
PRAZNOVSZKY MIHÁLY 

KISFALUDY SÁNDOR SZOBRÁNAK FELAVATÁSA 
BALATONFÜREDEN 1860. JÚNIUS 11-ÉN 

(ADALÉKOK AZ IRODALMI KULTUSZ KIALAKULÁSÁHOZ) 

A balatonfüredi ünnepségnek mind előkészítése és 
lebonyolítása, mind pedig utóélete olyan sajátosságo
kat mutat fel, amelyek aztán - mint formai elemek is 
- mechanikusan ismétlődnek az ilyen típusú rendez
vényeken mind a mai napig. Különösen fontos figyel
nünk az elmondott emlékbeszédek, emlékversek, de 
még a sajtóbeli híradások nyelvhasználatára, stílusje
gyeinek ismétlődésére is, mert egyértelműen mutat
ják: ez a szoborállítás egyúttal politikai, egyszer
smind szakrális esemény volt. Az előzmények isme
retében mindkettő természetesnek tűnik fel. 

1860 nyarát írják. Az európai politikai helyzet, a 
Habsburgok jelentős vereségei a diplomáciában és a 
csatatereken joggal ébreszthették fel a reményt egy 
közeli és kedvező változás lehetőségére. (Ami azután 
meg is történt, legalábbis megkezdődött az októberi 
diploma kiadásával.) A nemzeti öntudatra ébredés 
külsőségekben látványos, olyan eseményein is túl van 
a nemzet, amelyek a tényleges politikai cselekvés he
lyett nyújtottak egyfajta, korlátozott cselekvési lehe
tőséget. Gondoljunk itt az 1859-1860 eleji országos 
Kazinczy ünnepségekre vagy a gr. Széchenyi István 
halálát követő megemlékezés-sorozatra. S akkor a 
nemzeti megemlékezések középpontjába nem is lehe
tett mást, másokat állítani, mint a szellem óriásait, al
kotókat, írókat, művészeket. (Nem szólva arról, hogy 
volt mit bepótolni irodalmi nagyjaink elismerésében!) 

A korabeli sajtó számtalan megnyilatkozását lehet 
említeni. Olyanokat, amelyek az irodalmi kultusz 
azon elemeit kívánják erősíteni vagy éppen megte
remteni (ez utóbbi a több), amelyek az ilyen ünnepsé
gek hatására szilárdulnak végleges kultuszjelenséggé 
Magyarországon. 

A kultusznak, így az irodalmi kultusznak is három 
területét emeli ki a szaktudomány. Mint beállítódás 
abszolút, mértéktelen és határtalan tisztelet, odaadás a 
kultusz tárgya iránt, aki szeplótlenül magasodik fel 
lerázva magáról - a hívő által - minden hétköznapi
ság sarát. A szokásrend a legtöbb elemmel rendelke
ző kultikus gyakorlat: „szentnek tekintett helyek fel
keresése, ereklyék gyűjtése, szövegek áhítatos gondo
zása, szent idők megünneplése, szertartásokon való 
részvétel",1 valamint szoborállítás, emléktábla elhe

lyezés stb. Harmadjára a nyelvhasználat említendő, 
amely az imádat tárgyához intézett feltétlen és cáfol
hatatlan - mert bizonyíthatatlan - kijelentéseket je
lenti. 

Mind a három jelenségcsoport egyértelmű jelent
kezésre számos adalékkal rendelkezünk, az 1850-
1865 közötti esztendőkből. Az irodalmi kultusz hazai 
meghonosítói eredendően külföldi példákhoz nyúltak. 
A Vasárnapi Újság cikkírója pl. felsorolja, hány né
met költő kapott már eddig szobrot (Goethe, Schiller, 
Pfeffel, Klopstock), s felteszi a kérdést: „mikor fo
gunk hasonló híreket írni a mi városainkról, a mi jele
seinkről?" A tárgy-fetisizmus gyönyörű példája, Tas-
so előkerült kézirata Párizsban és az, ahogy azt világ
szenzációként hírül adták, jóllehet a levél nem volt 
más, mint Tasso egy zálogcédulája. Az emlékházak 
példázatában Shakespeare szülőházának sorsát, meg
vásárlását idézik. Ugyancsak Shakespeare nevét kap
ják fel a lapok, amikor születésének 300 éves ünnepé
ről tudósítanak teljes részletességgel, de kiterjed fi
gyelmük az európai Schiller ünnepekre, Miosics Ka-
csics horvát költő zágrábi évszázados ünnepére, Dan
te születésének hatszázéves ünnepére Firenzében stb.2 

A végső summázat kimondva-kimondatlan: mi vajon 
miért nem, s ha igen, mikor rendezünk ilyeneket? 

Az irodalmi kultusz hazai alaphelyzete ekkorra 
már világos. A magyar politika és irodalom szoros 
kapcsolatát, az író vátesz szerepét, politikai szerep
vállalásának fontosságát, vezéri predesztináltságát 
hangsúlyozza. Éppen a balatonfüredi ünnepen mond
ja ki legegyértelműbben Eötvös József: „irodalmunk 
tükör, melyben a nemzet önmagát találja föl". 

Talán Európa egyetlen irodalma sem fejtett ki 
olyan közvetlen és erős hatást a nemzet életére, mint 
a magyar. Ennek egyetlen oka Eötvös szerint „azon 
hazafias irányban keresendő, melyet irodalmunk kö
vet, s mely által az népünk legnemesebb érzelmeinek 
kifejezésére válik".3 Ez a legszebb érzelem termé
szetesen csak a hazaszeretet lehet, a cselekvő, - a szó 
szoros értelmében - önfeláldozó hazaszeretet, a nem
zet érdekeinek feltétel nélküli szolgálata. 

A kortársi megfogalmazások kivétel nélkül ezt 
hangsúlyozzák az irodalom és a nemzet kapcsolatá-
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1. ábra Kazinczy ünnep a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1958. október 27. 
Abb. 1. Kazinczy-Feier in Pest im Saal des Natonalmuseums am 27. Oktober 1958 

ról. Lévay József nemcsak tükörnek tartja az irodal
mat, hanem továbbvíve Eötvös gondolatát úgy véli, 
az irodalom „a nemzet szellemi fejlődésének lénye
ges előmozdítója, sőt legnemesebb vezére". Imre 
Sándor az irodalmi és a társadalmi viszonyok kapcso
latát vizsgálva kimondja az irodalom a nemzet „szel
lemi képességeinek hévmérője". 

Ha az irodalom tehát az, aminek vallják, akkor az 
író a nemzet lelkiismerete, végső esetben a szinoni
mája, adekvát megjelenési formája minden esztétikai 
mérlegelés nélkül. A nemzet feladata pedig az írók 
életükbeni, de inkább haláluk utáni megbecsülése. 
Edvi Illés Pál már 1854-ben leszögezi: „a népek mí-
veltségi fokának csalhatatlan mutatója az, hogy íróit 
és azon áruikat, mellyeket ők nyújtanak, milyen mér
tékben becsüli". A nemzet önmagát becsüli, önnön 
minőségéről tesz szellemi és erkölcsi tanúbizonságot, 
amidőn íróival foglalkozik. Egy írói szobor, írják 
1857-ben „a mi kegyeletünkről tennének hozzánk és 
korszellemünkhöz méltó tanúságot".4 

Végső summázatként Margócsy Istvánra kell hi
vatkoznunk, aki szemléletesen rajzolja fel az irodalmi 
kultusz abszolút színterének az irodalom-templomnak 
a képét: „...a magyar irodalom felmagasztosulásának 
kulcsmozzanata a szolgálat és a beteljesülés - a nem
zet szolgálata egyben a nemzet létének továbbvitelét 
jelenti és biztosítja: az irodalom a nemzet templomát 
építi, ahol az irodalomnak és rajta keresztül magának 
a nemzetnek szertartása zajlik folyamatosan".5 

Most már csak az kérdés, hogy az irodalmi kultusz 
elemei - mindhárom területen - alapkövei, vagy oltá
rai-e az irodalom templomának? 

Ezek a „szakrális kellékek" a vizsgált időszakban 
jelen voltak a hazai közéletben. Az alkotók házainak 
ügyében elsőként Petőfi tör lándzsát, hevesen kifa
kadva Kazinczy egykori otthonának pusztulása miatt. 
Jókai is védelmébe vette az írók házait. 1847-ben írja 
az Életképekben, hogy Shakespeare háza a nemzet tu
lajdona lett „nálunk pedig Kazinczy és Katona házaik 
pálinkafőzővé alakultak". A széphalmi ház sorsával, 
az új mauzóleum felépítésével 1863-tól kezdve fog
lalkoznak részletesen a lapok.6 

Az emlékjelek közül elsősorban a síremlékek felál
lítását szorgalmazták. Szarvason Vajda Péternek állí
tottak sírkövet, Katona József Kecskeméten, Zilahy 
Károly Pesten kapott obeliszket.7 

Megfestették, metszeteken kiadták a nagy írók 
portréit. Heckenast Gusztáv „egy képcsarnokot" állí
tott össze. Életnagyságú(l) műveket rendelt Barabás 
Miklóstól, többek között Bajza, Berzsenyi, Kazinczy 
a Kisfaludy testvérek, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty 
képeit. Petőfinek egyre több arcmása jelent meg s ter
jedt el az országban különböző kiadásokban. A köl
tők szobrainak felállítása is ekkor kezdődik, leg
alábbis a rájuk való gyűjtés. Hosszú évekig, sőt évti
zedekig tartó akciók ezek (lásd Petőfi pesti szobrának 
a tervét), s néhányukból a szándéknál nem is lett 
több. 
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2. ábra Kisfaludy Sándor szülő- és lakóháza Sümegen, 1859. 
Abb. 2. Geburts- und Wohnhaus von Sándor Kisfaludy in Sümeg im Jahre 1859 

3. ábra Kisfaludy Sándor sírja Sümeg, 1858. 
Abb. 3. Grab von Sándor Kisfaludy in Sümeg, 1858 
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Kazinczynak szobrot emeltek a Nemzeti Múzeum 
díszkertjében. Berzsenyinek is itt állítottak, de szeret
tek volna egy másikat Niklán is elhelyezni, ebből 
azonban végül csak egy síremlék lett. Katona József 
szobrát 1856-tól kezdődően tervezik, majd Züllich 
Rudolf készítette és állította fel Pesten a Nemzeti 
Színház előtt. Kecskeméten 1861. május 20-án volt a 
költő szobrának „ünnepélyes kitakarása". Vörösmarty 
szobra Székesfehérvárott három év alatt, nagy köz
adakozásból jött létre és állították fel egy szoboregy
let lelkes munkája nyomán 1866. május 6-án. 

Kölcsey Ferenc szobrát 1864. szeptember 25-én ál
lították fel Szatmáron, fennkölt ünnepség közepette.8 

És egymás után kaptak szobrot a kisebbek, legalábbis 
akartak nekik állítani: Dayka Gábor, Fáy András, Ba-
róti Szabó Dávid, Obernyik Károly, Dugonics And
rás. Mindezeket meg lehetett vásárolni kis méretben, 
otthoni dísznek is.9 

Az emlékünnepségek csúcsát az 1859-es Kazinczy 
emlékünnepség jelentette. Ezt megelőzően már zaj
lottak ilyen jellegű rendezvények pl. Csekén Kölcsey 
emlékére, s ezt évente megismételték. Ennek rítusa 
visszatérően azonos: indulás harangzúgás közben 
Kende Lajos házától, a helybeliek csatlakoznak a me
nethez, közben a Himnusz-t és a Szózat-ot éneklik, 
díszbe öltözött leánykák állják körül a síremléket, 
ima, majd rövid beszéd a helyi lelkésztől, ünnepi be
széd egy előkelőségtől, a síremlék megkoszorúzása, a 
Himnusz elszavalása és éneklése, visszaút, este dísz
lakoma és vigalom reggelig. 

A Kazinczy-ünnepet már 1857-ben meghirdették 
még mint irodalmi ünnepet, de később egyértelművé 
vált, hogy ez politikai program. Erdélyi János azért 
panaszkodott, hogy a pataki rektor a megemlékezést 
gyávaságból „nemzeti ünnepből szépirodalmivá de
valválta." Rendezzék bárhol az országban, az ünnep
ség formai elemei automatikusan ugyanazok. Him
nusz, Szózat, szónoklatok, alkalmi versek, zeneszá
mok. Volt még istentisztelet, ünnepi vacsora nagy és 
sok szónoklattal, színházi előadás, táncvigalom. 
Mindezeket általában kaszinóban, iskolában, színház
ban, esetleg magánháznál rendezték. A széphalmi ün
nepség a szabadban zajlott. A díszítés mindenütt 
nemzetiszínű volt, rendszerint „oltárokat" alakítottak 
ki. Egy asztalon Kazinczy képe vagy mellszobra állt, 
mellette gyertyák égtek, nemzetiszín díszítés övezte, 
pálma, babér, olajág vette körül. A teremben fehérru
hás lányok vitték körbe az oltárt, vagy ők koszorúz
tak. Az ünnepség után pedig gyűjtést indítottak Ka
zinczy műveinek kiadására stb.10 

Igen nagy hírverést kaptak a szent tárgyak, a köl
tőktől származó relikviák is, ha olykor előkerültek. 
Valóságos diadalmenet kísérte Csokonai „csikóbőrös 
kulacsát" a Nemzeti Múzeumba. Kisfaludy Sándor 
előkerült leveleinek a hírét a Kisfaludy Társaság min
dig nagy eseményként adta közre.11 

Mindezt alkalmazták a kortárs írókra is, Arany Já
nos szülőházát meg akarják venni nemzeti tulajdon

ba. S ha az nem is sikerült, legalább a portréját meg
festetik a nagyszalontaiak. Tompa Mihály megrom
lott látása miatt egy nemzet aggódott, mondván az б 
szeme „a nemzeté is". Tóth Kálmán, Pákh Albert 
aranytollat kap tisztelőitől, míg Jókai Mórt egy, He
renden készített porcelán kakassal lepik meg tisztelői. 
Az ajándék bizonyítéka annak a figyelemnek - így az 
újságíró - „mellyet hazai iparos osztályunk mindig 
növekvő mértékben tanúsít irodalmunk mozgalmai 
iránt".12 

Arany János hangját kell vélnünk azokban a doho-
gásokban, amelyekkel éppen a kultusz ilyen túlzásai 
ellen kel ki, noha a mértéktartó tisztelet nincs ellené
re. A Petőfivel kapcsolatos híreket hallván először a 
„mythos" (kultusz) „ábrándos fordulatairól" ír, s ez 
még nem is baj szerinte, hiszen csak azt jelenti, a 
nemzet tiszteli költőit. „Ha őskorban élnénk, azóta 
füstölögnének oltáraink... Sis felix, atque propitius tu 
is!" Később már elveszíti türelmét, hallván, hogy a 
kultusz trivialitássá vált, hiszen az még hagyján, hogy 
csárdát neveztek el Petőfiről, Tinódiról, de most látta 
felmázolva „egy piszkos kis ház oldalára: Sárosi 
Csárda. Hiszen szép a dicsőség, hanem ami sok, az 
mégis sok".13 

A szoborállító bizottság 

A Vasárnapi Újság 1857. március elsejei számában 
adta hírül, hogy a zalaiak Kisfaludy Sándor emlékét 
megörökítendő a sümegi temetőben méltó síremléket 
akarnak állítani. Máshol is tervezik Kisfaludy-emlék-
mű felállítását. így írják: „Kisfaludy Sándor emlékét 
több lelkes hazafi Zalában a közkegyeletnek még más 
jelével is akarja örökíteni..." 

A lap értesülése nem teljesen pontos. Az igen hiá
nyosan fennmaradt szoborállítási iratokból14 tudunk 
következtetni az események menetrendjére. A szobo
rállító választmány első ülése 1857. február 9-én volt. 
Ekkor határoztak úgy, hogy „Kisfaludy Sándor szob
ra fölállításában működő választmányt" hoznak lét
re.15 

A választmány azonnal megkezdte működését. 
Márciusban aláírási íveket küldött ki felajánlások 
gyűjtésére, illetve engedélykérelmet adott be a es. kir 
fókormányzósághoz a szobor felállítása érdekében. 

Az aláírási ív bevezető részében a megszokott szó
használattal hívják fel a figyelmet nemes szándékuk 
támogatására. Úgy vélik, Kisfaludy Sándor költésze
tével örökre halhatatlan ugyan, de a magyar nemzet 
mind a mai napig nem fejezte ki háláját ezért az élet
műért. Aminek igazán látványos jele lenne egy Bala
tonfüreden felállítandó szobor. Kisfaludy mindenkép
pen megérdemli ezt, hiszen „nemzeti nyelvünk meg-
kedveltetése", ősi erkölcseink „megföstése" és a 
„szeplőtlen magyar lélek ősi fészkeinek" megéneklé-
se miatt az utódok méltán lehetnek hálásak. 
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it németi rtzinüiíz előtt. 
4. ábra Züllich Rudolf: A Kisfaludy-emlékműve a Magyar 

Nemzeti Múzeum előtt, 1858. 
Abb. 4. Rudolf Züllich: Denkmal von József Katona vor 

dem Nationalmuseum, 1858 

Mindez kimondottan és elsősorban a Zala megyei
ek kötelessége. A szobor legyen „örökké égő lámpa", 
amelyet a költő „lángesze gyulasztott, munkássága 
táplált", s most földiéi „hazafias iránya" tart életben. 

A május 18-án keltezett tájékoztató levélből tud
juk, hogy a fokormányzóság április 23-án adta ki az 
engedélyt a szobor felállítására. Ugyanakkor a szer
vezők sürgetik az íveken jegyzett pénz beküldését 
Zalaegerszegre Koppány Ferenc úrhoz.16 

Az ívet átvevők, azaz a gyűjtést vállalók, szerve
zők névsora egymástól részben eltérő két jegyzékben 
is fennmaradt. Az első kézírásos, dátum nélküli. Ezen 
88 név szerepel. Első helyen Deák Ferenc, neve mel
lett más kézbejegyzéssel: „üresen visszaadta". (Neki 
fontosabb szerepet szántak). Majd járásonként felso
rolják őket, de még nem írják oda, ki mennyit gyűjtött 
és adott. Jeles zalai birtokosok szerepelnek a listán: 
Hertelendy Kálmán úr és neje, Bogyay Antal úr és 
neje, Ramasetter Vincéné asszony, az Inkey, a Botka, 
a Horváth család tagjai, Deák Ferenc testvérnénje 
Klára és férje Oszterhuber József úr, Oszterhuber 
Gusztáv, Ferenc stb. 

A másik, nyomtatott jegyzéket 1859. november 12-
én adta ki Zalaegerszegen Koppány Ferenc úr, aki 
magát „a Kisfaludy Sándor szobrának felállítására 

összeadott összegeknek kezelójé"-nek nevezte.17 En
nek a listának a nevei nagyjából megegyeznek az 
előbbivel, de itt már a szerzett-adott összegek is sze
repelnek. 

A névsort a főrendek, az arisztokraták vezetik: her
ceg Batthyány Fülöp, Széchenyi István gr. neje, gr. 
Andrássy Károlyné, gr. Széchenyi Pál, gr. Festetics 
Tasziló, gr. Festetics György, báró Sina Simon (ő ad
ta a legtöbbet, 1000 Ft-ot). 

Egy harmadik névsort is találtunk, ez már időben 
jóval későbbi: 1866. február 6-án kelt. Ez a lista azért 
érdekes, mert itt ívek szerint haladva feltüntetik, hogy 
az egyes íveken kik és mennyit juttattak a szoborra. 
Lehet látni, hogy valóban megmozdult Zala megye 
közönsége, hogy rangra, származásra való tekintet 
nélkül adakozzon. A legkisebb tétel 30 krajcár, az át
lagos adomány 1-3 forint. Többen névtelenül adakoz
tak, személyüket nem tartván fontosnak, csak ennyit 
írtak: N. N., egy valaki, egy zalai. Egy íven diákok 
adománya szerepel 6 frt 46 krajcárral, ők ezt egy 
krajcáronként gyűjtötték össze. Prodanics Dániel meg 
is magyarázza adakozásait: „Nehogy ily szent ügy 
fölötti közönyösségróli váddal illessen az utó világ" -
s küld 1 aranyat. 

A zalaiak olyannyira komolyan tervezték a szobo
rállítást és oly gyors sikerben reménykedtek, hogy 
1857. szeptember 6-án már egy delegációjuk meg is 
érkezett Balatonfüredre Oszterhuber József vezetésé
vel, a megfelelő hely kiválasztására. Nem tudjuk pon
tosan, melyik része lehetett ez Fürednek, ők így emlí
tik: „az újonnan átalakítandó kertek legkitűnőbb 
pontját" szemelték ki s „a kerteket úgy fogják átalakí
tani, hogy az emlék minden oldalról látható legyen".18 

Az első listának az élén tehát Deák Ferenc állt, aki 
maga ugyan nem gyűjtött támogatókat, de annál fon
tosabb szerepet vállalt - még ha húzódzkodva is - : a 
szobor elkészítésének megszervezését. Ekkor Pesten 
élt és szándékosan nem akart részt venni a gyűjtés
ben. 1858. március 17-én írta Tarányi Józsefnek, 
hogy ő nem akar Pesten pénzt szedni. Ez legyen csak 
a zalaiak ügye. Ami pár forint itt bejönne, abból még 
nem lehetne nagyobb szobrot állítani, „ha csak Zala 
állítja az emléket, lehet az kicsiny és egyszerű, egy 
megyétől az is elegendő".19 

E tárgyban írt első, s megmaradt levele 1857. de
cember 8-án kelt, de soraiból kiolvasható, hogy már 
valamivel korábban megkeresték a zalaiak „a Kisfa-
ludy-emlék dolgában." 

Deák minden tekintetben óvatos volt. El sem akar
ta vállalni az otthoniak kérését. Mindenben ellent
mondott: kevés a pénz, nincs megfelelő szoboranyag, 
Magyarországon nem él jó szobrász, s végül egyértel
műen kimondta: „Ha majd az emléket kisszerűnek, 
nem egészen szépnek, egyik vagy másik részében hi
ányosnak fogják találni, minden ember, boldog és 
boldogtalan, ügyes és ügyetlen, engem fog megróni, 
hogy bizony tőlem okosabbat, szebbet vártak volna, s 
meg nem foghatják, miként tudtam én ilyen tervet vá-
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lasztani s ilyen művet készíttetni. Mindezt pedig én 
igen restellném. Ha műértő volnék: kevesebbet törőd
ném vele, de én is csak vaktában indulok".20 

Minden fenntartása mellett mégis elvállalta a fel
adatot, de kezdettől fogva aggályos precizitással szer
vezte az ügyeket, vezette a pénzügyi számadást. S bár 
nem tartotta magát szakértőnek, meglepő az az ala
posság, ahogyan intézi feladatait. Sűrű levelezésben 
állt a hazaiakkal s a mindennapi információk között 
mindig ott a tudósítás a szoborállítás fejleményeiről. 

Deák megvizsgálta, miként lehet egy szobrot előál
lítani. Hogyan kell tervet készíteni, a megfelelő anya
got kiválasztani, a modellezést végrehajtani, a költ
ségvetést kiszámolni, majd végül a megfelelő mű
vészt kiválasztani. 

Először Gerenday Antal neves kőfaragótól kért ter
vet egy szobor általános kivitelezésére. Kezdetben 
csak gránit talapzaton álló bronz mellszoborban gon
dolkodtak, Deák úgy véli, a munka elvégzésére Ma
gyarországon nem lehet jó művészt találni „talán 
Bécsben vagy Münchenben kell valakit keresni". 
Mindenképpen törekedni kell a hitelességre, ezért ké
ri a zalaiakat, küldjenek neki Kisfaludyt ábrázoló 
metszeteket. 

1858. március 17-én először fordul elő levelében a 
szobrász, Züllich Rudolf neve. Nem tudjuk ki ajánlot-

Kisfaludy szobrának első mintája 
5. ábra Züllich Rudolf: A Kisfaludy-emlékmű első modellje, 1859. 

Abb. 5. Rudolf Züllich: Das erste Modell des Denkmals 
von Kisfaludy, 1859 

ta, mindenesetre a zalaiaktól jött a javaslat. Nem ér
tett vele egyet. Ismeri Züllichet, igaz csak kisebb 
szobrait látta, Vörösmartyét, Széchenyiét, de ezekben 
„mind az alakítás, mind a kivitel igen silány, sem arc
ban hasonlatosság, sem állásban [...] nem sok bizal
mam volt hozzá". Egy vékonyka reménye van csak: 
hátha a nagyméretű szobrokat jobban készíti el.21 

Augusztus 7-i leveléből megtudjuk, hogy már tár
gyalt Züllich Rudolffal. A vele megbeszélt javaslatot, 
Gerenday elképzelését és egy bizonyos Hegedűs mér
nök tervét egyaránt megküldte a választmánynak, 
döntsék el, ki kapja a megbízatást. (A három közül 
egyedül Züllich volt szobrász.) 

Züllichtől azt kérte, úgy alakítsa terveit, hogy 
mindössze 5000 forint van a szobor elkészítésére. A 
szobrász ugyanis egészen elrugaszkodott a valóság
tól, hatalmas méretű és extra minőségű anyagokból 
készült szoborra gondolt. Egyik változata szerint a 
bronz szobor hét láb magas (2,2 m), a talapzata 
ugyancsak hét láb lenne és csiszolt gránitból készül
ne. A másik változatban a talapzata ún. müncheni 
márvány és a szobor bronz, míg a harmadik javaslata 
szerint a talapzat müncheni márvány a szobor pedig 
horgany és csak bronzírozva lenne. Ez esetben ol
csóbb, s így dupla méretű talapzat és szobor készül
hetne.22 

A zalaiak válaszát csak közvetve ismerjük Deák 
válaszleveléből, aki április 17-én határozottan tiltako
zik amiatt, hogy a döntést teljes egészében rábíznák. 
О beszerezte a költségvetéseket, tárgyalt a szob
rászokkal, a mesterekkel - de határozniuk, választani
uk a zalaiaknak kell. Döntésük alapján szívesen meg
köti a szerződést is, azt jóváhagyni azonban ugyan
csak a zalaiak kötelessége. Mindenesetre azt már lát
ja, hogy a szobor felállításához több idő kell, mint 
gondolták, talán 1859 tavaszára elkészül. Hogy meg
nyugtassa őket, részletesen leírja, miként készül egy 
modell, az agyagforma, hogyan öntik, csiszolják a 
szobrot.23 Végezetül azt javasolja, nem ártana bécsi 
szobrászt is megkeresni, bennük nagyobb a bizodalma. 

Közelgett a végső döntés, Deák a zalaiak kérésére 
átdolgoztatta Züllichhel a tervet, s elküldte április 22-
én a szobrász kisméretű, Vörösmarty mellszobrával 
együtt, hogy lássák, milyen a cink szobor. Lassan már 
körvonalazódik a Kisfaludy-emlékmű, a talapzata két 
öl (3,8 m), a szobor maga is két öl, amely így igen 
impozáns lesz. Javaslatot tesz arra is, milyen felirat 
kerüljön a talapzatra. Szerinte ez „igen egyszerű le
gyen, csak annyi, hogy Kisfaludy Sándornak tisztelői, 
vagy valami efféle. Vers vagy dicsérgetések nemigen 
illenek".24 

Május 15-én közli a zalaiakkal, hogy a szerződést 
megkötötte.25 Maga a szerződés is fennmaradt.26 

Eszerint május 9-én egyeztek meg. Deák Ferenc írta 
alá a zalaiak megbízásából, másfelől szobrász Züllich 
Rudolf, aki magát akadémiai szobrásznak titulálta. A 
tanúk Tóth Lőrinc és Kovács Lajos voltak. A szerző
dés négy pontból állt. 
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6. ábra A balatonfüredi színház, 1858. 
Abb. 6. Das Balatonfüreder Theater im Jahre 1858 

1. Züllich elkészíti a mellékelt minta szerinti (a 
minta hiányzik) szobrot, beszerzi az anyagot, a kész 
művet Füredre szállítja és felállítja. A felállítás költ
ségeit a zalaiak fizetik. Mindezt 5000 forintért végzi 
el. 

2. A zalaiak három egyenlő részben fizetnek majd: 
anyagbeszerzésre azonnal, a második részletet ha 
Bécsben kiöntötték a szobrot, a harmadikat a felállí
tás után. 

3. A szobor „bronzirozott horganyból" fog öntetni, 
talapzata müncheni márvány lesz, teljes magassága 
mintegy 4 öl. 

4. 1859. május 15-ig el kell készülni, „és az azon 
évi füredi fürdőévad kezdetére a szobor maradéktala
nul felállítva legyen". 

Deák azonban még mindig nyugtalan volt. Mi lesz, 
ha Züllich megbetegszik, netán meghal? Mi lesz ak
kor a zalaiak pénzével? így nem adhat előleget. Vé
gül rávette a szobrászt, szerezzen kezest, aki vállalja, 
hogy baj esetén visszafizeti a felvett előleget. Züllich 
édesanyját beszélte rá a kezességre, aki május 31-én a 
szerződés eredeti példányára ráírta „hogy ha Züllich 
Rudolf mükötelményének bármi okból meg nem fe
lelne..." akkor ő fizet. (A másik kezes a szobrász 
nagybátyja, édesapja testvére, Züllich István cs.kir. 
járásfőnök volt.) 
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A szerződés hátlapján olvashatók Züllich igazolá
sai az egyes pénzügyi részletek felvételéről. 1858. jú
nius 5-én, 1858. december 22-én, 1859. március 19-
én, és végül 1859. október 4-én, „a Kisfaludy Sándor 
szobor felállítása napján" vette át. Ezzel lett teljes a 
tervezett 5000 forint kifizetése. 

De addig még adódott néhány probléma. Deák a 
felküldött pénzt igyekezett forgatni,* kamatoztatni. 
Helyezett el belőle a Magyar Gazdasági Egyletnél, a 
Biztosító Társulatnál. Mindezeket aprólékos és aggá
lyos pontossággal számolta el. Züllich is, Deák is járt 
lent a helyszínen, hogy „kiszemeljék" a leendő he
lyet. Ez a hely feltehetően másutt, a mai szobor kör
nyékén volt, mint azt 1857-ben a zalaiak gondolták. 

A szobor azonban nem készült el a tervezett időre! 
A Vasárnapi Újság rövid hírben be is jelentette, hogy 
ez „a jelen fürdőidény alatt nehezen fog megtörténni" 
és a jövő nyárra halasztják. Deák egy ismeretlenhez 
írt leveléből27 tudjuk, hogy a szobor csak 1859 au
gusztusában érkezett le Füredre. A kifizetéssel is ba
jok voltak Deák szerint. Züllich sérelmezi, hogy 
visszafogtak tőle 83 frt-t jogtalanul. Deák úgy érzi, 
„kompromittálva lett".28 Mindenesetre nem véletlen, 
hogy kategorikusan megtagadja a füredi ünnepen va
ló részvételt. így ír Toldy Ferencnek: „ne nevezzenek 
engem az Akadémia küldöttségéhez, mert én semmi 
esetre sem fogok az ünnepségen jelen lenni".29 

A szobor felállítására tehát 1859. október 5-én ke
rült sor. A fennmaradt számlákból tudjuk pl., hogy az 
alapozást szeptember 9-én kezdték el. A munkálato
kat Fröhlich István kőműves mester vezette, számlája 
266 frt 83 krajcárt tett ki. Ezen kívül az ácsok napszá
ma, a lakatosoké, a vaseszközök vásárlása, kőfaragói 
munkadíj adta ki a végösszeget, amely 592 frt 87 
krajcárra rúgott. Ebben még az áldomás is benne van, 
amelyet október 6-án ittak a munkások a sikeres 
munkavégzésre.30 

A szobrász: Züllich (Célkuti) Rudolf 

Züllich (magyarosítva Célkuti) Rudolf pályája tele 
van kudarcokkal. Csak elmarasztaló bírálatokat ka
pott, egy-egy ritka dicsérő szó elveszett a nagy pfujo
lások hangzavarában. Szobrait pedig „kivégezték": 
lebontották. 

Pasteiner Gyula így summázta róla véleményét 
1877-ben a magyar kortársi szobrászatot áttekintve: 
„nagy művészi tehetség nem lappangott benne, bírt 
bizonyos fokú készültséggel, melyet hosszú gyakorlat 
után sajátított el, s amivel művészi felfogást nem 
igénylő szerényebb föladatnak megfelelt volna".31 

Züllich Rudolf 1813. július 3-án Gyulafehérvárott 
született és 1890. január 13-án halt meg Kairóban.32 

Apja katonatiszt volt, s ő maga is erre a pályára ké
szült. De 1839-ben kilépett a hadseregből, s ettől 
kezdve szobrásznak készült. Bécsben, majd Rómában 
tanult, itt először négy esztendőt töltött. Rövid hazai 

tartózkodás után ismét visszatért Itáliába, ahonnan 
csak 1855-ben költözött haza végleg. A sorozatos itt
honi kudarcok után ismét a nagyvilág felé vette útját, 
hogy többé már ne térjen vissza hazájába, s idegen 
földön haljon meg. 

Első próbálkozásai a klasszicizmus jegyében fo
gantak, akad köztük sikerültebb, gyöngébb is. Inkább 
kámeák készítéséből tartotta fenn magát, igen szűkösen. 

Hazatérve joggal mondhatta: б az egyetlen iskolá
zott hazai szobrászunk - Ferenczy István és Izsó 
Miklós között vagyunk - iskolázottsága azonban nem 
profizmust, legfeljebb kézügyességet és némi szak
mai jártasságot jelentett. Mindezek ellenére, amikor 
1856-tól egyre több szobor elkészítésének terve me
rül fel, mint leendő alkotóhoz, őhozzá fordulnak a 
megrendelők. 

Elsősorban Tomori Anasztáz az, aki váratlan örök
séghez jutván, bőkezű mecénása lesz a hazai művé
szetnek. Züllich már ezt megelőzően több, kisebb mé
retű eladható szobrot készített. így 1856-ban Vörös
marty egy láb magas (31 cm) álló szobrát készítette el 
bronz, illetve gipsz formájában. Később ugyanilyen 
kis méretben formálta meg gr. Széchenyi Istvánt és 
Petőfi Sándort is.33 

Az első igazi nagy megrendelése - egyben kudarca 
- Katona József egész alakos szobrának az elkészíté
se, amely a Nemzeti Színház előkertjébe került - rö
vid időre. Lyka Károly úgy írja, szerencsétlen találko
zás volt ez, hiszen a jószándékú, de laikus mecénás 
„pontosan megtalálta azt az embert, aki a föladata 
megoldására a legkevésbé alkalmas".34 1857-ben 
kezdte a szobor készítését és 1858. június 8-án állítot
ták fel azt.35 

Már ennek előtte elterjedt a hír, hogy milyen rossz 
lesz az a szobor. A Vasárnapi Újság szerkesztője -
aki egyébként maga is a bírálók között van - nem 
győzi nyugalomra inteni olvasóit, mondván: a „hala
dás útja" az, ha egymás véleményét türelmesen meg
hallgatják. A szoborállítás azért is volt nagy esemény, 
mert megszületett az első magyar köztéri szobor, ami 
egyszersmind művész és mecénás új típusú kapcsola
tát is jelentette. 

Greguss Ágost türelme azonban nem bírta ki e jó
zan érveket. Felfogásban és kivitelben egyaránt ron
tott alkotásnak tartotta Züllich mester szobrát: véle
ményét többször is megírta a lapokban, olykor magá
val a szobrásszal vitázva, akinek azt ajánlotta, vita 
helyett jobb lenne, ha anatómiai szakkönyveket tanul
mányozna. A heves vita eredményeként 1860. június 
4-én (egy héttel a füredi felavatás előtt!) a szobrot 
csendben leemelték talapzatáról és a színház udvarán 
rejtették el. Pasteiner Gyula szerint nem a részletek
kel, az egésszel volt a baj. „A helytelen fölfogás, 
mely állítólag a költői ihlet pillanatát akarta ábrázol
ni, a rossz arányok, s a még rosszabb formák, csak
nem torz alakká tették az életnagyságú szobrot." 

Annyi öröme azonban lehetett Züllichnek a sok 
gáncs közepette, hogy korábbi készített Berzsenyi-
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7. ábra A balatonfüredi új nyári színház, 1862. 

Abb. 7. Das neue Sommertheater im Balatonfüred im Jahre 1862 

mellszobrát 1859 májusában a Nemzeti Múzeum 
kertjében felállították. Kubinyi Ágoston szerint „e 
szobor Züllich Rudolfnak egyik legsikerültebb műve" 
- amely kijelentés azt igazolja, hogy egy múzeum
igazgató sem érthet mindenhez. Mert két esztendő 
múltán ezt is leemelték és bevitték a Múzeum épüle
tébe, helyére Vay Miklós Berzsenyije került.36 

Milyen volt hát a balatonfüredi Kisfaludy-szobor? 
A kortársi vélemények felidézése előtt egy érdekes 
tény, amely magát a művet s a művész lelkiállapotát 
is minősíti. Az ünnepségre a szobrász nem utazott le, 
maga helyett egy nyomtatott röplapot küldött, ame
lyet ő írt, s adott ki, s amely nem más, mint mentege
tőzés, magyarázkodás munkája tökéletlensége miatt.37 

Züllich történeti fejtegetésekkel igazolja állítását, 
hogy Magyarországon nincs és nem is lehet jó szob
rászművészet, egyáltalán szobrászművészet. Nincs a 
művészetnek társadalmi háttere, intézményrendszere, 
nincs művészeti akadémia, azaz művészképzés, álla
mi megrendelés, nincsenek műtermek, nincs szakkép
zett segédszemélyzet, nincs öntöde és nincs szakkritika. 

A kritikát ostorozza leginkább, amely a minden ne
hézség ellenére szobrászi pályát választó művészt e 
jelenségek figyelembevétele nélkül ledorongolja. „A 
művész azonban, részint nemesebb vágytól - hazájá
nak szolgálhatni - , részint helyzete nyomorától ösztö-

nöztetve vállalkozik. A mű elkészül, a maecénás meg 
van vele elégedve: de íme előáll ekkor az avatott és 
avatatlan bírálók hada, s minden kímélet, helyzet 
méltánylása, előzmények, körülmények egybevetése 
nélkül irgalmatlanul agyonveri a művet s ezt oly mér
tékben s oly fáradhatatlanul folytatja, míg végre ma
gának a maecénásnak is megrendítik véleményi önál
lóságát. 

De mit tehet ő - hiszen magáról szól e keserű röp
irat - ha nincs műterme, ha nem tudja a perspektívát 
ellenőrizni, ha nincsenek meg az előbb felsorolt felté
telek sem. „Köz pártolás nélkül nincs művészi fejlő
dés, nincs művészeti élet, nincs jövőre kilátás!" - ki
ált fel igaza teljes tudatában. És mégis kortársának, 
Pasteiner Gyulának kell igazat adnunk vele szemben, 
aki negyedszázad múltán mintegy válaszol a szob
rásznak, másoknak is szóló intéssel: „A hazafias lel
kesedés maga egyedül még nem teremt művészeket, 
ahhoz kell művészi hivatottság, képesség és azonkí
vül sok és alapos tanulmány."38 

Maga a füredi Kisfaludy-szobor egyetlen ábrázolá
sa maradt ránk nem is tökéletes nyomdai levonatban. 
Ehhez kell igazítanunk a kortársak véleményét, akik 
közül legrövidebben a Magyar Sajtó kritikusa intézte 
el Züllich művét. „Kisfaludy Sándor szobra a magyar 
nemzetnek szégyenére válik." 
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Amikor még csak a hírt közlik, a Vasárnapi Újság 
szerint nagyságára nézve „kolosszális szobor szüle
tett, ami arcvonásaiban hű a költőhöz." A megrende
lők pedig, úgy tudja, elégedettek a művésszel. Két 
hónap múltán ugyanebben a lapban már a teljes elma
rasztalás kapott helyet: a füredi Kisfaludy gyarlóságá
ban „méltó testvére" a Nemzeti Színház előtt búson
gó Katona-szobornak és bizony ez is olyan „kritikai 
ütlegekre" számíthat, mint a pesti.39 

A disszonáns hangok már közvetlenül a leleplezés 
után megjelentek a tudósításokban. A Hazánk cikkí
rója úgy véli, a szép ünnepet nem rontotta meg a szo
bor tökéletlensége, „mely ugyanúgy mint Katonáé 
egykor, alkalmas felváltásra szorul"40 

Az első vitriolos kritikát Kakas Márton, azaz Jókai 
Mór írta. Híres füredi leveleinek egyikében alaposan 
bemutatja a „scytha művészet" e monumentumát.41 

Úgy látja, hogy a balatoni nagy szél egészen megdön
tötte a szobrot, azért van ez a természetellenes test
helyzete. О még a köpönyeget is jól ismerte, úgy em
lékszik mintha a Kisfaludy Károlyé lett volna. Sze
gény szobor fázik ebben a nyári hidegben. „Szeren
csére egy kis kemenceforma (tán takaréktűzhely) van 
az egyik markában amelyen a másik kezét illő távol
ból melegíti". 

Egy másik kritikus azt hibáztatta, miért az öreg 
Kisfaludyt mintázta meg (mert ilyen arcképet adtak a 
szobrásznak!), hiszen az eszményesítést csak „fiatal, 
erőteljes" alakon lehet elvégezni. Laborfalvi Róza 
szerint, aki nyaranta ott sétált a szobor mellett -
„olyan aránytalan, behemót feje volt, hogy a kisgyer
mekeket avval ijesztgették ha rosszalkodtak. Később 
egy áldott állapotú asszony rosszul lett a szobor láttá
ra és botrány tört ki". 

Gróf Gyulay Lajos is csak messziről nézve találta 
szépnek, de közelről már teljesen hatástalan. „Mikor 
élcból azt mondta valaki, hogy ezt a helybeli kovács 
készítette, még az is rossz néven vette, állítván, hogy 
annál szebb szobrot tudott volna előállítani." 

A kritikákon nincs mit csodálkoznunk, inkább 
azon, hogy a szobrot a zalaiak elfogadták. A szobor
tervet ellenőrző pesti szakmai bizottság (zsűri) az 
anyag-minta formájában ellenezte a szobor ércbe ön
tését. Vadnay Károly szerint bemutatásakor „a fensé
ges költői alak helyett ferde, idomtalan agyagot lát
tak, amely semmit sem fejez ki".42 

A zalaiak egyre inkább szégyellték „az idomtalan 
szobrot, a füredi vendégek megbotránkozásának foly
ton méltó tárgyát." Zavarta már őket a sok gúnyoló
dás. Újra akarták öntetni, de végül egy új mellett dön
töttek, amelyre ismét közadakozásból gyűlt össze a 
pénz, s ezt készítette el Vay Miklós. De mi legyen a 
régivel? 

Végül is beönteni nem szabad vélték sokan, mert 
ugyan rossz, de egy magyar művész alkotása, „erköl
csi tulajdona", aztán Deák emlékezete fűződik hozzá, 
bár ő tehet a legkevésbé arról, hogy ilyenre sikere
dett. Jókai Mór is a beolvasztás ellen volt, javasolta, 

hogy a fürdőhely valamely kevésbé látogatott részén 
kellene felállítani, esetleg vegye meg egy villatulaj
donos és állítsa fel a kertjében. Ám „ha senkinek sem 
kell, kész vagyok magam megvenni a kicsúfolt detro
nizált szobrot, de a Lóránt keresztfiam »vasfejű bá
csiját« összetöretni nem engedem."43 

Mégis a pusztulás lett a sorsa. Lebontották, beol
vasztották és az 1877-ben felállított új, ma is látható 
szobor kerítésrácsait belőle öntötték ki.44 

Az ünnep 

A szobor felavatására végül is 1860. június 11-én 
került sor. Összekötötték egy másik eseménnyel. A 
másnapi és tihanyi kirándulást követően 13-án Keszt
helyre, majd Nikiára utaztak a résztvevők, ahol kiegé
szülve Somogy megyei vendégekkel, emlékművet 
avattak Berzsenyi Dániel tiszteletére. 

Mi volt tehát a cél? Kétségtelen, hogy a zalaiak 
eredendően tisztelegni akartak nagy szülöttjük, Kisfa
ludy Sándor emléke előtt, de mint a Kazinczy-ünne-
pen, itt is nyilvánvalóvá vált a burkolt, s olykor direkt 
szándék is: politikai cselekvés megszervezése, a nem
zeti önbecsülés érzetének újjáélesztése, a képesek va
gyunk még ha akarjuk, s ha kell, erkölcsi erejének ki
próbálása. 

Ezek többé kevésbé el is hangzottak a helyszínen 
és a beszámolókban. A Hölgyfutár szerzője szerint az 
apa el kell, hogy hozza a gyermekét, mert ez az ün
nep „lelkesítheti őket föllépni azon térre, melyen her
vadhatatlan borostyán zöldell az érdem megkoszorú
zása". Más vélemény szerint az ünnep méltó volt 
„mind a halhatatlan költőhöz, mind a nemzethez, 
mely mindig élni és virágozni fog, míg jeleseiért és a 
nemes eszmékért ekként tud lelkesülni".45 

A felfokozott szakrális érzés teljes nyelvhasználati 
pompájában jelenik meg előttünk egy T. L. szignójú 
levelező tudósításában. írása a Szózat említésével in
dul, amellyel a helybeliek fogadták az érkező zalaia
kat, s amely „mintegy figyelmeztetésül szolgált, hogy 
akiket nem e szent érzelem hevít, az szentségtörő, ne 
közelítsen e helyhez, melyet a nemzeti kegyelet föl
szentelt: de egy lélek, egy érzelem hevíté a bentlévők 
kebelét, mert mint Isten templomába léptek azon 
helyre, honnét a nemzet szent dala hangzott feléjök s 
egyesülve ment a sereg körül hangoztatni azt a költő 
szobra által fölszentelt téren."46 (Kiemelések tőlem -
P.M.) 

A gondolatsor követhető: miként az ima, a hit, a 
vallás egységbe fog egy népet, ekként fogja össze a 
költő imádata is. Ráadásul teljes nemzeti egység ez, 
több beszámoló is kiemeli, hogy a köznép nagy szám
ban vett részt az ünnepen: „a magyar köznép is közel 
s távol falvakból e napra Füredre sereglett, s tettleg 
szent ünnepet akart ülni". 

Példaadás, nemzeti egység, öntudatformáló tett, 
szakrális hangulat - a nemzet önmagára talál e szobo-
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8. ábra Züllich Rudolf: A Kisfaludy Sándor emlékmű leleplezése, 

Balatonfüred, 1860. június 11. 
Abb. 8. Rudolf Züllich: Das am 11. Juni 1860 Balatonfüred ent

hülltes Denkmal von Sándor Kisfaludy 

rállításban s természetesen majd a többiben is. így 
kezdé tehát írását a Vasárnapi Újság tudósítója: „A 
nemzet midőn jeleseinek szobrot emel, magának állít 
emlékoszlopot, s midón elhunyt jeleseit tiszteli, ma
gát teszi tiszteletreméltóvá".47 

Az ünnep előzményei nem voltak zavartalanok. 
Egyrészt többen aggódtak, hogy egyre közelebb a ter
vezett nap, s alig van érdeklődő, szobafoglaló. Az ag
godalom fölösleges lett, végül is 10 000 ember gyűlt 
össze egyes források szerint. Június 2-án már nem is 
volt szállás a fürdőtelepen, legfeljebb a szőlőhegyen, 
Arácson és Füred faluban. Ugyanakkor megjelent a 
hír, hogy a szoboravatást össze akarják kötni „az 
utolsó nemesi fölkelés félszázados emlékünnepével". 
Azaz Kisfaludy még élő zalai tiszttársai - 15-en vol
tak - akartak itt találkozni. Ez azonban annyira nyílt 
politikai akciónak látszott, hogy a szervező Herte-
lendy Károly kiigazította a hírt: „nehogy a szívélyes 
összejövetelt balra magyarázzák s annak más irányt 
tulajdonítsanak", ezért a találkozó elmaradt.48 Végül 
is néhányan eljöttek a volt tisztek közül, szép egyen
ruháikban emelték az ünnep fényét. 

A vendégek sora velük együtt igen díszes volt. Je
len voltak az Ürményi, Hunyady, Batthyány, Erdódi, 
Károlyi arisztokrata családok tagjai, továbbá Podma-
niczky Frigyes, Apraxin bárónő úgyis, mint regény
író. Az irodalom akkori jelesei közül Szabó Richard, 
Vahot, Atala, Thaly Kálmán, a zeneművészek közül 
Reményi Ede jelent meg. Eljött Zala, Somogy, Fejér 
és Veszprém megye úri közönsége. (Deák Ferenc 
nem volt jelen, hiába vélte itt látni az ifjú Eötvös Ká
roly)49, s természetesen itt voltak a fürediek, s a kör
nyező falvak lakói. Megjelentek a különböző vallás
felekezetek papjai is. Nagyon sok volt a diák: a sop
roni, a keszthelyi gimnáziumok képviselői, a sümegi 
diákok szinte teljes létszámban, a pápai diákok pedig 
egyenesen gyalog érkeztek ide. 

Előző nap, 10-én a vendégek többsége már Füre
den volt. Este hat és nyolc óra között a fellobogózott 
Kisfaludy gőzösön megérkezett a zalai küldöttség a 
szoborállító választmány tagjaival. A kikötőben fo
gadták őket a már ott lévők, s együtt elénekelték a 
Szózatot. (A Himnusszal együtt még nagyon sokszor 
elhangzik ezen a két napon!)50 

Valamivel később, 10 óra felé gördült le Lobmayer 
gyorskocsija a szálló elé és szállt ki belőle a Magyar 
Tudományos Akadémia küldöttsége Eötvös József 
vezetésével. Vele jöttek még Kemény Zsigmond, 
Tóth Lőrinc és Hollán Ernő akadémiai tagok. A séta
téren hatalmas tömeg várta őket fáklyafénynél, lobo
gó nemzetiszín zászlókkal. Felharsant a Rákóczi indu
ló, majd Botka Mihály, az egyik főrendező köszöntöt
te az előkelőségeket. Elsősorban az Akadémiát üdvö
zölte, mert „egykori dicsőséges Tagjának szentelt há
laérzetből emelkedett fel azon jel, mely holnap leend 
leleplezve. Szíveink hő köszönetéből rakatott az 
emelvény, melyre képviselőinek ide küldésével a ma
gyar Tud. Académia íme áldását adja".51 

Ezután Oszterhuber József mondott pár üdvözlő 
szót, akinek Eötvös József válaszolt. Majd a Szózat 
éneklése közben a szállásukra kísérték a vendégeket. 
Akik minden bizonnyal nem sokat aludhattak, mert a 
fürdőhely reggelig zajongott. Több zenekar is „nem
zeti dallamokat' ' játszott a telep különböző részein, a 
sokaság az egyik helyről a másikra vonult, s közben 
fel-fel röppen egy-egy híres ember neve, amire dörgő 
éljen volt a válasz. A legkitartóbbak a fürdő nagyter
meiben „közlakoma és táncvigalom" mellett hajnalig 
múlatták az időt. 

Másnap, július 11-én felvirradt a nagy nap. Füred 
soha nem látott díszbe öltözött. Minden épületen 
zászlók, nem egy végigengedve az ablaktól a földig. 
A szobrot is nemzetiszín lepel borította. Mindenki 
díszes magyar ruhában j ár-kel. A sümegi fiatalok a 
Kisfaludy zászló alatt vonulnak, amelyet Ramasetter 
Vincétől, a dúsgazdag kereskedőtől kaptak. Ugyanez 
a polgár csináltatta ingyen a sümegi gyerekek díszru
háját is! 

A nyomtatott meghívó szerint a program a hagyo
mány előírta eseménnyel kezdődött: reggel 8 órakor a 
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helyiek tisztelgő látogatást tettek az Akadémiai kül
döttségnél. E már elfelejtett kultuszelemből kiderül, 
milyen hivatalos delegációk vettek részt és kiket kép
viseltek az ünnepen. Oszterhuber József vezette a Za
la megyei szoboregyesület képviselőit. Pius atya ve
zetésével érkeztek a bencések és a ciszterek követei. 
Svastics János keszthelyi apát úr képviselte a „katho-
likus clerust", míg Pintér Endre premontrei kanonok 
és gimnáziumi igazgató a keszthelyi gimnázium jeles 
tanári karának és diákjainak nevében köszöntötte a 
fővárosiakat. Még hárman jöttek többedmagukkal: 
Kopácsy József egykori kir. tábl. ülnök Veszprém 
megye rendéi nevében szólt, Ürményi József pedig a 
Szent István társulat képviseletében üdvözölte Eötvö
séket, s végezetül a sümegiek tettek tisztelgő látoga
tást Schauer Ferenc esperes vezetésével. 

A rítus folytatódott, most az akadémiai küldöttség
nek kellett visszaadnia a tisztelgő látogatást, termé
szetesen nem egyenként. Oszterhuber József szállásá
ra mentek és az б személyén keresztül adták át az üd
vözletet mindenkinek. 

Közben Füreden már több ezer ember gyűlt össze a 
szobor előtti téren, a hangulat egyre forróbb lett. Ám 
még mindig csak az előkészületeknél tartottak. 10 óra 
tájban ágyúdörgés hallatszott, a gőzös fedélzetén el-
helyett kis bronz ágyú, amivel jelezni szoktak, igen 
nagyot szólt - befutott a kikötőbe a Kisfaludy gőzös, 
fedélzetén a Somogyból érkezett vendégekkel. A kül
döttség tagjai feltűnően sápadtak voltak, reggelre he
ves szél támadt és megtáncoltatta a hajót a hullámo
kon. „A szellemdiadal ünnepére" érkezőket Janko-
vics László vezette. 

Most már mindenki együtt volt, megkezdődhetett 
az ünnepség. Kevéssel tíz óra után megindult a menet 
az ún. kerek templomhoz. Fegyelmezetten, oszlopba 
sorakozva, csendben vonultak, legelői a díszruhás sü
megi gyerekek a zászlóval, aztán a hölgykoszorú, a 
küldöttségek és végezetül a sokaság. A templomba 
csak a hölgyek és a küldöttségek fértek be, a többiek 
kívülről hallgatták a szentmisét, amelyet Oszterhuber 
József veszprémi kanonok celebrált. 

Már a templomi áhítat olyan erejű volt, hogy ettől 
kezdve mindenki a legnagyobb érzelmi hőfokon élte 
át a továbbiakat. A résztvevők együtt énekelték az 
„lm arcunkra borulunk...", s az „Imádunk, szent os
tya..." kezdetű egyházi énekeket, s mindenki köny-
nyes szemmel énekelte az ebben a pillanatban több, 
mint liturgikus dalt: 

Aid meg országunkat 
Mi magyar hazánkat, 
Vezéreljed jóra 
A mi királyunkat. 
Rontsd meg mi ellenségeinket 
Akik üldöznek bennünket, 
Jézus teste és vére. 

Mindenki úgy érezte, cselekvésre kész erő áramlott 
belé, hogy újra kész tenni a hazáért, ahogyan a Pesti 
Hirnök tudósítója, Török János írta: „forró hálára ger

jedtünk mindnyájan afelett, hogy hazafiúi tartozása
ink öntudatában valahára a cselekvőségig izmosod
tunk".52 

Innen visszaindult a nemzet a szoborhoz, a sort 
most „virággal koszorúzott fehérbe öltözött kis le
ányok" nyitották meg, a tömeg mögöttük termé
szetesen a Szózatot énekelte, miközben el-el dördült a 
gőzös ágyúja. 

A szobor környékén a hölgyeknek ülőhelyet képez
tek ki, míg a szónokoknak egy asztalt készítettek elő, 
ami mögé állhattak. A part mellett közvetlen közel
ben horgonyzott a Kisfaludy gőzös zászlódíszbe öltö
zötten. 

A Himnusz eléneklése után Oszterhuber Józsefnek 
a beszédét Botka Mihály olvasta fel. Oszterhuber je
len volt ugyan, de betegségére hivatkozva pár szó 
után átadta a papírost zalai barátjának. Erre válaszolt 
Eötvös József rövid, de rendkívül hatásos beszédé
ben. Ezt követően Schauer Ferenc sümegi espres állt 
az asztal mögé, és a sümegiek háláját tolmácsolta 
fennkölt szónoklatában. Utána Züllich Rudolf „men
tegetőző levelét' ' olvasta fel Hertelendy Kálmán. So
kak szerint ez disszonáns elem volt az ünnep lelkesült 
hangulatában. A Magyar Sajtó szerint „nem tartottuk 
célszerűnek s megfelelőnek az ünnepély nagyszerűsé
géhez." A Divatcsarnok szerzője is hasonlóképpen ír: 
„emlékbeszéde és levele azonban az ünnepély szent
sége és magyarságának nem feleltek meg". A legdur
vább Török János volt a beszéd elutasításában, ráadá
sul a szobor ellen is megtette a maga kifogását, meg
jósolván annak jövőjét.53 

Megint a Szózat következett, (előadta a pápai, sop
roni diákokból és a színtársulat tagjaiból álló ének
kar), majd a Rákóczi-induló a fel-fel dörrenő ágyú
hang kíséretében. 

Az ünnep után sem oszlott el a tömeg, csoportokba 
verődve sétáltak, beszélgettek, illetve nézegették, ol
vasták Balogh Lajos ünnepi versét, amelyet kinyom
tatva osztogattak emlékül mindenkinek. 

Fél háromkor kezdődött az ebéd, több helyszínen 
is. A díszvendégek 400 fős csoportja Mayer vendég
lős termeiben ebédelt. Az ebédre is volt kritikus meg
jegyzése az újságíróknak, mondván: a vendéglős 
„jobb ebédet is adhatott volna annyi pénzért ily nagy
szerű vendégkoszorúnak". (Az ebéd ára 5 frt volt!) 

Ebéd közben a gőzös ágyúja időnként újra megszó
lalt. Természetesen számtalan tószt hangzott el, köl
csönösen: Oszterhuber József az akadémiát, Botka 
Mihály Eötvöst, Eötvös Zala megye rendéit, Tóth Lő
rinc a Prímást, az egri érseket és Deák Ferencet, Hol-
lán Ernő Széchenyi Bélát, Nedecki Ürményit, Ürmé
nyi a magyar költőket, Hertelendy Kálmán a küzdő 
sajtót s annak egyik képviselőjét Kemény Zsigmond 
bárót, Szabó Richárd a magyar hölgyeket éltette", és 
így tovább, amíg bírták erővel.54 

Akiknek itt nem jutott hely, azok Papp Ferenc és 
Chepely József házánál vendégeskedtek, a pápai ta
nulókat pedig Molnár Dienes vendégelte meg. 
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Ebéd után lesétáltak a szoborhoz, „mintegy búcsú-
járásképpen zarándokolt" a sokaság. Sokadszor éne
kelték el a Szózatot, és a Himnuszt nemzeti dalok rá
adásával együtt. 

Délután négy órakor a színházban tartottak egy 
előadást a sok érdeklődő miatt, de a díszelőadásra 
csak este fél hét órakor került sor. Kisfaludy Károly 
Kemény Simon című drámáját játszotta Molnár 
György társulata. A kezdés előtt a színidirektor felol
vasta Szabó Richard ünnepi prológusát, majd a Him
nusz után felgördült a függöny. 

Az előadás után még egy élőképet is láthatott a 
hosszasan éljenző közönség „Költő túl a síron" cím
mel. „A színpadon egy szobor állt, amely kevés idei-
gi fennállás után ledőlt, a háta megett megannyi fény
től és dicsőségtől környezve állott a költő Kisfaludy 
Sándor két angyal által a hervadatlan babérral meg
koszorúzva homlokán."55 

A kilenc óra után végetért előadás még mindig 
nem fejeződött be, mert váratlanul Reményi Ede lé
pett a színpadra és rögtönzött hangversenyt adott. 
Kérte, hogy a bevételt - ami végül is 418 frt-t tett ki -
a létesítendő Széchenyi István szobor javára ajánlják 
fel. A hatalmas sikerű koncertet követően Thaly Kál
mán pattant a színpadra és elszavalta saját alkalmi 
ódáját. 

Innen mindenki vacsorázni tért, s majd fényes bál 
következett „hol a hölgyek igéző bájjal és szép nem
zeti ruhában jelentek meg", s a hasonlóan öltözött 
urakkal Farkas Miska zenekarának zenéjére táncoltak 
hajnalig. 

A Magyar Sajtó úgy látta, hogy az urak és a höl
gyek nemcsak ruháikban voltak egyformák, hanem 
lélekben is egyek lettek, „egy érzelem, egy óhajtás 
hevíté a kebleket, mely e szavakban tört fel: legyen 
boldog a haza". 

A beállítódás nyilvánvaló és lassan állandósuló je
leit megerősítik a kultusz nyelvhasználatának sajátos
ságai, amelyek Balatonfüreden az ünnepi beszédben 
és az alkalmi versekben figyelhetők meg. 

Oszterhuber József beszéde a zalaiak nevében 
hangzott el, a szülőföld megemlékezése volt, és szólt 
a személyes ismeretség, barátság szavával is. Ezzel 
együtt fokozott érzelmi erősítéssel egyre magasabbra 
emelte tárgyát, hogy megkérdezhesse, ki volt hát Kis
faludy?: „egy nagy dalnok [...] egy nagy magyar [...] 
egy Orpheus volt 6, akinek „sorai századokra hat
nak". Keblének fő eszméje, költészetének örök témá
ja „visszavarázsolni őseinek nemes sajátságát". Örül
ne, ha látná, hogy utódai, a mai nemzedék őseik ruhá
iban és megőrzött erkölcseivel méltók az örökségre. 
Amit persze csak úgy lehet tovább adni, ha úgy sze
retjük a hazát, mint б szerette.56 

Szabó Richárdnak a színházban felolvasott beszéde 
sem nélkülözi a „szent oltár, forró ima, szent ünne
pély" stb. frazeológiát. Ám az előbbi beszédnél sok
kal egyértelműbb: kimondja, hogy eljött a megtisztu
lás, a cselekvés ideje. A nemzet újra él, „a vének 

megifjodnak: az ifjak megérnek, a férfiak tettvágyra 
buzdulnak". Az emelkedett hangú megemlékezés ki
mondatja a résztvevőkkel, hogy a nemzetet „egy gon
dolat, egy érzelem, egy akarat" vezérli immár.57 

Eötvös József beszédét a bevezetésben idéztük 
már. О nem először szól Kisfaludyról és költészeté
ről. 1843. május 17-én mondott beszédet a költő 70. 
születésnapján az Akadémián. Ott is a magyarság 
költőjének nevezte: „nem írt egy sort, melynek min
den szava ne volna magyar", azaz számára Kisfaludy 
a nemzet, a haza szinonimája lett. 

Balatonfüredi beszédében ez a gondolat újra visz-
szatér: a költő életműve és a hazafiság (értsd: haza
szeretet) között egyenlőségjelet tesz. Finoman céloz 
arra is, hogy a szobor olykor felesleges is („ki szobrot 
érdemel, annak szoborra szüksége nincsen"), hiszen 
az életmű az, amelyet fenntart az emlékezet. Az ün
nep végső feladata önnön nemzeti nagyságunk és er
kölcsünk meglétének bizonyítása: „oly nép, mely 
nagy halottait tisztelni tudja, sohasem nélkülöz oly 
polgárokat sem, kik e tiszteletre érdemesek".58 

Mindezeket a gondolatokat megtaláljuk a versek
ben is, de jobban leegyszerűsítve, az alkalmi ódaköl
tészet tirádáinak szintjén. Több vers is született erre 
az alkalomra. Balogh Alajos díszes betűkkel kinyo
matta a magáét, amelynek címe is egyértelmű: Bala
tonfüredi emlék Kisfaludy Sándor szoborörökítési ün
nepélyére. A kegyeletes szülőföldi testvérek nevében 
írta Balogh Alajos, visszhangozta Füred, június 11-
én,1860.59 

О is csak azt úja, Kisfaludy nem élt hiába, nyelve, 
költészete ma is eleven, példája pedig újra egységesíti 
a nemzetet. Mindezt teszi számtalan közhely segítsé
gével: „Egyesítsen a hit, szeretet, remény [...] él még 
a magyar [...] édes hazám dönthetetlen oszlopai [...] 
ősi átok [...] testvér ölel testvért [...] testvériség csók
ja." Nem is fejezheti be versét mással, mint ezzel a 
mindenkihez szóló tirádával „Ki előtt szent hazája s 
nemzete / éltesse a magyarok istene." 

Csapó Kálmán versében Kisfaludy Sándor apostol 
lesz, akit az Isten azért küldött a földre, hogy „tanít
son hont szeretni, egy országot, egy nemzetet". A 
költő igaz magyar volt, б teremtette meg a magyar 
nemzeti lírát, a szerelmi költészetet, a nemzeti múlt 
becsületét. így költészetének két vezető érzése: „Sze
relem és honszeretet".60 

Thaly Kálmán versében az elvesztett nemzeti di
csőség, s a jelen kapcsolata, azaz a megújulás remé
nye és lehetősége a fő motívum.61 A „nagy halálos 
álom" immár szétfoszlott, itt a virradat: apáink kardja 
ismét a kezünkben van (!), a régi magyar ruhát ismét 
felöltöttük, mindez köszönhető az elpusztíthatatlan 
magyar szellemnek, s egyik vezéralakja éppen Kisfa
ludy. Az ünnep bizonyítja: 

Népnek, mely így becsülni tudja 
Vezérit: nagy jövője lesz! 
így ez a szobor a jövőnek készült, tanúsítva a jö

vendő nemzedékek előtt, hogy ettől a naptól kezdve 
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új szellem „lebegi át a hazát", s hirdesse is egyúttal, 
hogy „Élünk, s él a hon!" 

Találtunk még egy verset amely nem hangzott el 
Füreden, mert szerzője Kövér János, az idős plébános 
akkor éppen beteg volt.62 A vers csak a költővel fog
lalkozik, mint írja „Kisfaludy színezete szerént' ' ké
szült, nem utánzásból, de tiszteletből. Sikerült Kisfa
ludy epigonizmus ez, amelyben a költő az egész em
beriség fénylő napjának tekinti Kisfaludyt, aki előtt a 
világ leborul: 

Oh te édes, oh te kedves, 
oh te feledhetetlen, 

oh páratlan, oh egyetlen, 
oh te elérhetetlen! 

Lebegj sokszor körülöttünk, 
gyújts és égess tüzeddel 

Mint őrnaggyal lengj fölöttünk, 
ihless édes lelkeddel. 

Az ünnep után minden lehetőség adva volt, hogy 
Kisfaludyból és a szoborból kultikus tárgy, Füredből 
pedig kultikus hely legyen, ahová a hívők meghatáro
zott rend szerint elzarándokolnak. Ez kezdetben így is 
történt. Amikor 1861. július 11-én Ghyczy Kálmán 
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A nyári programok szerves része lett a balatoni 
csónakázás utáni lampionos séta a szobor körül. Idilli 
hangulatot áraszt a tudósítás „Csendes, békés a Bala
ton, a holdvilág szendén mosolyog rája, és csónaká
zunk. Egyik csolnakban gyengéd furalyaének, mási
kon vidám dalolás... Kisfaludy szobrát körül ülve ke
délyesen társalognak hazáról, szerelemről."63 
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Hírlap, jún. 13. 135. sz., 1618.; Magyar Sajtó jún. 13. 135. sz., 
567.; Napkelet, 1860. jún. 17. 25. sz., 399.; Divatcsarnok, jún. 
19. 25. sz., 198.; Nővilág, jún. 17. 25. sz., 399.; Hazánk 1860. 
506-512. 

51. Pesti Hírnök, 1860. jún. 14. 77. sz., 1. 
52. Op. cit. jún. 19. 81. sz., 1. 
53. Magyar Sajtó, 1860. jún. 19.; Divatcsarnok, jún. 19., Pesti Hír

nök, jún. 19. 81. sz., 1. Tökéletlennek nevezi a szobrot „mely 
úgy mint Katonáé, egykor alkalmas felváltásra szorul." 

54. Pesti Hírnök, jún. 19. 81. sz., 1. 
55. Magyar Sajtó, 1860. jún. 19.140. sz., 2. 
56. Pesti Napló, 1860. jún. 14. 137. sz., 2. 
57. Divatcsarnok, 1860. 26. sz., jún. 26. 
58. EÖTVÖS op. cit. 238.; 244-245. - Ezt a gondolatot már ismer

jük a Kazinczy ünnepen elmondott beszédéből, amely szinte 
teljes egészében illik Füredre is: „Minden nemzet, mely e névre 
érdemes, tiszteletben tartja azon férfiait, kik tevékenységöknek 
magasabb célokat tűzve ki, akár a közélet, akár a tudomány 
vagy művészet körében kitűnő érdemeket szereztek maguknak, 
s ünnepnek tekinti a napot, melyet valamely dicső fia emléké
nek szentelhet..." Az a borostyán amelyet ilyenkor a nagy em
berek szobraira tesznek, nemcsak az elismerésé, de a reményé 
is, hogy „a haza, később is fel fogja találni polgárai között azo-
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kat, kik a jövő vészeivel szembe szálljanak." (Hazánk 1860. 
301-302.) 

59. A füredi költők - állítólag „földész" is volt közöttük - verseit 
nem sikerült megtalálnunk. Meretei Dániel, Szóllósi Gábor ver
sei ezek. Balogh Alajos sümegi költő. Négy verseskönyve is 
megjelent 1858-1861 között, csupa-csupa közhely, epiginiz-
mus, világfájdalom. Nincs egyetlen önálló gondolata, érzelme, 
ideája. Igazi kisvárosi költészet, a helyi dalnok tipikus esete ő. 
Kötetei: Sümeg vára. Rege a magyar elóidókből. Pest 1858. 
(Rossz Kisfaludy-utánérzés); Zalai ibolyák. Dalkönyv. Pest. 
1859 (lírai ömlengések); Megtört szív hangjai. 1858. Veszp
rém: (Benne egy Kisfaludynak szentelt vers); Országgyűlési 
emlék. Pest. 1861 (Három politikai vers). 

Es sind zahlreiche Erscheinungen des literarischen Kultus be
kannt. Das wesentliche an diesen Erscheinungen ist, daß die An
hänger, bzw. die Leser das Objekt ihrer Ehrfurcht und Anbetung, 
d.h. selbst den Schriftsteller und Dichter wie einen Heiligen vergöt
tern und dessen gedenken. Die Formen dieser Ergebenheit: Auf
stellung von Denkmälern, Bekränzugsfeier, das Feiern der sog. hei
ligen Zeiten (Geburtstag, Jahreswende des Versterbens, Jubiläen, 
u.s.w.), pilgerung zu den Gedenkstätten (Geburtshaus, Wohnhaus, 
Ort der Entstehung je eines Werkes, u.s.w.), Errichtung von Ge
denkstätten, deren Herstellung und Renovierung und Veranstaltung 
verschiedener Gedenkausstellungen und zwar von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus, doch jedenfalls mit kultischem Charakter. 

Die Ursprünge dieser Erschienungen des literarischen Kultus 
waren sehr oft ausländische Beispiele, aber noch mehr die eigenar
tige Beziehung der ungarischen Literatur und der ungarischen Ge
sellschaft und verbreiteten sich besonders in den 50-er - 60-er Jah
ren des vorigen Jahrhunderts, aber sie haben sich bis zum heutigen 
Tage erhalten und ihre Bedeutung beibehalten. 

Eine derartige Erscheinung war die Enthüllung des Denkmals 
von Sándor Kisfaludy, dem hervorragenden Schöpfer der ungari
schen Nationaldichtung, die am 11-ten Juni 1860 in Balatonfüred 
stattgefunden hatte. (Dieser Kurort gehörte damals noch zum Ko
mitat Zala und da wurde das erste „Feste Theater" - eben zur Folge 
der Initiative von Kisfaludy - errichtet.) 

Die Feier wurde von den Einwohnern des Komitats Zala veran
staltet, aber in ihrer Bedeutung überragte sie den Rahmen der Lite
ratur und erhielt einen politischen Charakter. Das heißt, sie wurde 
zum Symbol des eben eingeleiteten politischen Kampfes für die 
Wiederrweckung des nationalen Selbstbewußtseins und der natio
nalen Selbstbeachtung. 

Der Gedanke der Aufstellung des Denkmals tauchte im Jahre 
1857 auf und der Organisationausschuß beauftragte den hervorra
genden Sohn des Komitats Zala, den eben in Budapest wohnenden 

60. Vasárnapi Újság 1860. jún. 17. 25. sz. 294. 
61. Napkelet 1860. jún. 24.26. sz.,410. 
62. Megjelent a Balatonfüredi Napló 1863. július 23-i 11. számá

ban. A 80 esztendős zalahalápi plébános versének címe: „Töre
dék Kisfaludy Sándor balaton-füredi szobrának leleplezési ün
nepére 1860. jún. 11. készült beszélyből; de mire én, akkor be
teg, el nem mehettem. A Füreden megjelenő magyaroknak bár
mikor is, de kivált a forduló napon buzdításul." 

63. Balatonfüredi Napló, 1861. júl. 16. 6. sz., 45.; júl. 19. 7. sz., 
53.; aug. 23. 14. sz., 105.; 1862. júl. 13. 4. sz., 31.; aug. 10. 11. 
sz.; 1863. júl. 5. 6. sz. 

Ferenc Deák, den Bildhauer auszuwählen und über die Gestaltung 
des Denkmals zu entscheiden. Deák, der nicht eben begeistert von 
der Bitte war, hat schließlich ZUllich Rudolf den Auftrag gegeben. 
Dieser Bildhauer war ein mittelmäßiger, unbegabter Künstler, des
sen Skulpturen man schon früher von den öffentlichen Plätzen we
gen ihrer Minderwertigkeit weggeschaft hatte. Auch das Denkmal 
von Sándor Kisfaludy erweckte viele Diskussionen und einen großen 
Widerstand, so, daß man auch dieses schließlich abbauen und auf 
dessen Platz in den 1870-er Jahren ein Anderes aufstellen mußte. 

Die Enthüllung des Denkmals an diesem Tag verlief in üblicher 
Weise und gemäß dem üblichen Protokoll, wie es auch heute noch 
zu verlaufen pflegt. Aus vielen Städten des Komitats und sogar aus 
anderen Komitaten kamen Interesantcn und Delegationen. (Es ver
sammelten sich zirka 10 000 Mann.) Die Häuser wurden mit Fah
nen geschmückt, die Teilnehmenden trugen ungarische Galaanzü
ge. Es gab einen feierlichen Aufzug, man zelebrierte eine Heilige 
Messe und danach folgte die Feier. Es wurden Anreden gehalten, 
Dichter deklamierten ihre aus diesem Anlaß geschriebenen Gedich
te. Danach gab es ein Festessen mit zahlreichen Tosten. Am Abend 
gab es eine Festaufführung im Theater, ein feierlicher Prolog, le
bende Bilder, Konzerte, Tanzunterhaltung bis in die frühen Mor
genstunden. 

Der Inhalt der Festreden, der Gedichte und auch der Reportagen 
zeigten eindeutig den sakralen Charakter der Feier und das Bestre
ben, das nationale Selbstbewußtsein zu stärken und die Teilneh
menden zur politischen Tätigkeit anzuregen. Diese umhüllte Form 
ähnlicher heimlischer literarischer Tätigkeit war eine eigenartige 
Möglichkeit des Nationalwiderstandes in Ungarn. 
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