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F E R E N C Z Y Z O L T Á N . 1 

Alig néhány hónapja csak, hogy itt járt köztünk, elbeszélgetett kedélye-
sen a tagtársaival s miközban mindenkihez volt egy-két szíves szava, mosolygott. 
Ma már messze jár tőlünk : túl-túl a másvilági ködökön is. Mert mennek az 
öregek s dőlve-dől a rendjök, akiknek szívében kiolthatatlanul égett még 
a régi haza képe. És ahogy egymásra nézünk olyankor, riadtan kérdezzük : 
vajjon a mai fiatalok méltók maradnának-e az elköltözött öregek emlékéhez? 

Ferenczi Zoltán dr., feledhetetlen «Zoltán bácsi»-ja csaknem valamennyi 
tagtársunknak jó ember volt, tehát mindenekfelett bölcs. És mert ilyen volt, 
hosszú idő óta mentes mindentől, amit előítéletnek szokás mondani a köz-
nyelvben. Mosolyával elnézett emberi gyöngék s apróbb gyarlóságok felett. 
Az igazságot kereste s rájött idejében, hogy úgyis mindegy minden. 

Én magam sűrűn találkoztam vele, mint a Petőfi-Ház őre. Hisz Ferenczi 
Zoltán egyik megteremtője s igazgatója volt az ereklyemúzeumnak. És bár 
az utóbbi években csak nagy-elvétve nézett már ki a Házba, mindent tudott 
mégis. Sokszor pontosabban, mint magam. Emlékezőtehetsége nem-egyszer 
ragadott csodálatra. Többezer könyv, kézirat, kép és ereklyetárgy van a Ház-
ban : valamennyire emlékezett. Sőt még azt is tudta, melyik milyen helyen 
van. ítélete, különösen Petőfi-vonatkozásokban, megdönthetetlen volt. 

Vagy harmadfélévvel ezelőtt egy úriasszony keresett föl valami állítólagos 
Petőfi-fényképpel. A hölgy legalább is amellett volt, hogy a kép eredeti s a 
Petőfié. Ő a Tompa Mihály hagyatékából jutott hozzá. 

Megnéztem a képet. Közepes termetű, szikárarcú férfi állt rajta homályos 
színben, arcban csakugyan hasonló Petőfi 1847-iki vonásaihoz, amelyek után 
a Benczur-portré is készült. Vállravetett kabátban állt a fiatalember, csizmá-
ban. Mivel nem tudtam föltétlen választ adni, Ferenczi Zoltánhoz fordultam. 

Ferenczi Zoltán ránézett az ócska kis fényképre s mosolyogni kezdett: 
— A fénykép semmi szín alatt sem a Petőfié. Tudod-e, miért? 
— Nem tudom, Zoltán bácsi. 
— Azért, kedves barátom, — magyarázta előzékenyen, — mert ez a 

viselet 1858 tájáról való. Petőfi pedig akkor már kilenc éve volt halott. 
Elbeszélte nem egyszer, hogy Petőfiről egyetlenegy dagerrotipia maradt 

reánk, 1847 tavaszáról. Fényképről szó sem lehet, mert nálunk csak négy évvel 
később fényképeztek először. Ez a dagerrotipia, amelyet Klösz György fény-
képész lemezre vitt át 1873-ban, kevéssel azután elveszett. A róla készült 
fénykép azonban három másolatban is megvan a Petőfi-Házban s ez Petőfi 
egyetlen valódi arcképe. A dagerrotipia Streliszkytől való. Ugyancsak Streliszky 
készített egy közös felvételt is Petőfiről és ifjúsági vezértársairól 1848 március 
15-én a Múzeum lépcsőjén, hová a nagy tüntetés után álltak föl. Ezt a dagerro-
tipiát a hatvanas évek előtt látták utoljára. Sokáig nyomoztak utána, maga 
Streliszky is, de szőrén-szálán eltűnt. 

1 Az író felolvasta a Petőfi-Társaság Ferenczy Zoltán-emlékünnepén. 
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Sok-sok ilyen beszélgetésünk volt ezzel a feledhetetlen emberrel, aki 
nagy volt, mert hetven esztendejéből körülbelül félszázadot arra használt el, 
hogy rekonstruálja Petőfi rövid életét. 

Ma már hihetetlennek tűnik föl, micsoda feladatra vállalkozott Ferenczi 
Zoltán. 

Abban az időben ugyanis, amikor első kutatásaihoz kezdett, az egész 
országot elárasztotta az ál-Petőfikultusz. Legendák, mesék, mendemondák 
jelentek meg a költőről évtizedek óta, amelyek közt rég elveszett az igazi Petőfi. 
Ezt a Petőfit visszaállítani: ezt tűzte maga elé életcélul Ferenczi Zoltán. 

Megtette. De micsoda erőfeszítések árán ! 
1823 január elsejétől 1849 július 31-ikéig végig kellett nyomoznia minden 

egyes napot, hogy lehámozza róluk a tévhitet és a hamis romantikát. Sőt 
heroikus kutatásait továbbvitte a fehéregyházi délutánon túl is, egészen 1902-ig. 
Hisz még akkor is támadtak hírek, hogy Szibériában nyomorog a költő. Ez a 
könyve, a «Petőfi eltűnésének irodalma», egyike a legizgalmasabb olvasmá-
nyoknak, amelyek magyar nyelven megjelentek valaha. 

Hogy ezt mind-mind véghezvitte Ferenczi Zoltán, ahhoz a fanatizmuson 
kívül szinte emberek fölött álló jóság kellett. 

Ferenczi Zoltán, ez a legjobb ember, az első volt s talán az utolsó is, 
aki — mondhatni — gondolataiban is ösmerte Petőfit. 

Külsejét így írta le nekem : 
— Egy árnyalattal kisebb volt a középtermetnél. Arca felülről lefelé fel-

tünően keskenyedő, haja tüskés, amelyet épen ezért legtöbbször fodrásszal 
süttetett ki, az akkori idők divatja szerint. Szeme mélyen-barna, arcszíne: mintha 
kicserzették volna vagy inkább betegszínű. Kis bajuszát aprószeg-hegyesre 
pödörte ki olykor. Szokatlan volt nála a felsőtest aránytalan hossza a lábaihoz 
képest, amelyeken csizmaszár lötyögött, mert vékonylábú volt s kissé karika-
lábú is. Hangja rekedtes . . . 

Sokszor, igen sokszor folytattunk ilyen csöndes beszélgetéseket. Egy 
ilyen alkalommal felmosolygott, kissé ravaszkásan pillogva : 

— Ismered, úgy-e, azt a versét: «Ereszkedik le a felhő . ..» ? 
— Könyv nélkül tudom, Zoltán bácsi. 
— S nem vetted észre, hogy Petőfi elírta magát ebben a költeményében? 
Hallgattam. Ferenczi Zoltán folytatta : 
— A vers tudvalevően Csekén kelt s néhány nappal írta első erdődi 

látogatása után. A versben előforduló «barna kis lyány» már Szendrey Julia. 
A harmadik és negyedik sor így hangzik: 

Hull a fának a levele, 
Mégis szól a fülemile . . . 

Itt rámnézett Ferenczi Zoltán : 
— Tudjuk, hogy Petőfi ezt a költeményét, amelyet hét másikkal együtt 

letisztázva Szendrey Juliának is elküldött, egy-két nappal írhatta szeptember 
közepe előtt. Jó, jó, de szól-e a fülemile szeptember közepén? 

— Csakugyan, — szóltam rá, — súlyos lapszus ez . . . 
Ferenczi Zoltán itt már megcsóválta a fejét : 
— Látod, így olvasol te Petőfi-verset! Hogy szólnak a végső sorai? 

E madár az én szerelmem, 
Az én elsóhajtott lelkem ! 

S mosolygott hozzá, hogy ennyire megfogott. 
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— Látod, tudta Petőfi, mit ír le. Ti viszont azt sem figyelitek meg, 
mit tanultok be. 

Petőfi íródeákja volt Ferenczi Zoltán. Egyszer aziránt faggattam, mikor 
lehetett legtöbb pénze Petőfinek s mennyi lehetett az az összeg? Ferenczi 
elkomolyodott: 

— Hát bizony, hadilábon állt az anyagiakkal s szörnyű rágondolni is, 
mennyit koplalt szegény. Leggazdagabbnak mégis 1847-iki szerződése aláírása 
után érezhette magát, amikor hosszú ideig havi száz forintot kellett kapnia 
Emichtől. Ezeket a száz forintokat Szendrey Julia még akkor is felvette, amikor 
már másnak volt a felesége. 1847 januárjától meglehetősen rendezettek voltak 
a költő anyagi viszonyai. Mikor az esküvőjére indult el, vagy százötven forint 
lehetett a zsebében. 

Ferenczi Zoltánról is el lehetett mondani, hogy szinte minden egyes 
napját ismerte Petőfinek. 

Meglepő kijelentése egy volt igazán : a költő halálos meneküléséről 
Fehéregyháza alól. 

A közhit tudvalevően az, hogy Petőfi nem akarta igénybevenni sem a 
Gyalokay Lajos, sem a Lengyel József dr. felajánlott segítségét, hanem oda-
kiáltott : «Engem már az Isten sem ment meg !» s a kukoricásba szaladt, mely 
a Héjjasfalvának futó országút balpartján húzódott el. Később, amikor már 
Lengyel József kimenekült az orosz lovasok félgyűrűjéből s visszanézett a 
héjjasfalvai magaslatról, látta, hogy az országúton — úgy félórányira — lobogó 
hajjal menekül utána valaki. Gyalog és egyesegyedül. 

Bizonyos, hogy Petőfi ama szörnyű utolsó perceiben mindenki elvesztette 
a fejét. Ahogy így kettesben beszélgettünk Ferenczi Zoltánnal arról a régi 
július 31-ikéről, elmondtam neki néhány esetet a világháborúból, mikor egy-egy 
kavarodás pillanatában a lebirhatatlan életösztön arra kényszerít mindenkit, 
hogy otthagyván feleséget, gyermeket, barátot, lélekszakadva meneküljön. 
S fölvetettem Ferenczi előtt: nem lehetséges-e, hogy ama bomlott délutánon 
Petőfi, látva kétségbeejtő helyzetét, azt kiáltotta Gyalokaynak is, Lengyel 
dr.-nak is, hogy vegyék föl. Ők azonban a fejvesztettségben a maguk életére 
gondoltak mindenekelőtt, később pedig, félve egy nemzet szörnyű ítéletétől, 
azzal tisztázták magukat, hogy Petőfi meg akart halni. 

Ferenczi Zoltán maga elé gondolkozott, majd rámnézett s így szólt: 
— Nekem régi aggodalmam, hogy Petőfit otthagyták. . . 
— Dehát akkor mért nem írta meg, Zoltán bátyám? 
Rámnézett másodszor is. És soha nem felejtem el, amit akkor hallottam 

tőle: 
— Ma már nem lehet mindent megírni s nem is szabad. Petőfi eltűnése 

mithosba vész el : minek megbolygatni egy nemzet hitét. Igy a legjobb . . . 
Jó ember volt Ferenczi Zoltán, bölcs ember, tetőtől-talpig gavallér 

mindenkivel, de különösen nőkkel szemben. Ezt a gavallériáját megőrizte 
halott asszonyaink emléke előtt is. Sőt ott mindenekfölött. 

Az utóbbi esztendőkben egyesek szeretik fel-felzavarni Szendrey Julia 
ama rég-letűnt napjait, amikor élete legzaklatottabb idején vergődött át, 
mint egy magával tehetetlen kis madár. Hogy milyen szörnyű válságon ment 
át akkor ez a szegény fiatal teremtés, Ferenczi Zoltántól tudtam meg rész-
leteiben is. Mert ő még a szem- és a fültanuktól tudott mindent. Hogy im Petőfi 
özvegyének legboldogtalanabb napjairól esett szó közöttünk, megkérdeztem, 
mi oka lehet, hogy a mai napig soha erről egyetlen szót nem írt? 
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Ferenczi Zoltán zavartan felelt: 
— Mert szemérmes ember vagyok, fiam. S úriember kell, hogy még 

holtában is tisztelettel nyilatkozzon egy úrinőről. . . 
Soha többé nem beszéltünk erről a kényes pontról. 
De ha már itt tartunk, föl kell jegyeznem róla, hogy asszonyokkal, leá-

nyokkal szemben ma már szinte példa nélkül való módon előzékeny és udvarias 
volt. Kedvelték is a társaságban páratlan szeretetreméltóságáért. Ilyenkor 
ötletes volt, tréfált és sokat-sokat mosolygott. S mosolyától mosolyra fakadt 
mindenki. Minden mozdulata maga az öreguras grácia. 

Udvarias volt, könyörületes és barátkozó az emberekkel. S mert ő maga 
jó ember volt, csak jót tet t föl mindenkiről. Ő, aki az igazságot kereste mindenek-
fölött, szemtől-szembe megmondta az igazat. Kivételes tulajdonsága volt ez. 
De soha nem hallottam tőle, hogy valakiről a háta megett. mondott volna el-
ítélő kritikát. Ilyenkor csak jót mondott vagy semmit sem. Hallgatott. 

Néhány héttel ezelőtt itt ült még az emelvényen, az elnök mellett s moso-
lyogva nézett körül a teremben, kissé összehúzott szempillákkal. Mindig mo-
solygott reánk. 

Ma úgy látom már őt, amint a túlvilági ködökön át botorkál előre. Néha 
egészen eltakarja ez a túlvilági köd, néha kibukkan még belőle, félpillanatra 
visszanéz reánk s mosolyogni szeretne utoljára . . . De az arca fehér nagyon. 

Itt, ebben a teremben, mindig az elnök jobbja felől ült. Bizonyos, hogyha 
eljön egyszer amaz Utolsó ítélet, ő akkor is jobbfelől fog ülni . . . 

Komáromi János. 

Színházi szemle. 
A Nemzeti Színház úgylátszik pó-

tolni akarja a magyar klasszikusoknak 
mult évi mellőzését s az új évad elején 
felújította Vörösmartynak A fátyol 
titkai c. vígjátékát. Legnagyobb roman-
tikus költőnk e darabjának a magyar 
vígjáték fejlődésében jelentékeny sze-
repe van. Kisfaludy Károly vidéki 
vígjátékai után e darab tör útat a fő-
városi vígjátéknak, a magyar komé-
diába e mű visz emelkedettebb, maga-
sabb stílust. Meseszövése kétségtele-
nül naiv és mesterkélt, de egy-két 
eleven jelenete és a verses részeknek 
szárnyaló dikciója ma sem tévesztik 
el hatásukat. A színház dicséretre 
méltó buzgalommal igyekezett a mai 
közönség számára is színpadképessé 
tenni a vígjátékot: a jelenetek össze-
vonása, a komikus részletek sok ötlete 
és pergő tempója, a korhű díszletek, 
valamint a hangulatos kísérőmuzsika 
mind ezt a célt szolgálták. Vörösmarty 
egyik dalának, a Haj, száj, szem-nek 
betéte is igen kecsesen hatott. 

A fő férfiszerepet Lehotay Árpád 
játszotta. E tehetséges fiatal színész-
nek nem utolsó érdeme, hogy a szöve-
get megbecsüli és a verseket szépen 
mondja. Megjelenése illuziókeltő, já-
téka gondos és intelligens. Ami fogyat-

Magyar Szemle. Ezen a címen for-
mában és tartalomban egyaránt elő-
kelő és komoly folyóirat indult meg 
szept. közepén. A közéleti férfiakból 
és tudósokból alakult szerkesztőbizott-
ság élén gr. Bethlen István áll, követve 
ebben gr. Tisza István és a Magyar 
Figyelő egykori kezdeményezését. 
E tény, valamint az, hogy a szerkesz-
tés munkáját Szekfü Gyula végzi, bizto-
sítéka a folyóirat színvonalának s a 
kitűzött célok méltó megvalósulásá-
nak. Szekfü beköszöntőjében a nem-
zeti öntudat kialakításának, a társa-
dalmi megértés ápolásának és a magyar 
művelődés tudatossá tételének hármas 
feladatát jelöli meg a lap programmja 
gyanánt s e nagy munkában elsősor-
ban a fiatalság támogatására számít. 
A folyóirat csak elméleti cikkeket s 
tanulmányokat közöl a magyarság 
politikai, társadalmi, gazdasági pro-
blémáiról, de — bár szépirodalmat 
nem ad — nem hagyja figyelmen 
kívül az irodalmi élet felötlőbb válto-
zásait, melyek oly szorosan összefügg-
nek a magyar sorssal. Örömmel üdvö-
zöljük a Napkelet nevében a közös 
eszményekért porondra lépő új lap-
társat s melegen ajánljuk mindazok 
figyelmébe, akik programmpontjainak 
érdekes és életbevágóan fontos jelen-
tőségét értékelni tudják. 
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