban is, ahol minden tízezer emberből tízet lehetett 
becsalni az ünnepre, azt is külön-külön instálással, s azoktól se mer-
tem volna megkérdezni a végén, hogy mit imádkoztak Szent Petőfi-
hez. Aztán akiből kultuszt csinálnak az emberek, azt ugyan követni 
nem követik, de legalább idézik. Hiszen ami azt illeti, Petőfit nagyon 
sokat idézik, de – tessék megfigyelni – nagy urak, kis urak rendesen 
egyformán rosszul idézik. Névelőt, kötőszót tesznek oda, ahol nincs, 
s elhagyják onnan, ahová Petőfi odatette. Mentül több idézetet hal-
lok, annál többször érzem, hogy minálunk ritmusrontóbb nép nincs a 
világon. 

Én nem tudom, más nációknál mi igaz a hősök kultuszából, mi 
nem, de legalább szép történeteket tudtak róla kitalálni már az 
ántivilágban is. 

Én most tanultam egy új történetet, amely megtérített. 
* 

                                                 
1 centenáris: száz éves évfordulós; centenárium: századik évforduló 
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Az új történet úgy kezdődött, hogy a minap kaptam én aján-
dékba egy első kiadású Petőfit, 1844-ből valót. Igazság szerint nem is 
az én személyemnek szólt ez az ajándék, hanem egy liliomos nőszív 
áldozata volt a Petőfi-oltáron. Írtam egy verset Pila Anikóról, a költői 
cigánylányról, az megríkatott valahol, ibolyás falusi kertben egy öreg 
tanító nénit – nem csinált belőle titkot, hogy öreg, nem bántom meg 
vele, ha kiírom –, s úgy akarta meghálálni a tiszta könnyeket, hogy 
elküldte nekem a Petőfi-könyvet, az orgonakoszorúcskákkal együtt, 
amiket talán még a nagyszülője préselt bele menyasszonykorában. 

Ismerte-e, nem-e a könyv értékét, nem tudom. De én ismertem, 
s mindjárt tisztában voltam vele, hogy én ezt meg nem tarthatom. 
Szegény ember vagyok én ahhoz, hogy ekkora kincset őrizgessek a 
könyveim közt. Meg Vörösmartyt se bánthatom meg vele, akit a té-
len el kellett adnunk, mikor elfogyott a szenünk. Hát nekiadjuk a Pe-
tőfi-könyvet annak, aki még minálunk is szegényebb: a városi köz-
könyvtárnak. Annak úgysincs ilyen, s az én életemben már nemigen 
bír venni, ha a jó időben nem vett. 

Úgyis ki volt készítve egy nyaláb bevinnivaló könyv a jegesre, 
odatettem felülre a kincset is egy kultuszminiszteri borítékban, ame-
lyikben az adatott tudtomra, mennyi a könyvtárunk idei állam-
segélye. A segély rendesen annál kisebb, minél nagyobb a boríték. Az 
idei boríték különösen nagy volt, kényelmesen belefért a Petőfi, még 
rá is csavarhattam a tasak száját. S mivel éppen Petőfi-ünnepre kel-
lett valahová utaznom, csak telefonon hagyhattam meg a könyvtár-
szolgának, hogy jöjjenek ki a könyvekért. Persze én a Jánost kértem 
meg, János az Andrásnak adott parancsot, András az Imrének adta 
tovább az ordrét2, a vége az lett, hogy senki se jött ki a könyvekért. 
Amikor hazaértem, még mind ott találtam a jegesen, csak éppen a 
Petőfi-könyv nem volt ott a hegyükben. 

Ki vitte el? Bizonyosan a markoláb3, mert nem akadt tudója sen-
ki. Házam népe a vállát vonogatta, ők nem is látták. Ki járt itt, még 
én odavoltam? Egy költő, egy nemzetgyűlési képviselő meg a gáz-
gyár pénzbeszedője. Eh, bolondság, azok nem élnek Petőfivel. 

                                                 
2 ordré: parancs, rendelet, utasítás 
3 markoláb: képzeletbeli gonosz lény 
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– Neköm volna valakire vaksom – mondja mindentudó Bori-
sunk. – De azért mögharagszik a tekintetes úr. 

– Ki vele, Boris néni! 
– Hát a varas béka mögint itt ténfergött valamelyik röggel, az 

töhette. De tudom, hogy neköm nem hisznek addég, még a 
szömünket is ki nem lopja a rongyélus. 

A varas béka és a rongyélus alatt nem olyan mitologikus állat 
értendő, mint a markoláb. A kis újságosgyereket tiszteli így Boris né-
ni, akivel a télen keveredtünk barátságba. Az istenadta karácsonykor 
is mezítláb hordta az újságot. Megszántuk, adtunk neki egy pár rossz 
cipőt – hát negyednapra megint csak mezítláb gázolta az ösz-
szekásásodott havat, jeget. 

– Hát te, te, hova tetted a cipőt? 
– Nekiadtam a Jani bátyámnak. Ű külső munkára jár a gyárba, 

neki jobban köll. 
Kerítettünk még egy pár rossz cipőt. A magunkéból, aztán a 

jobb szomszédunktól is koldultunk egy párt, a bal szomszédunktól is 
– hiába, csak nem tudtunk a gyereken segíteni. Annyi bátyja és nénje 
van neki, hogy azt az egész utca se győzné meg cipővel. Így aztán, ha 
már fölruházni nem tudtuk a fiút, legalább tápláljuk. De amit kap, 
azzal el kell neki bánni a helyszínén, mert másképp azzal is az atyafi-
sága töltözne. 

Hát ilyen római jellem a varas béka. Rá is mordultam Boris né-
nire, hogy a római jellemet ne sértegesse. Hanem ha a könyv elő nem 
kerül, akkor én mindenkinek leharapom a fejét a házban. 

A könyv nem került meg, hanem harmadnapra találkozom a 
kapuban a varas békával. Pattogatott kukoricát markolász egy papír-
stanicliból. Tulajdon abból a kultuszminiszteri borítékból, amely a 
Petőfi-könyvnek szolgált védőburkolatul. 

– Nini – csapok le rá hirtelen –, hát ezt hol vetted, te trifurcifer4? 
– Maguknál tanáltam a jegesön – tömködte be sebesen a mara-

dék csemegét. Azt hitte a csacsi, azt akarom elvenni tőle. De amúgy 
eszébe se volt tagadni. Hiába, csak római jellem ez. A rómaiak voltak 
a világ legarcátlanabb tolvajai. 
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– Hát a könyv, ami benne volt? 
– A könyv? Szép vers-olvasmányok voltak benne. 
– Úgy? hát aztán melyik volt a legszebb, te? 
Nem vettem volna rossz néven a varas békának, ha azt mondja, 

hogy az, amelyik így kezdődik: Úgy jóllaktam, hogy még… De azt 
mondta, hogy a Farkasok dala volt a legszebb. Hát erre már egészen 
meg kellett enyhülnöm. A régi barát hangján kérdeztem meg tőle, 
hol van a könyv. 

– Odaadtam két kifliért a péknek, aki a sarkon árul. 
A péket lefüleltem én még aznap, csakhogy a könyv már őnála 

sem volt. Eladta a sógorának, a cipőpucolónak kétszáz koronáért. 
– Ejnye, de sietett tőle megszabadulni. Gondolta, ugye, hogy 

lopott jószág? 
– Nem gondoltam én, kéröm, sömmit, de mikor láttam, hogy 

olyan röttentő szép versek vannak benne, no, mondok, ez jó lössz a 
sógornak, mert az igön tanulmányos embör, nótákat is szerkeszt, mi-
óta a Zurálhögybül möggyütt. Mert ott raboskodott az, kéröm, há-
rom álló esztendeig. 

Mindjárt gondoltam, hogy ezzel a tanulmányos férfival baj lesz. 
Lett is, mert csak egy hét múlva sikerült elcsípnem, akkor is a 
duttyánban, ott is borközi állapotban. Nem akart a könyvről tudni 
sehogy sem. Azt mondta, hogy ha versre van szükségem, mond ő 
nekem ingyen, barátságból olyan daldarabot, hogy az másnak ötven 
koronát kóstál. És mindjárt el is mondta a Petőfi-könyvből azt a nép-
dalt, amelyik így kezdődik: Elvennélek én, csak adnának… 

– Szép daldarab ez, kéröm, már két kocsislegénynek is leírtam. 
Az egyik városi kocsis, a másik mög a csontgyárba van hivatalban, 
ha üsmeri. 

– Azt mondja meg inkább, hol az a könyv, amiből ezt a szép 
daldarabot kiírta? 

A plágiumot nemcsak akkor tagadja az ember, ha akadémikus, 
hanem akkor is, ha cipőpucoló. Csakhogy a cipőpucoló már a máso-
dik spriccernél töredelmes vallomást tesz. 

                                                                                                                            
4 trifurcier latin szóból: országos gazember, csirkefogó 
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– Ezör koronát adott a könyvért a paker. Nem tudom a nevit, de 
mögtanálhatja a vasútnál arrul, hogy csókaszöme van neki. Ű is be 
vót törülközve, tudja, mikor mögvötte, mög én is. Minek ez egy pa-
kernek5? mondok. Mert a paker is van annyi embör, mint a cipőpu-
coló, aszongya. Így oszt addég huzalkodtunk, még az üvé lött a 
könyv, enyim az ezres. Ugyan most mán az se az enyim, hanem ezé a 
jó emböré, aki ezt az égedetlen jó bort méri, verné el az Isten a tüvit, 
de útrul útra, annak a tőkének, aki termötte. 

Egy hét múlva megkerült a csókaszemű paker. És amit ő mon-
dott, az a leghihetetlenebb ebben a történetben. Mert azt mondta, 
hogy ötezer koronáért adta el a könyvet egy alsóvárosi paprikás gaz-
dának. 

Ő nevet is mondott, de azt én nem írom ki, mert hátha bünte-
tésből nagyobbra mérik az adóját ennek az ősi virtustól elfajzott ma-
gyarnak? Pedig nem akarnék neki kárt tenni, mert nagyon jó szívvel 
volt hozzám, mikor elmondtam neki, ki vagyok, mi vagyok, miben 
járok. 

– Hát aztán igaz-e, hogy ötezer koronát adott azért a könyvért? 
– Igaznak igaz – röstelkedett egy kicsit. – Tán becsapott vele a 

paker? 
– Nem, nem csapta be. De hát nagy pénz az mégis. 
– Hát úgy mondta, hogy annak az az ára, mert nagyon jelös ír-

nok volt az a Petőfi. Verka látta a moziban is, nem győzte beszélni, 
hát ezért vöttem mög neki a könyvet, mert nagyon lepködi az effélét, 
mióta az iskolábul kitollasodott is. 

– Akkor hát én nem is kaphatom már vissza a könyvet? Ugyan 
nem is én, hanem a könyvtár. Az a nagy ház a Tiszaparton. 

– Tudom, a Kurtulpalota. Voltam mán benne én is. Láttam az 
Árpád apánk képit is. Szép az, hallja, csak csekélylöm. Hiszön Árpád 
apánknak a kisujja vastagabb löhetött, mint egy mostani kapitánynak 
a dereka. 

No, mondom, majd máskor esztetizáljunk, most hallgassuk ki 
Verkát, mi szándékban van a könyvvel. 

                                                 
5 paker: hordár 
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Elvörösödött a lány, mindjárt láttam, hogy itt szerelem van je-
len. Verka ismer egy valóságos írnok urat, az államot szolgálja, és azt 
még Petőfinél is nagyobb írnoknak tartja. Verka még virágvasárnap-
ján neki adta a könyvet, emlékbe az írnok úrnak, tett bele szentelt 
barkát is. 

Kedves derű fénylett föl az apa szemében, ahogy elbúcsúztam 
tőle: 

– Hát ilyenök a fiatalok, kéröm, mink is voltunk valaha ebbe a 
napba. 

Az írnok urat már a hivatalában kerestem föl, és úgy beszéltem 
vele, mint literátus emberrel. Ő is úgy válaszolt nekem. 

– A kislánnyal már tisztában vagyunk, kérem. Az öregek se el-
lenzik. Húsvétra is oda voltam híva ebédre. De hát hogy menjek? 
Tisztviselőszövetet csak kapunk, de azt meg is kell varratni. Aztán 
nem volt egy tisztességes nyakkendőm, a gallérom, a kézelőm 
kirojtolva. Éppen itt a hivatalban olvasta valaki az újságban, milyen 
nagy ára van most az ilyen régi Petőfi-könyvnek. Hát eladtam, ké-
rem, pedig majd elsüllyedtem szégyenletemben. Harmincezer koro-
nát kaptam érte, abból ruházkodtam ki húsvétra. 

– Kinek adta el? 
– A paprikás Bergernek. 
Az ám, mindjárt gondolhattam volna. A paprikás Berger csinál 

ilyen bolondokat. Pénze is, szíve is van hozzá. Nagy gyűjtőszenve-
delem van benne, aminek a könyvtár is látta már hasznát. Épp azért 
itt nem lehet ajtóstul rontani a házba. Ide diplomácia kell. 

Összehívtam hivatali munkatársaimat, s elmondtam nekik a 
történetet, hogy mindenki beleadhassa az eszét. Hogy kell lábáról 
levenni a paprikás Bergert? 

Ahogy tanácskozunk, jön a János szolga és jelenti, hogy keres 
egy úr. 

Farkast emlegettünk, kert alatt járt. Ahogy kimegyek, a papri-
kás Berger nyújtja felém a hetek óta kergetett kincset. 

– Direktor úr, vettem valamit a könyvtáruknak. Első kiadású 
Petőfi, ennek itt a helye. 
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És így került a halhatatlanság fényében tündöklő első magyar 
verskötet a falusi ház tájékáról a városi nagy könyvtárba, miután 
megitatta szépségeivel úr, paraszt, proletár, mesterember, kereskedő 
konstruktív, destruktív lelkét. 

* 
Mégiscsak van itt Petőfi-kultusz, ha maga Petőfi csinálja. 
 
 


