
ARANY JÁNOS „SENKI PÄL"-JA 

Arany János utolsó költői sóhaja 1882-ből ál talánosan ismert (ÖM. IX. 
449. 1.): 

Mi vagyok én? Senki Pál . 
Egy fájó gép, mely pipál. 

Sűrűn idézték anélkül, hogy ismerték volna pontos értelmét.1 Pedig nem 
érdektelen tudnunk, ki az a Senki Pál, akivel Arany azonosítja magá t halála 
előtt. Voinovich Géza — beszélgetésünk során — említette, hogy ezzel a névvel 
egyízben találkozott Kriza János népdalgyűjteményében:2 

Látom ugyan jól ittál, 
Te nagy torkú Sönki Pál! 

Magától Aranytól tudjuk, hogy különösen szalontai diákéveiben falta a 
ponvvairodalmat (Önéletrajzi levele3 Gyulai Pálhoz 1855 június 7.-ről. ÖM. IX 
XXXVII. 1.): „GVADANYI, a HÁRMAS HISTÓRIA (HALLERÉ), ERBIA4 s 
több e féle dolgok, DÉCSI OSMANOGRAFIÁJA, FORTUNATUS s mit én tudom 
miféle apróság, a ponyvairodalom egész özönével együtt, az egész városban fel 
lett kutatva, elkölcsönözve és megéve." 

Senki Pál az agg költő emlékezetében szintén ponyva-olvasmányaiból buk-
kant fel. Itt igen közismert figura. Ügyefogyott, tehetetlen, kétbalkezes, nincs-
telen Schlemihl-típus, akinek semmi sem sikerül. Ráadásul még beteg. Talál-
hatott hát benne Arany rokonvoná,sokat. A vele foglalkozó ponyvetermékek 
hangja vaskos, paraszt iasan szabadszájú, ami nem idegen Aranytól sem. 

Az Orsz. Széchényi Könyvtár ponyvagyüjteményében következő feldolgozá-
saira leltem:5 

1. Senki Pálnak szabaduló levele, és nevezetes tanúit mestersége és szép 
három világi dallok. H. és év n. [1700-as évek végén] . Számozatlan 8 1. Cím-
képen: A szabaduló Senki Pál. (Jelzete: L. eleg. m. 935 sz.). 

Az elején olvasható „Senki Pálnak Conventziója, melly 1514-dik Esztendő-
ben adatott ki." íme, néhány szemelvény belőle: 

„Esztendeig fizetésed pedig ez lészen: Minden hé t re . hat nap, hetedik a' 
szerző." ^ 

„öltözeted pedig ez lészen: Nád ing, lapu gatyád, pölhös zab tarisznyád, 
roka torkú tsizmád, tsallán öved, Juhpikék széllel béllelt mentéd szalma zsinór-
r a l . . . torma levélből tsinált kurta dolmánkád, hársfábul bakantsod, bikfábul 
s a r k a n t y ú d . . . Hóhér is trángja nyakra valód" (2. 1.). 

„Ezen fellyül a' midőn szomorú lészesz, . . . akasztó fa légyen a ' nyúgodal-
m a d . . . " (3. 1.). 

„Tanult mesterségei" között sok minden szerepel, de esetlenségében egyik-
hez sem ért. A következő sorok talán legjobban ta lá lnak Aranyhoz, bát ran írhatta 
volna magáról: „A" mi pedig az életéhez tartozik, egyszer kérdezték tőle, hány 
esztendős volna, Hlyen szókkal botsátotta a' véle barátkozó Ellenségit, hogy 
huszonöt esztendős volna, de ötven esztendeig beteg volt" (5. 1. A kiemelés 
tőlem). 

1 Péterjy Jenő: összegyűjtött munkái. I. Bp., 1901. 254. 1. 
2 Vadrózsák. I. Kolozsvárt, 1863. 80. 1. 196. sz.; MNGy, XI, Bp., 1911, 115, 1. 
3 Arany egy eddig ismeretlen önéletrajzi jegyzetéről másutt szólok. 
4 Erbia Pálfy Sámuel által. Pesten, 1805. V. ö. György Lajos: A magyar regény 

előzményei. Bp., 1941. 351—353. 1. 
s Ä ponyva-irodalom most készülő hatalmas bibliográfiájának használatáért itt is 

hálás köszönetet mondok Borzsák István barátomnak. 
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Ezután következik a három világi dal. 
2. Senki Jancsinak fölszabaduló Levele és nevezetes tanult mestersége, három 

szép dallal, melyeknek se füle se farka nincs. Végy meg édes atyámfia! meg nem 
bánod. Budán, 1865. Nyom. Bagó Mártonnál . 8 1. 

Címe egy kevéssé eltér a fenti füzetétől, de ta r ta lma alig. Talán csak abban 
különbözik, hogy a sikamlósabb helyeket átugorja. Afféle kasztigált kiadás. 
A. „konvenczió" k iadatásának éve: 1307. Toldások is vannak benne, mint pl. a 
következő: 

„Nevednapján így köszöntlek: hogy egyen meg a tetű, két lábadnál felakasztva 
legyen egy nagy В be tű" stb. (5. 1.). 

A három vers is azonos (a harmadik vers utolsó szakasza maradt el csupán). 
3. üj Senki Pál, vagy: a soha meg nem halt és most mégis újra feltámadott 

Senki Palkó élete — élhetetlenségének mindennemű sallangtalansággal felákom-
bákomozott megírása, melyet a szép tudománytalanságot kedvelők hurut és nátha 
kergető mulatságául lekörmölt Vidory Pista 8681-ike esztendőben az ő keserv-
telenségének napjaiban. Nyomatott és kapható Bartal i ts Imre könyvnyomdájában. 
8. 1. Címlapon: Senki P á l az oroszlánt szamárnak nézi. 

„Szabaduló levelé"-ből elkeseredés tör elő a kiegyezés és az Ausztriával való 
közösködés miatt: „Mint ily minden nemes tulajdonokkal bővelkedő kometának 
évi fizetés fejében határoztak: 100,000 darab látatlan szinü magyar aranyat, egy 
nyakába hordozandó feneketlen kvotás tarisznyát, bele deficit czipót, közös pogá-
csát, stempli lepényt; hogy pedig valahogy a közös-ügyes jégeső el ne verje, 
öltözékül delegatyus ga tyát , lukacsos budget kalapot, és egy alkotmányos subá-
nak keresztelt összekutyorodott privigyei szürkankót" (3. I.). 

„Senki Palkónak nevezetes tanul t mestersége" felsorolásából csak egyet 
idézünk, amelyet il lusztrál a címkép is: „Erővel természet-búvár akart lenni, még 
is olyan juhász lett, hogy még az oroszlányt is a maga szamarának nézte" (4.1.). 

„Senki Palkónak nevezetes ta lá lmányai" után két vers következik még: „Senki 
Palkó mint doktor" és „Senki Palkó nó tá ja" (ez utóbbi nagyevőnek-nagyivónak 
muta t ja ) . 

4. Senki Pálnak szabaduló levele és nevezetes tanult mestersége. Budapest, 
Ë. n. Bartal i ts Imre könyvnyomdája. 4. 1.»Címkép álló alakban ábrázolja. 

Az 1. számú ponyva-füzettel csaknem szószerint megegyezik, csupán a 
„Cc.nventio" éve módosul 1714-re. A három dal helyett egy újat kapunk: „Ének 
ősapánk- és anyánkról", amely a bűnbeesést és a paradicsomból való kiűzetést 
beszéli el. 

Ez a megőrződött négy kiadás (bizonyára volt több is) elég jól mutatja 
Senki Pá l alakjának kedveltségét s következtetni lehet belőle elterjedésére. Nép-
szerűségére mutat előfordulása a közmondásokban: 

Senki Pál. 
Átellenben lakik Senki Pállal. 

(Azaz nincs szállása, nincs hova fejét lehajtania.)7 

Senki Pálról említés történik az irodalomban m á r Arany előtt is, éspedig 
olyan költőnél, aki Aranynak emlékébe idézhette ifjúkori ponyvaolvasmányainak 
hősét. Lévay József költeményes kötetében, amelyet a szerző „bará tsága jeléül" 

" Jobbról balra olvasva 1868-at ad. 
1 Erdélyi János: Magyar közmondások könyve. Pesten. 1851. 349. 1. 6776. sz.; 

1. még Czuczor—Fogarasi: A magyar nyelv szótára. V. Pest, 1870. 784. 1. 
8 Lévay József költeményei. I. Pesten, 1852. 161—162. 1.; Összes költeményei. I. 

Bp., 1881. 218—219. 1.; V. ö. Arany verses levelét Lévayhoz 1852 július 13-ról (ÖM. 
XII. 7—10 1.), 
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Aranynak ajánlott, az egyik versnek „Senki Pál" a címe.8 Lévay Senki Pál ja 
duhaj, kóbor, csélcsap, henyélő, a holnappal mit sem gondoló. 

S holtig élek, ugy-e bár? 
S nevem mégis Senki Pál! 

Bús Vitéznek (Matkovich Pálnak), az 1850—60-as évek divatos pesti humo-
ristájának egyik novelláskötete is ezt a címet viseli: Senki Pál történeteiből.9 

Aranytól nyer azután ösztönzést Vietórisz József, hogy önéletrajzi verses 
regényét így keresztelje el.10 Önmagát e névvel tudta legtalálóbban jellemezni, 
miközben ráfelejtkezett Arany soraira és rímeire (50. 1.): 

Csak most jutott a gondolatra, 
Hogy semmi más, mint Senki Pál! 

Am, hogy csalódott, nem mutatja, 
Kártyáz, vadászgat és p i p á l . . . 

Dolgozatomban talán sikerült bizonyítanom, hogy Arany miként ragaszkodott 
végső költői megszólalásáig az „epikai hitel"-hez, miként használta fel utolsó két 
sorához a fenti anyagot. Igaza van Voinovich Gézának, mikor azt írta: „Aranynál 
fl legparányibb apróságok összegyűjtése is tanulságos."11 

Scheiber Sándor 

8 Bp., 1881. (Szépirodalmi Könyvtár III.). 
« Senki Pál. Költői elbeszélés ' Bp., 1924. 
u Magyar Bibliofil Szemle. II. 1925. 11. 1. 
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