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K F

A Petőfi-kultusz jelei Arany János kései lírájában

, a balkáni orosz-török háború igencsak fölkeltee a magyar közvélemény figyel-
mét, amely – szemben a jóindulatú semlegesség álláspontjára helyezkedő hivatalos
Monaria-külpolitikával – egyértelműen a hajdani hódoltató, de a magyar szabad-
ságmozgalmaknak ököly óta menekültjeit befogado törökök oldalán állt, szemben
az /-es szabadságharcot vérbefojtó cári birodalommal, amelyben a pánszláv fé-
lelmek ekkor már csaknem félszázada testet öltöek. Arany János szintén ezt a felfogást
fogalmazta meg igen árnyaltan Plevna című, . szeptember -ről kelteze, de éle-
tében ki nem ado versében:

Ki zsarnok volt, s Európa réme,
Most ezt nagy rémtől menti meg,
S a népszabadság szent nevébe’
Övé a zászló, mely lebeg.

A bulgáriai Plevna, a mai Pleven ostroma . július . és december . közö folyt.
Végül elese, de addig a törökök több orosz támadást véresen visszavertek. Az egyik
ilyen részsiker, a szeptember -i hatása ala írta Arany a verset. Már az iménti idé-
zet is Petőfi-motívumot idéz, a népszabadság lengő zászlójával az Egy gondolat bánt
engemet… sorait. A . strófában aztán felbukkan a hajdani barát alakja is :

Azért e zászlónak dicsőség!
S magyar ajakról kétszeres !…
Ha volna költő – volna Ő még,
Kit vágyunk holtan is keres !

A legutóbbi kritikai kiadás¹ nem jegyzetelte meg ezt a helyet. Egy új és teljesebb edíció
reményében ezt most pótoljuk.

Erre az időpontra,  őszére már lezárult a Petőfi-kutatás nagy hulláma, amelyet
egyManasses Dániel (alias Pap János) nevű szélhámos kavart föl. Őmár a negyedik volt
a szibériai legenda terjesztői közül, de kétségkívül a legnagyobb hatású. Azt állítoa,
hogy  éves, -ben a . honvédzászlóaljban szolgált Erdélyben, és sebesülten került
orosz fogságba. Petőfivel, aki  év körül járhato, Szentpéterváro találkozo .
január -én, miután Manasses öt évet ólombányában dolgozo, majd  évet szolgált
a cári hadseregben, és onnan leszerelve hazaindulhato. A költő nem katonáskodo, ő
ólombányai munkás, majd felügyelő volt Szibériában.

¹ Arany János összes művei I., Kisebb költemények, s. a. r. V Géza, Bp.,  [A
], .





A parlamenti interpellációig juto csalás hamar, két és fél hét ala lelepleződö.
Manasses nyilvános kolozsvári meghallgatásakor kiderült, hogy a . zászlóalj nem
szolgált Erdélyben, hogy oroszul még a vezényszavakat sem ismeri, helynevei kitalál-
tak. Oroszország helyemegjárta viszont a nagyváradi börtönt, ahol  és  közö
különböző neveken elkövete lopásokért és csalásokért büntetését töltöe. Rabtársaitól
hallo először Petőfi halálának rejtélyéről. Kiszabadulva Petőfi arépét is láa, íro
forrásai azonban – lévén analfabéta – értelemszerűen nem leheek. A szélhámosok
mindenkori ösztönével ráérze azonban arra a történelmi pillanatra, amikor a közvé-
lemény fogékony volt kitalációira.²

A Manasses-ügy hatására sokan jelentkeztek Petőfi halálának újabb és újabb vál-
tozataival. A Vasárnapi Ujság, bár ezeket elhárítoa, . július -án, a halálozási
évforduló (július .) közeledtével egyet mégis közölt : Murvai Sándor udvarhelyszéki
levelező – úgymond – kutatásainak eredményét. Eszerint a menekülő Petőfit a kozákok
csak életveszélyesen megsebesíteék, de el tudta magát még Héjjasfalváig vonszolni,
ahol másnap reggel egy „Vonicza Tódor” nevű, a magyaroktól elszenvede sérelme-
it így kompenzáló román agyonverte. Három élő szemtanút is megneveze. Bár erről
a történetről is³ kiderült, hogy újabb keletű és hogy alaptalan, s arra a tévhitre épült,
hogy a Petőfi sírját megtalálók jutalomban részesülnek (ez már Manassesnek is mo-
tívuma volt), Aranyt szintén foglalkoztaa. Úgy véljük, hogy a Plevna soraiban ez is
benne foglaltatik.

Feljogosít minket erre a kijelentésre a másfél évvel későbbi Arany-vers, a Harminc
év mulva (. január .), amelyben a közeledő . halálozási évforduló alkalmából
utoljára szólt barátjáról. (A kritikai kiadás i sem foglalkozo a háér-motivációval.⁴)
Amíg a Manasses-szélhámosságot Arany szemlátomást helyén és csupán a Petőfi-kul-
tusz jeleként kezelte, a Murvai-féle közlés tartós rémálom gyanánt jelent meg, nyitva
maradt verszáró kérdéseivel :

Hanem én, ki veled testben együ éltem,
Elborúlok néha s iszonyodva kérdem:
Vad kozák a láncsát hű szivedbe tolá?
Vagy fejszével ütö agyon buta oláh?

² Az esetre összefoglalóan l. F Zoltán, Petőfi eltűnésének irodalma, Bp., , Petőfi-
Könyvtár XXIV. [F ], –.

³ Vö. F , –.
⁴ A , –.




