
A R A N Y J Á N O S N A P J A I B Ó L . 
A Z ÚT VÉG-E ÉS A Z ÚT ELEJE. 

(1882—1835). «Elmúlt vége, mint kezdete, 
Már van csak emlékezete.» 

Kálvinista ének EGÉSZEN besötétedett, mikor a menet a temetőbe ért. Az úton, 
mely vastagon volt borítva sárgult falevelekkel, lassan, döcögve 
haladt előre a gyászkocsi. Épen hat óra volt, mikor a frissen 

ásott sírnál megállott, mely szemben volt Vörösmarty sírjával. Itt a 
koporsót leemelték a kocsiról. A temetkezési egylet szolgái kioltották 
a fáklyákat. 

Minden csendes volt a halottak országában. Az ég szemei szomorúan 
nézegettek alá a menny fátyolos arcáról, a hold meg ezüstrojtú terítőt 
borított a koporsóra és megcsillogott az üveges batár ablakán, melyben 
összetörve, maga elé révülten ült az özvegy, akinek már nem volt annyi 
ereje, hogy odamenjen a sírhoz. A halottaskocsi mellett álló írók úgy 
helyezkedtek el, hogy a költő hitvese az utolsó percig láthassa a koporsót. 

Enyhe fuvalom reszketett végig a fákon s olykor lehullott egy-egy 
száraz levél. A csendes őszi este tele volt az elmulás varázsával. Titkos 
sóhajok szálltak a levegőben. Megérzett, hogy a természet is teme-
tésre készül. 

A sír mellett rögtönzött s fekete lepellel bevont emelvényre magas, 
szikár papi alak lépett; beburkolózott palástjába, fölnézett az ég csil-
lagos boltjára, majd lehajtotta fejét s imára kulcsolta kezét. 

— Szomorú halotti gyülekezet! Eljutottunk a gyászos temetőbe, 
az enyészet országába, a halottak városába, hol minden maroknyi por 
embertársaink porával van elegyedve ; hol a füveket és virágokat köny-
nyek táplálják, hol a fák lombjait sóhajok és fohászok lengetik. — 
Gyászos e hely ; setét és rideg a sír, mely elnyeli az életet. Gyászos e 
sír, mely befogadja a nemzet ünnepelt költőjét. Nem menthettek meg 
téged gyermekeid imái, nődnek gyengéd ápolása, barátaidnak fohászai. 
Nem ! Az ég visszakívánta lelkedet oda, honnan alásugárzott, vissza-
kívánta magához, hogy szaporítsa angyalait. 

Hála a kegyelem Istenének, hogy keresztyének vagyunk, kik előtt 
a hit szövétnekénél feltárul a sír, mint ajtó, melyen át jobb hazába köl-
tözünk ; mint ablak, mely az örök életbe mutat. — Átadunk az anya-
földnek, hogy nagy szenvedéseid után kinyugodj ad magadat; hogy 
lelked előtted elköltözött kedveseidhez szálljon s velük egyesüljön, 
hogy ott várj bennünket is az örök egyesülésre, a viszontlátásra . . . 
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Amen . . . Amen. 
Mikor az ima elhangzott, hirtelen nagy csönd támadt. Pillanatokig 

senki sem mozdult. A búcsúztatót mondott lelkész, Török Pál, refor-
mátus szuperintendens még ott állott az emelvényen s tekintete rá-
tévedt Haynald bíboros taláros alakjára, ki szemben állott vele, Tisza 
Kálmán és Andrássy Gyula mellett a sápadt holdfényben ; ajkai imát 
mormolva mozogtak. 

A sírásók ráerősítették a koporsóra a kötelet és lassan lebocsátot-
ták a sírba. Recsegett, ropogott a kötél. A holdsugár beszökött a sírba 
és reszkető búcsúcsókot hintett az elköltöző után. Mindenki igyekezett 
a sírhoz férkőzni, hogy egy göröngyöt, egy maroknyi homokot dobjon 
a koporsóra. Vasváry József letette a kezében hozott faragott fej fát s 
odavitt egy kapa földet a hintóhoz, melyben az özvegy ült. Az megérin-
tette a hantot, melyet aztán a már emelkedő sírhalomba vegyítettek. 

A gyászoló közönség lassan oszladozni kezdett. 

— Pali bácsi, gyerünk már ! 
Négy-öt fiatal tanárember vette körül az öreg, hajlott hátú ma-

gyart, aki rogyós szárú csizmájában, hajadonfővel ott állott s csak 
állott a frissen hantolt sír mellett; nézte, olvasta a fejfa felírását s nem 
tudott betelni vele. Ősz haja még fehérebbnek látszott, ezüstösen csil-
logott a holdfényben. 

— Pali bácsi, menjünk már — biztatta egyik is, másik is. De az 
öreg mintha nem is hallotta volna. Csak nézett, nézett maga elé, a sírra, 
a fej fára, a tölgyfakoszorúra, melynek fehér selymén aranybetűkkel 
csillogott: «Arany Jánosnak a tölgyek». József főherceg kegyelete 
fonatta azt a margitszigeti harminckilenc szép tölgyfa hulló leveleiből 
a költőnek, aki úgy szeretett ott csendben, magányosan elüldögélni, 
a tölgyek alatt. 

— Szél támad az erdőn, itt leskel a hold, idekint hideg éj zizeg 
aztán — suttogta az egyik fiatal tanár, az öreg úr unokaöccse, karjába 
karolva. — Menjünk. 

Mintha csak maga a költő szava suttogott volna a hűvösödő esti 
szellőben. Az öreg magyar felocsudott merengéséből, megtörölte 
könnybelábadt szemét, szomorúan körülnézett s megindult a fiatalokkal 
a temető kapuja felé. 

* * * 

A Kerepesi-úton, a Fehér Ló előtt megállították az omnibuszt. Pali 
bácsinak itt volt a szállása. 

A szálában elég kevesen voltak, többnyire vidékiek, akik a fogadó-
ban laktak. 

Letelepedtek a tükör alatti nagy asztalhoz, Pali bácsit ültetve az 
asztalfőre. 
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A beszélgetés nehézkesen indult. Mindnyájan a temetés közvetlen 
hatása alatt állottak. Ami szó esett közöttük, az is mind csak a temetés 
körül forgott. Hogy milyen szép, impozáns formában nyilatkozott meg 
az ország részvéte. Vagy másfélszázezerre mehetett azoknak a száma, 
akik a temetésen résztvettek. A hosszú utat, mely a Fürdő-utcán, Váci-
körúton, Kerepesi-úton át a temetőig vezetett, tömött, vastag sorban 
állotta végig a közönség . . . az Akadémia előcsarnokába alig fértek be 
még a meghívottak is . . . gróf Kálnoky és Kállay közös minisztereknek, 
akik délben érkeztek Pestre a delegációra s akik megkésve jöttek a 
temetésre, alig tudtak helyet csinálni, hogy a ravatal közelébe jussanak. 
És hogy milyen hosszúra nyúlt a szertartás, egészen besötétedett, 
mikorra a temetőbe értek. Talán még nem is volt Pesten ilyen temetés: 
fáklyafénynél, holdvilágnál. És egyszerűbb, impozánsabb temetés bizo-
nyosan nem volt. 

Az egyik fiatal tanár Szász Károly emlékbeszédét kifogásolta. 
Nagyon hosszúra nyúlt. De viszont nagyon szép volt, meleg és érzel-
mektől áthatott — erősítette a másik, egy akadémikus. — A Gyulai 
búcsúztatója meg túlrövid volt. Nem mert hosszasan beszélni, így is 
folyton csukladozott a hangja. Nem is akart vállalkozni a búcsúztatóra, 
félt, hogy nem bírja elmondani; de hát mégis, nem térhetett ki. 

Hiányzott a királyi család koszorúja. Deák Ferenc ravatalára 
maga a királyné tett koszorút. Vajjon most miért nem? Hiába, Deák 
politikus volt, Arany meg költő. 

Majd arról kezdtek beszélgetni: mi maradt a hagyatékában? Már 
mint költői hagyaték. Alighanem nagy meglepetés lesz. Sok minden 
lehet ott még abban a bizonyos kapcsos könyvben, sőt még azon kívül 
is. Arany maga mondotta pár év előtt valakinek s meg is írta egy szép 
költeményben, hogy nem szeretne úgy meghalni, mint koldus, aki sem-
mit sem hagyott. — Vagyon is szépen maradhatott. Lehet vagy száz-
ezer forint, azt mondják; Arany nagyon takarékos volt. Mindig azt 
emlegette barátai előtt, hogy Szalontán szeretne földet venni, ahova 
öregségére visszavonulhasson ; a földvásárlásra pedig pénz kell, Sza-
lonta táján meg elég magasak a földárak. 

Az öreg magyar, akit a társaság csak Pali bácsinak szólított, 
sokáig nem igen elegyedett a társalgásba. Vacsora után azonban a 
kellnerfiúval lehozatta a szobájából a tajtékpipáját, rágyujtott a dohány-
zacskóból s mintha a dohányfüst enyhe, zsongító hatása alatt egy kicsit 
föléledt volna levertségéből. Szelíd kék szemével barátságosan nézegetett 
végig a kis társaságon, mely az ő kedvéért, az ő tiszteletére gyűlt itt 
most össze és poharát is csöndesen össze-összekoccintotta a fiatalokéval. 

— Megnézte Pali bácsi a ravatalon? — kérdezte az egyik. 
— Meg. Megnéztem szegényt utoljára — és bólingatott a fejével. 
— Nagyon megváltozott, úgy-e? 
— Nagyon. Erősen megfogyott arcban. De azért megismertem. 

Hetvenhétben láttam utoljára. Szakálla, haja már akkor is ilyen ősz volt. 
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— Tegnap este — magyarázta az egyik a társaságból, egy piros-
képű, zömök, kis barna fiatalember — tegnap este, mikor lehozták az 
akadémiabeli lakásából az előcsarnokba, hogy felravatalozzák, mialatt 
hozták a nyitott koporsóban, valahogy összekuszálódott a galambősz 
haja, László, a fia feltakarta a nehéz szürke atlaszleplet, amivel le volt 
takarva és az öt ujjával megfésülte. 

— Szegény János — motyogta az öreg úr és nagyot sóhajtott. Egy-
két percre a többiek is elhallgattak. 

— Meddig marad Pali bácsi Pesten? — törte meg kis idő mulva 
valaki a szomorú csöndet. Az öreg úr fölfigyelt. 

— Holnap még itt leszek. Meg akarnám látogatni szegényeket, 
meg a Földhitelnél is lesz még egy kis dolgom. Holnapután aztán el-
megyek. Körülbelül együtt megyünk Szilágyi Pistával. Legalább ma 
délelőtt, mikor találkoztam vele, olyasfélét mondott, hogy ő is holnap-
után jön. — Nem is igen lát engem többet ez a város. 

Nagyot szortyant az öreg úr pipája és kialudt. Csak tartotta egy 
darabig a kezében, jobbra-balra nézegetve, hogy hova verhetné ki a 
hamut, de aztán csak letette maga mellé az asztalra. 

Az apró, gömbölyű poharakba piros bort öntöttek s csöndesen 
koccintottak. 

— Szilágyi István tanulótársuk volt Pali bácsiéknak, úgy-e? — 
kérdezte egy szikár, fekete szakállas fiatalember a társaságból, nyilván 
a legöregebb valamennyi között, túl a harmincon is. 

— Szilágyi Pista? — vette fel a szót az öreg úr. — Conscholárisok 
voltunk bizony harmincötben, harminchatban a kollégiumban, Debre-
cenben. Szilágyi Pista, meg Arany is. De tudja Isten, ők ketten vala-
hogy Debrecenben nem igen melegedtek össze, csak később, évek mulva 
Szalontán, ahova Szilágyi rektornak került, János meg akkor már vice-
nótárius volt. Szalontán nagyon összebarátkoztak, megszerették egy-
mást s mikor negyvenkettőben Szilágyi Szigetre került, sűrűn leveleztek 
is. Legalább Arany is, meg Szilágyi Pista is sokat emlegették egymást a 
levelekben, amiket hozzám irogattak. Hanem mondom, Debrecenben 
még nem igen ismerték egymást. Azaz hogy ismerni ismerték, de jóban 
nem voltak. Szilágyi más coetusban lakott. 

— Hát Pali bácsi együtt lakott Arannyal? 
— Együtt. De csak a második esztendőben. Mikor már «vércsék» 

voltunk. «Bagoly» diákkorunkban is jól ismertük egymást, szegény János 
nagyon vonzódott hozzám, én is megszerettem, sokat jártuk kettesben 
a Nagyerdőt, vackort szedtünk ősszel, tavasszal meg gyöngyvirágot, az 
examenekre is együtt készülgettünk, de csak akkor már, mikor harminc-
hatban egy coetusba kerültünk. — Most is jól emlékszem : egymás mel-
lett volt az ágyunk, az enyém az ablaktól a második, övé a harmadik. 
Nyolcan laktunk egy szobában. Öt vércse, meg három bagoly. A ke-
mence melletti ágy a Buzinkai Péteré volt, mert ő a legjobban bírta a 
meleget. Mert ha fánk volt, bizony úgy befűtöttünk, hogy a kemence 

Napkelet. 18 
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mellett alig lehetett kiállani. De a Péter bírta. Egyszer egy egész pallót 
felfűtöttünk; a kis Dobos Gyurka, meg Tóth Miska kerítették vala-
honnan. Napokig nem volt már fűtenivalónk s bizony ugyancsak dide-
regtünk ; fene komisz egy tél volt, a farkasok az erdőről egész a város 
széléig bemerészkedtek; hát mondom, nagy gaudiummal fogadtuk, 
mikor a Dobos Gyurkáék egy délután, úgy estefelé, beállítottak a bitang 
pallóval. Isten tudja, honnan került. Baltánk volt, hát rögtön nekies-
tünk. S addig fűtöttünk, míg csak tartott belőle. De volt is meleg, akár 
a pokolban. Buzinkai Peti akkor is az ágyán trónolt, mint egy török 
basa, pipázott. Mi többiek csak úgy szédelegtünk a nagy melegtől. De 
ő bírta, le nem mozdult volna a nyoszolyájárói. 

Pali bácsi arca egészen kipirult a visszaemlékezéstől. A kis társaság 
meg, melynek titkos szándéka volt, hogy az öreg urat, hacsak lehet, 
megbeszélteti, gyönyörűséggel hallgatta. Néha-néha egymásra villan-
tak a szemek, de csak lopva, hogy az öreg észre ne vegye és valahogy 
abba ne hagyja. Közbe-közbe is szóltak néha, hogy szavaikkal, kérdé-
seikkel fujtassák a lángra gyult parazsat. 

— Vajjon sokan élnek még az akkoriak közül? — hangzott el az 
egyik kérdés. Egy szőke, cvikkeres fiatal tanárember kérdezte, irodalom-
történetet tanított az egyik pesti főiskolában. Látszott az arcán, meny-
nyire szeretett volna adatokat kapni Arany diákkorára. 

— Hát bizonyosan vannak még . . . Csak az én tudtommal is él 
még egy csomó. De a temetésen csak Szilágyi Pistát láttam, meg a két 
Dobozit Esztárról, Biharból. Ferkót, meg Jánost. Mind a kettő birtokos 
Biharban. Jómódban élnek, könnyen meghozhatták azt a költségáldo-
zatot, hogy feljöjjenek a temetésre. Meg hogy rá is érnek. Urak. Buzinkai 
Peti is bizonyosan feljött volna, ha ráér. De nagyon elfoglalt ember. 
Nótárius lett belőle Beregben. — Kicsit eltünődött, neveket keresett 
a fejében, régi cimborákat. 

— Az én tudomásom szerint még elég sokan élnek a régiek közül. 
Egynéhánnyal szoktam is találkozgatni Debrecenben a superintenden-
tiális gyűlésen, meg vásárokon is, ha bemegyek. A legtöbb pap lett, meg 
birtokos. Kálmánczhelyi Feri Fehértón, Szabolcsban . . . Nagy Dani, 
a tépei pap . . . Mihó Laci is pap lett valahol Baranyában, egyházi 
lapokban szoktam látni a nevét, irogatni szokott, jótollú ember . . . no, 
meg aztán Beczkes Józsi szegény, mogyorósi fiú Szabolcsból, az is pap 
lett, de valahol más vidéken. Hallom : sokbajú ember. Arany nagyon 
szerette, jól megértették egymást. Mind a kettő csöndes, hallgatag gye-
rek volt, nem igen vettek részt a tanyázásokban, csak ha már nagyon 
muszáj volt. 

— Hát Imre Sándor, a kolozsvári tanár, nem egy classisba járt 
Pali bácsiékkal? — kérdezte valaki. Az öreg úr fölélénkült és szaporán 
bólingatott a fejével. Befelé mosolygott. 

— Hm. Imre Sándor, Imre Sándor ! Hó-ógyne ! Hát persze. De 
mennyire. Na-agyon, sokat együtt voltunk. Ő a hetesben lakott, mi meg 



a kilencesben. De ha Pályiból pakkot kapott az édes szüleitől, rögtön 
minket értesített először. Szegény Jánost nagyon becsülte. Ha valami 
nézeteltérés volt Arany meg a többi között, Imre Sándor mindig Arany 
pártjára állott. Még jóformán azt se tudta, miről van szó, már nagyban 
helyeselt neki. Emlékszem, mikor Arany másodszor jött Debrecenbe 
diáknak, már mint tógátusnak . . . Kisujszállásról . . . mert közben egy 
évre kiment préceptornak Kisujszállásra, hogy egy kis pénzt csináljon 
magának a további tanulásra . . . ott, akkor ismerte meg Török Pált is, a 
superintendenst, aki ma este a búcsúztatót tartotta fölötte a sírnál. . . 
ő volt a rektor . . . olyan szép bizonyítványt adott neki Török Pál, 
mikor eljött Kisujszállásról, hogy csak összenéztek a debreceni pro-
fesszorok . . . ennek köszönhette szegény János, hogy egyszeribe vége 
lett a régi nyomorúságnak. Erdélyi József, az exegezis professzora fel-
fogadta a kislánya, a Rózácska mellé nevelő úrnak. Ott is kosztolt egy 
darabig náluk. Szép kis lány volt a Rózácska, de hej, sok baja volt vele 
Jánosnak. 

Kicsit elmélázott Pali bácsi, aztán mintha kereste volna az utat 
a régi, eltünt világ labirintusában, de nem találná. Elhallgatott. A kis, 
zömök, pirosképű, kunkorabajúszú tanár segített neki : 

— Nem Imre Sándorról akart mondani valamit Pali bácsi? 
Az öreg úr felkapta a szót : 
— Az ám ! Lássátok, elkalandozik az ilyen vén ember, ha meg-

rohanják az emlékek . . . Hát Imre Sándor . . . Csodálom, hogy nem 
láttam a temetésen az agyas fejét. Ámbár lehet, hogy feljött, csak én 
nem láttam . . . Kevés kollégával volt olyan jól Arany, mint ő vele. 
Sokat nyelvészkedtek, sokat vitatkoztak együtt irodalmi dolgokról. 
Mind a kettő nagy ellensége volt a Kazinczyánerek nyelvfaragásának. 
És nagyon szerették a népies poétákat mind a ketten : Gvadányit, de 
különösen Csokonait. Csokonait könyv nélkül tudta mind a kettő. Az 
volt egy főpassziónk, mikor szép időben a nagyerdőn kódorogtunk : hol az 
egyikünk, hol a másikunk mondott egy töredéksort Csokonaiból s a 
többinek ki kellett találni a folytatást. Arany, meg Imre Sándor mindig 
tudták folytatni s mindig tudták, mi miben van, melyik versében. Egy-
szer meg is tréfálta szegény Arany Imre Sándort. Már egy óra hosszánál is 
tovább verselgettünk így a nagyerdőn, mikor egyszer János mondott 
egy verssort s megkérdezte tőlünk : hát ez kitől való? — «Csokonaitól!» 
— vágta rá tüstént Imre Sándor. — «No, hát folytasd» — mosolygott 
Arany. — «Folytatom is . . . mindjárt. . . rögtön eszembe jut» — s lát-
szott rajta nagyon, hogy töri a csürhe-járást. De bizony csak sehogyse 
akart eszébe jutni a vers párja. Arany nevetett, kacagott, Imre Sándor 
szorult. — «Tán nem is Csokonaitól való az, te» — évődött vele. De az 
erősködött, hogy egészen bizonyosan Csokonai, megesküszik rá, ha kell. 
Es csakugyan, olyan Csokonai-hangzású volt, hogy magam is bizonyosra 
vettem, nem lehet másból, mint Csokonaiból. — Elég az hozzá, hogy 
majd egy félóráig kínozta, gyötörte vele Imre Sándort, míg végre meg-
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mondta, hogy az ő fejében született meg az a verssor, de ő se tudná foly-
tatni, mert nem tudna rá kádenciát. Ezt meg aztán Imre Sándor nem 
hitte el. Egész úton hazafelé váltig azt hajtotta, hogy Csokonai, Csokonai, 
csak azért is Csokonai. Mikor hazaértünk, neki is esett Csokonainak, 
forgatta, kajtatta, kereste, kutatta, de hát persze hogy nem találta. 

— Nem jutna eszébe Pali bátyámnak az a bizonyos verssor? — 
kérdezte hirtelen az irodalomtörténész és mohó kíváncsiság ragyogott 
a cvikkere üvegjén. 

— Bizony, öcsémuram, régen kiment az az én eszemből — mosoly-
gott szelíd jóakarattal az öreg úr s látszott rajta, hogy nem sok ügyet 
vet a témára. Elővette a dohányzacskóját, hogy újra megtömje a pipá-
ját, de előbb a pipa bojtját hozta rendbe, mert összegubancolódott. De 
a fiatal tanár nem hagyta ilyen könnyen kifizetni magát. Fogta a témát, 
mint kutya a koncot. 

— Tessék mondani: akkoriban is verselgetett már Arany? 
— Hát ahogy vesszük. Annyit alighanem, mint a többi diák. 

A poézis nagyon benne volt akkortájban a kollégium levegőjében. Lehet 
ugyan, hogy azelőtt is, meg azóta is. Mert a diák már ilyen. Versifikálók 
voltunk bizony mindannyian, akiknek egy kis érzékünk volt hozzá. 
Volt egy tanárunk : Péczely Józsefnek hívták. Szikár, sárgaképű, egye-
nes tartású ember. Ugy is hívtuk : viaszkatona. De nagyon lelkes ember, 
szerette a diákokat. Ő még külön is buzdított bennünket a versírásra. 
Egy diák-almanach is jelent meg akkoriban Debrecenben, úgy hívták, 
hogy «Lant». Nagy dolog volt, ha valakinek a verse bejutott a Lantba. 
Egyszer úgy volt, hogy már az enyémet is közlik. írtam egy anakreoniá-
dát, afféle bordalfélét. Elég ügyes dolog volt. De az utolsó sora nem tet-
szett valahogy. Visszavettem, hogy még javítgatok rajta. Igy aztán ki-
maradt az almanachból. Elkéstem vele. . . . Lehet, hogy Aranytól is van 
benne. Nem lehetetlen. Meg is nézem, ha hazamegyek. Bizonyosan van 
még belőle egypár kötet a padláson. 

— Azaz hogy . . . várjatok csak . . . ha verselt is akkortájban 
Arany, aligha írhatott ő a Lantba. . . . Igen, igen, most jut eszembe . . . 
nem helyeselte a Lant szabadszájú irányát. Szabadelvű ember volt 
János — mindnyájan azok voltunk — de nagyon respektálta a kollé-
giumi szabályokat. Hiszen mikor kihirdették az oratóriumban az új 
oskolai törvényeket s az egyik paragrafus úgy rendelkezett, hogy a 
diákoknak tilos kocsmába meg színházba járni, attól fogva sokáig arra 
se lehetett volna rávenni Jánost, hogy betegye a lábát a színházba. 
Pedig nagyon szerette. Élt-halt a színházért. De hiába hívtuk, nem 
jött. Nem szabad, tilos, mondta. Tiltják az oskolai törvények. Később 
azonban mégis csak eljárt, lopva. De nagy lelki harcokba került neki, 
míg rászánta magát. Azt hiszem, ez is egyik oka volt, hogy otthagyta a 
kollégiumot. Nem bírta ki a rettentő fegyelmet. De míg ott volt, míg 
diák volt, addig rigorózusan alávetette magát az avas szabályoknak . . . 
Szenvedett alattuk, gyötrődött miattuk, de nem szegült ellene a paragra-
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fusnak. Hiába, ilyen volt a természete. Nem találkoztam az életben 
még olyan lelkiösmeretes, kötelességtudó emberrel, mint amilyen ő 
volt szegény. 

— Hanem igaz . . . a Lan t ! Nem, nem igen írhatott ő ebbe az 
ifjúsági almanachba.Nem hiszem, hogy írt volna. Akkoriban már nagyon 
szabadszájúvá vált ez az ifjúsági lap. Olyan szavakat, kitételeket enged-
tek meg maguknak némelyek, amikre Arany nem egyszer rosszalólag 
csóválta a fejét. Elnevezték iskolánkat mélyedett gót templomnak, a 
professzorokat meg kitelt idejű vén szakállasoknak. Ma se tudom, hogy 
lehetett ez? Hogy tűrték a professzorok? Hogy nem tiltották be? Mert 
különben nagyon szigorú regulák közt éltünk a kollégiumban. Péczely, 
meg az öreg Sárváry professzor elég elnézőek voltak, de a többiek olyan 
vaskalapos ridegségűek, hogy még az utcán is kikerültük őket, ha 
szembe jöttek velünk. 

— Hanem ad vocem Péczely, meg Sárváry! Róluk jut eszembe, 
meg a kollégiumi fegyelemről: micsoda nagy izgalomban voltunk mi 
azon a télen . . . De talán unjátok is már ezt a sok fecsegést? . . . 

Pali bácsinak ez a közbevetett kérdése nyilvánvalóan nem volt 
egyéb retorikánál. Hiszen jól láthatta : milyen mohó kíváncsisággal 
hallgatta a kis társaság minden szavát. Hiszen Aranyról, Arany János 
ifjúkoráról volt szó, annak a költőnek a pályakezdéséről, kinek életéről 
valahogyan olyan kevés adat ment át a köztudatba. Csak a versei 
beszéltek, már amennyit beszéltek, kivált a Bolond Istók, melyről min-
denki sejtette, hogy abban maga a költő mond el egyet-mást magáról, 
életének «Sturm und Drang» periódusáról. De hogy mennyi volt benne a 
költemény s mennyi a valóság, azt senki se tudta . . . Hogyne hallgatták 
volna hát váj t fülekkel Pali bácsit, az egykorú hiteles tanut, a költő 
tanulótársát! Valósággal csüngöttek az ajkán. 

— Beszéljen csak, kedves Pali bátyánk, reggelig is elhallgatjuk. 
Az öreg úrnak jólesett, hogy így az érdeklődés központjába került. 

De azért egy kicsit kérette magát. Elővette az óráját s úgy tett, mintha 
nagyon sokallaná az idő mulását. Pedig még csak félkilenc felé járt. 

— Ugyan, Pali bácsi, ráérünk még, van még elég idő. 
— Hiszen van, van, akinek van. De a magamfajta öreg ember 

tyúkokkal fekszik. No, de ezt még elmondom, ha már belekezdtem. 
Kellner, hozzon még egy félliter sillert. 

(Folytatása következik.) Dóczy Jenő. 
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