
PÁL E N D R E 

ARANY JÁNOS BETEGSÉGEI 

Mint tüdőbeteg-gondozó főorvos kerültem Nagykőrösre. 
Természetesen megismerkedtem az itteni Arany-kultusszal 
és a nagykőrösi Arany-emlékekkel. Eleinte bennem is úgy 
élt a költő képe, mint ahogy az iskolában tanultuk s amint a 
korabeli képekről nézett ránk: egyszerű, csendes, puritán, 
falusi literátus ember. Ez a kép először csak keveset változott. 
Egy régi újságcikkből azután kiderült, hogy a volt görög-
keleti kis kápolnában, miután csupasz falait tréfás-pikáns 
szénrajzokkal kipingálták, tanártársaival hajnalig dáridóz-
tak, valóságos „kanmurit" rendeztek. Arany leveleiből meg-
tudtam, hogy ez után a mulatság után hónapokig beteges-
kedett. A kápolnát 1977-ben lebontották, így a hires tanári 
kar mulatozásának emléke eltűnt. Megjelent viszont Arany 
János, a beteg ember! Méghozzá olyan sok gyötrelemmel, 
hogy önkéntelenül adódott a kérdés: milyen betegségek kí-
nozhatták? 

Mint orvos kezdtem tehát foglalkozni Arany Jánossal. 
Kutatásaimat még nem zártam le, de az irodalomtörténet 
szakembereinek tanácsára, s mivel magam is fontosnak tar-
tom őket, eredményeimet vázlatosan ismertetem. 

Az Orvosi Hetilapban a közelmúltban (1978. 44. sz. 2701.) 
megjelent orvostörténeti cikk szerint Arany epehólyag körüli 
tályogja a hasfalon keresztül elöl kitört és az így keletkezett 
sipoly haláláig megmaradt, váladékozott. Orvosi szakmai 
szempontból az ilyen betegségi folyamat világirodalmi ritka-
ság. Fiatal orvoskorom súlyos emléke egy hasonló tályog-
műtét, melynek dögbűzű váladéka szörnyű volt. Saját maga-
mat is epekőbetegség gyötört, volt tehát személyes tapaszta-
latom is. 
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Aranyt fiatal kora óta „mellbetegség" kínozta, ami — kö-
vetkezményes elváltozásokkal —, halálát is okozta. Mint 
tüdőgondozós orvos 35 évig foglalkoztam ezekkel a „mell-
betegségekkel". 

A legkorszerűbb és legeredményesebb orvosi ténykedés 
a gondozásszerű betegellátás. Ilyen irányú tevékenységemben 
szükséges volt, hogy ne csak a betegségi tünetekre, hanem az 
egész emberre és környezetére is figyeljek. Ez az orvosi szem-
lélet feltétlen szükséges Arany János betegségeinek megisme-
réséhez, miután 100—150 évvel visszamenőleg kellett vizs-
gálódni. 

Arany Jánossal, mint egész életében szenvedő, gyötrődő 
beteges emberrel nem foglalkoztak, csak néhány résztanul-
mány jelent meg egyes tüneteiről. Jellemző, hogy az egyik 
ilyen dolgozatot saját költségén adta ki a szerző. (Dr. Molnár 
Béla: Arany János Karlsbadban. Gyoma, 1933.) Ennek speci-
ális oka is volt, azaz betegség szégyellés és -titkolás a család-
ban, amiért a kérdés sokáig kínosnak is látszott, de voltak 
történeti okai is: a kiegyezés kori és milleniumi közhangulat, 
amely nem tűrte a bálvány ember voltának vizsgálatát, végül 
az 1945. évi budai ostrom, amikor az egész Arany-hagyaték, 
s vele minden idevágó dokumentum elpusztult. 

Ezért igyekeztem Arany egyéniségének, munkásságának 
eddig alig vizsgált, nem értett vagy félreértett, félremagyará-
zott ellentmondásait elsősorban azzal érthetőbbé, világosabbá 
tenni, hogy megismertetem az olvasóval Arany János beteg-
ségekkel gyötrelmes arculatát. Csak példának említem, hogy 
Voinovich Arany-életrajzában 1867-ig alig ír pár szót a költő 
betegségéről és sem ő, sem fia, László sohasem írtak pl. 
sipolyáról, holott maga Arany leveleiben mindig panaszko-
dik, kesereg, de legalábbis ír valamelyik betegségéről, sőt, 
állandó levéltéma családtagjainak egészségi állapota is. 
(Természetesen csak a rokonokhoz és barátaihoz írt levelek-
ről van szó.) Hogy Aranynak betegségére való panaszkodása 
rokonnak, jóbarátnak írt leveleiben milyen számottevő, 
jellemző erre az, hogy mind Tompának, mind Ercsey sógorá-
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nak írt leveleiből kiderül : sorozatban összetépte már megírt 
leveleit, mert úgy gondolta, túl sokat panaszkodik bennük 
egészségi állapotára. Miért mégis ez a nagy hallgatás Arany 
esetében? Szerintünk ennek három oka van : általános, csalá-
di és történelmi okok motiválják. 

Arany egyszerű falusi környezetben született és élt. Hiába 
volt élete utolsó évtizedeiben az Akadémia titkára, majd 
főtitkára, hiába lakott az Akadémia palotájában, oda is 
magával vitte az egyszerű vidéki élet jellegzetességeit. De még 
ha egész életében pesti ember lett volna, akkor is vonatkoztak 
volna rá a múlt századi életelvek, szokások : egyebek közt a 
betegség szégyellése, titkolása. Ez a betegségeltitkolás bizo-
nyos mértékben függött a beteg nemétől, korától, környezeté-
től, társadalmi helyzetétől stb., de tényként el kell fogadnunk. 
Különösen szégyellni, titkolni való volt a tuberkulózis vagy 
tüdőgümőkór. Ki sem merték ejteni a betegség nevét, ezért 
nevezték mellbajnak, hektikának és csak suttogva tüdővész-
nek. Mint látni fogjuk, Arany elhalt 8 testvére közül legalább 
3-4 tuberkulózisban halt meg, felesége szintén, és lányának, 
Juliskának is valószínűleg ilyen betegsége volt. 

Sem Arany László, a fiú, sem Voinovich, aki elvette felesé-
gül Arany László özvegyét, nem engedték a nagy „szent-
ember" nemzeti nimbuszát a legkisebb mértékben sem „meg-
csorbítani". Ennek a felfogásnak túlzó értelmezése nemcsak 
mai szemmel nézve érthetetlen, amikor a világ legnagyobb 
államférfiainak legkisebb betegségéről is még ugyanaznap 
tájékoztatják az egész földkerekséget, hanem nehezményez-
ték ezt már a korabeli kutatók is. A fentieket ékesen bizonyít-
ja pl. hogy Arany János betegségének súlyosságát fia még a 
halála előtti napokban is újságban cáfolta. Abban a korban 
azonban ez volt a várható magatartás. 

Ezek a családi vonatkozások már összefolynak a harmadik 
csoporttal, a történelmi okokkal. A hatvanhetes és a millenni-
umi közhangulatot említettük. A legfontosabb az, hogy 1945. 
január 22-én a budai ostrom elpusztította az Arany család 
hagyatékát. Ez annál nagyobb tragédia, mivel a hagyaték 
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addig nemcsak, hogy nem volt tudományosan feldolgozva, 
de még betekintést sem engedtek abba senkinek. így Arany 
János életrajza — amelyet Voinovich három kötetben megírt 
ugyan —, már sohasem lehet olyan teljes, mint amilyen 
lehetett volna 1945 januárja előtt. 

Részben a fentiek miatt is találhatók az Arany-tanulmá-
nyokban olyan pontatlanságok, amelyek csak látszatra 
jelentéktelen dolgok, valójában nagyon is fontosak. Pl. az, 
hogy Arany János egyik lábára sántított, vagy hogy ügyetlen 
volt. De sem a baj pontos mibenlétét nem tudjuk, sőt, még 
azt sem, melyik lába volt rendellenes, beteg. Betegsége miatt 
1870 körül nyaranként Karlsbadban kúrálta magát, de hogy 
hányszor? 7-8 vagy 9 alkalommal, nem lehet megállapí-
tani, mert szinte minden tanulmányíró mást mond. Ugyan-
csak különböző dátumokkal jelzik életveszélyes betegsége 
fordulópontját, a tályog megnyitását: nem tudják, 1868-ban, 
vagy 1870-ben történt-e? Négyesy szerint 8-9 versében utal 
a költő Petőfire. Nem kell tudósnak lenni, csak egyszerű 
olvasónak és máris kiderül, hogy ott áll előttünk lelkének 
másik fele, a csodálatos jóbarát legalább 18 versében. 

Ha tehát munkánkat a lehető legtárgyilagosabban szeret-
nánk végezni, akkor forrásként elsősorban leveleire és művei-
re kell hagyatkoznunk. Ha pedig orvosi szempontból végez-
zük kutatásainkat, akkor leglényegesebb, hogy beleéljük 
magunkat a korba, a 100-150 év előtti magyarországi 
egészségügyi helyzetbe: az egész embernek és környezetének 
állapotába. A valóságot kereső vizsgálódásainkat két fő 
irányban kell végeznünk: először is érvényesítenünk kell mai 
orvosi ismereteinket. (Gondoljunk csak arra, Tompa Mihály 
azt írta a panaszkodó Aranynak, hogy minden bajának egész 
biztosan aranyere az oka! Csak így távdiagnózisként!) 
Másodszor pedig az előbbiek alapján ki kell rostálnunk a 
múlt századi orvosilag értékelhető adatokból a lényeget, 
a jelenlegi ismereteink szerint is helytállókat. 

Betegségeit az alábbi sorrend szerint tárgyaljuk : 
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— A család és Arany fiatalkorának szociálhigiénés helyzet-
képe 1836-ig. 

— Mellbaja, mellkasi betegsége. 
— Epekőbetegsége a következményes perforált tályoggal és 

sipollyal. 
— Egyéb kóros folyamatai, betegségei. 
— Stresszhatások. 
— A fentieknek és verseinek összefüggése. 

Arany családja szegény falusi emberekből állt. Életkörül-
ményeik mását még láthattuk a második világháború után is 
egyes vidékeken : vályog vagy vertfalú nádfedeles ház, patics-
falú melléképület, egyetlen földes padozatú szoba, amiben 
három generáció lakik. Az általános vagy abennünket jobban 
érdeklő falusi egészségügyi ellátás a XIX. században nagy 
minőségi változáson még nem ment át, legfeljebb szervezeti-
leg változott a helyzet, mivel a kormányzat igyekezett vala-
milyen kezdeti rendet teremteni. A halálozás 32 — 37 ezrelék, 
a születés 40—50 ezrelék, az életkor átlaga 27 év, a csecsemő-
és kisgyermekhalálozás ezer élveszülöttre 410, az összes 
halottak ötödrésze, 80-90 000 gümőkórban halt meg, 
az országban 4 300 orvos működött, azaz 10 000 lakosra 
jutott 3 orvos, elsősorban természetesen a városokban. Ami 
mármost az Arany család helyzetét illeti Nagyszalontán, az 
még az átlagnál is rosszabb volt. Erdélyben jelent meg az a 
közlemény, ami szerint most már pontosan tudjuk az Arany 
testvérek születési és halálozási adatait. (Nyelv és irodalom-
történeti közlemények, 1967. 2. sz. 289.) E szerint 10 
gyermek született, 1792-ben Sára és 1817-b^n János; a köz-
tük levő 8 adatai : 

Nér. Keresztelés — halálozás, ekkor mennyi idős, halálok. 

György I 1795. aug. 17. 1802. máj . 31 8 éves torokfájás 
Mária 1797. dec. 30. 1802. máj . 4. 4 éves torokfájás 
Mihály 1800. aug. 18. 1801. nov. 14 1 éves variola 
Ferenc 1803. febr. 9. 1807. nov. 21 5 éves sinlődés 
János I. 1806. febr. 6. 1813. aug. 3. 7 éves sinlődés 
Mihály II. 1808. okt. 20. 1810. okt . 1. 2 éves szárazbetegség 
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Mihály III. 1811. febr. 13. 1813. jún. 13. 2 éves szárazbetegség 
György II. 1814. márc. 12. 1814. márc. 18. pár napos nyavalyatörés 

Néhány szót kell szólni a halálokokról. Torokfájás = to-
rokgyík, azaz diftéria. Variola = himló'. Sinlődés = lesová-
nyodás, kiszáradás. Csecsemőknél elsősorban a nyári gyo-
mor-bél betegségek miatt heveny módon, idősebb gyerme-
keknél már lehetséges gümőkór miatti senyvedés, sinlődés is. 
Szárazbetegség = gümőkór, tuberkulózis. Nyavalyatörés = 
epilepszia. Újszülöttnél lehet szülés közbeni koponyasérülés 
miatt, bár 9. szülésnél ez szinte kizárt, lehet fejlődési rend-
ellenesség következménye, de felléphet gümős agyhártya-
gyulladás miatt is. 

Figyelemre méltó, hogy a két sinlődéses haláleset közé esik 
a két gümőkóros halál, ami járványtani ismereteink alapján 
a két sinlődéses halálesetben valószínűsíti a gümőkórt, mint 
alapbetegséget. 

Ezekből a száraz adatokból sok minden kiolvasható. 
Először is: az országos átlagnál kétszer nagyobb csecsemő-és 
kisgyermekhalandóság ékesen bizonyítja az Arany család 
súlyos szociális helyzetéi. Másodszor: bizonyított a család 
erős gümőkóros fertőzöttsége, hiszen a nyolc haláleset közül 
két gyermeknél biztos, másik kettőnél pedig nagy valószínű-
séggel gümőkór kellett légyen a halálok. Ha ugyanis 7 éves 
gyermek augusztusban, 5 éves pedig novemberben sinlődés-
ben hal meg, s előttük-utánuk 1 — 1 kistestvérük haláloka 
gümőkór, akkor nagy valószínűséggel ők is ebben a betegség-
ben haltak meg. 

Megszületett tehát Arany János és ott élt ebben a gümőkór-
ral agyonfertőzött környezetben, földes szobában, mint idős 
szülők egyetlen kései fiúgyermeke, akit — köztudomásúan, 
— a széltől, a többi gyermekkel való játszástól is óvnak és 
akire a szomszédok, a falu kíméletlenül igazságos nyelvével 
biztosan rásütötték a gyenge, nem életrevaló jelzőt, úgy 
gondolván, úgyis elmegy a többi után, mert örökli a tüdő-
vészt. Ebben a környezetben, ilyen körülmények között 
Arany Jánosnak mint kisgyermeknek állandóan betegesnek 
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kellett lennie. Gyakorlatból is tudjuk, hogy az ilyen gyermek 
mindig beteg, lázas, a középfülgyulladás pedig mint szö-
vődmény, szinte törvényszerű ezeknél a gyermekeknél. Hat-
éves korában,amikor már felfog és raktároz az emberi szellem 
bizonyos eseményeket, át kellett élnie olyan természeti csa-
pást, hogy leégett a családi ház. Ez volt az első stresszhatás, 
már hatévesen. Az amúgy is rossz szociális helyzet tovább 
romlott : átmenetileg a paticsfalú istállóba kellett beköltözni, 
és éheztek. Ekkor kezdett iskolába járni és ebből az időből 
való az első adat betegségéről: másfél évig mocsárlázban, 
váltólázban szenvedett. Ez a megjelölés maláriát jelent. 
Lehet, hogy az volt, hiszen abban az időben a Szalonta kör-
nyéki mocsaras vidék biztosan malária-endémiás terület volt. 
Igen ám, de a maláriára oly jellemző másod- és harmadnapos 
hidegrázást sehol sem említik, és a későbbiek folyamán, fel-
nőtt korában, amikor annyit foglalkozik egészségi állapotá-
val — joggal —, amikor Pesten kilenc orvos kezelte, illetve 
vizsgálta, soha nem volt szó maláriáról, annak kiújulásáról, 
csupán máj- és lépnagyobbodásról, mint ami esetleg a malária 
következménye, viszont ez utóbbiak összefügghettek az epe-
hólyag körüli tályoggal is, amire vonatkozólag teljesen meg-
bízható, tárgyilagos adataink vannak. Milyen betegsége lehe-
tett hát gyermekkorában, ha nem malária, vagy ezenkívül mi 
más még? Elsősorban a legkézenfekvőbbre gondolhatunk: 
ebben a helyzetben a széltől is óvott gyermeknek torok-
gyulladással kellett élnie, annak minden szövődményével. 
Ezek, a felső légutak, arcüregek és középfül-járatok idült 
gyulladásos folyamatai kiterjedt nyirokszövet-hálózatban 
állandóan visszatérő lázas betegségeket okoznak. Az ilyen 
gyermek évekig betegeskedhet, állandóan megismétlődő lázas 
állapotokkal. Bizonyíték erre az is, hogy egyik fülére később 
a költő megsiketült: a fennmaradt és ismert pontos orvosi 
vizsgálat és leírás idült középfülgyulladásra és megvastago-
dott dobhártyára utal. Az évekig tartó lázas betegségekre és 
ismeretlen eredetű sántaságára gondolva felvetődhet a csont-
tuberkulózis lehetősége is, ami spontán gyógyulhatott kis 
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járási hibával. Mindenesetre a fentiekben leírt súlyos szociális 
és higiénés helyzetben felnőtt fiú, miután elment Debrecenbe 
kollégiumba, majd kis pénzkeresés végett, tanulmányait 
megszakítva, Kisújszállásra tanítani, a debreceni éhezéses, 
fázós telek, a kisújszállási olvasással, tanulással átvirrasztott 
éjszakák után, sovány kamaszként, elméletileg szinte predesz-
tinálódott a tüdőgümőkórra. 

Eddig igen sok lehetőség van spekulációra, sőt ez nem is 
lehet másképpen, hiszen annyi mindent kell egybevetni és 
olyan kevés a mai tudásunk szerinti szakszerű orvosi adat. 
Amint felnőtt Arany János, a hasznosítható valós adatok 
szaporodnak. így értük el vándorszínész korát: 1836 nyarán 
19 éves. 

Titkolt és szégyellt vándorszínész kora igen keserves volt. 
Úgy éhezett, hogy Máramarosszigeten az erdőbejárt áfonyát 
enni — a medvével. Nem is bírhatta sokáig, hanem az első 
nagyobb érzelmi attakra gyalog indult haza, több mint 300 
kilométernyi útra. A hegyek között nagy zápor érte, megázott, 
alaposan meghűlt, lázas lett, köhögött. Kocsmaasztalon 
aludt, vagy erdőben falevélalmon, gyenge köpenyével taka-
ródzva. Csak egyvalamitől félt: a tüdőbajtól. Otthon csupán 
annyiban lett jobb, hogy fedél lett a feje felett. Hazaérkezése 
után édesanyja nemsokára meghalt. Apja megvakult, éhez-
tek, zsíros kenyéren élt. Mindehhez járult lelkiismeretfurda-
lása, hogy felelős szülei sorsáért. Szalonta nehezen bár, de 
visszafogadta. Először tanított, úgy, hogy „napokat" evett; 
ez is kiszolgáltatottságot jelentett. A főszolgabíró hitegette, 
de másnak adta az írnoki állást, s úgy látszott, el kell hagynia 
szülővárosát. Hogy maradhatott, egy jómódú kereskedőnek 
köszönhette, azoknál lett nevelő: első volt, aki reggel könyvé-
hez ült, s legutolsónak fújta el éjjel a gyertyát. Lemondott a 
kitörésről, „közönséges ember" akart lenni. Megnősül, bár 
nem egészen egészséges. Barátja biztatására fog újra írói 
munkához, hosszú ideig lázas beteg. 

Utána jön másik betegsége: az epebántalmak kerülnek elő-
térbe, mellbetegsége panaszairól már ritkábban hallunk. 
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Karlsbadban a 70-es évek elején még felmegy a 650 méter 
magas hegyre, gyalogosan, minden panasz nélkül, tehát a 
szív-tüdő egység még bírta a megterhelést, de a következő 
években összeomlik minden : a szív nem működik rendesen, 
a tüdő nagyon hurutos, sokat köhög és fullad. Tökéletesen 
írja le ebben az időben leveleiben a ma már jól ismert beteg-
ségcsoport tüneteit. Mi lehetett ez a mellbaja, ami egész életén 
végigkísérte, ötévenként fellángolt, s a végén halálát is okoz-
ta? Elsőnek vegyük a legkézenfekvőbbet, a tüdőgümőkórt, hi-
szen abban az időben a valószínűségszámítások alapján 
minden harmadik-negyedik családban kellett lenni legalább 
egy ilyen betegnek. Erre utal a családi előzmény, az, hogy 
legalább 3 — 4 kistestvére ebben halt meg, hogy lánya, Juliska 
betegsége is gümőkór-gyanús, hogy 1853-ban Tompához írt 
levelében a „vérroham" szót használja pár napos, igen súlyos 
betegségével kapcsolatban, amit felesége előtt okvetlen titkol-
ni kell, s ami annyira megrémítette, hogy a legrosszabbtól félt. 
Ugyanezt a szót használta 32 évvel később unokája, amikor 
leírta Arany Jánosné sugárvérzéses halálát. Érdemes meg-
jegyezni, hogy ugyanebben az időben Jókai Mór 1858-ban 
bátyjának írt levelében kifejezetten tüdővérzésével kapcsolat-
ban a „vértolulás" szót használja, míg Arany a fentebb emlí-
tett 1853-i hatnapos szörnyű lázas betegségére emlékezve 
„vérroham" szó mellett, ugyancsak a Jókai által használt 
„vértolulás" szót is írja; és ez a kettő így már nem lehet 
pusztán véletlen vagy elírás. Fontos még két erre utaló adat. 
Egyik a hullámzó, többévenkénti fellángolásokkal tarkított 
lázas betegség-lefolyás, másodszor a járványtani szempontból 
fontos húszéves kor körüli kezdet, amelyek mind nagyon 
jellemzők a gümőkórra. A második lehetséges mellkasi beteg-
ség gócos tüdőgyulladás lehetett, amit a Máramarossziget-
Nagyszalonta úton kapott, vándorlása közben nagy nehezen 
„lábon" kihordott, és ami a későbbi évek folyamán állandóan 
kiújult. Következményeit, végkifejletét tekintve a két külön-
böző alapbetegség eredménye ugyanaz, s ezért nem lényeges 
kutatni, mi volt az alapkórisme. Akár gümőkórral,akár tüdő-
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gyulladással kezdődött az egész, félig-meddig meggyógyulva 
igen nagy maradványok, hegesedések, hörgtágulatok marad-
tak vissza tüdején, amelyek miatt a kórfolyamat állandóan 
fellángolt, kiújult. Mindezekhez vegyük hozzá az állandó pi-
pázást és így már könnyen érthető, hogy betegünk az átlag-
embernél sokkal gyakrabban és nagyobb mértékben fázott 
meg. A kórfolyamat feltartóztathatatlanul haladt a végső 
és végzetes állapot felé : az idült hörghurut lassan tüdőtágula-
tot hozott létre, emiatt légszomj lépett fel, amit a jobb szívfél 
igyekezett ellensúlyozni szaporább működéssel, de az állandó 
hurut circulus vitiosust alkotott, s a végén a szív már nem 
bírta a terhelést. 

Az utolsó években tökéletesen leírja a fentiekkel járó pana-
szait: előfordult, hogy 17 napig nem tudott éjjel feküdni, 
csak ülni vagy állni, annyira fulladt, köhögött, jött fel a sok 
flegma. Ezt fejezi ki halála évében írt töredékes verse is : 

Ó nátha, nátha! Grippe! 
Katarrhusz! Influensz! 
Vagy bármi czifra névvel 
S alakban megjelensz . . . 
Tegnap mint ma 
Hurut, flegma, 
Gyilkos asthma, 
Emphysema, 
Meg rheuma, 
Örök théma . . . 

Az utolsó 10 évben rohamosan ment tönkre. Elég, ha össze-
hasonlítjuk az 1860-as évek végén és az 1880-ban készült 
fényképeit. Az elsőn még csak a tekintetében, a szemekben 
látható az orvosok által oly jól ismert rémület, az inkább 
érzett, mint tudott, végzettel szembeni tehetetlenség miatt, 
az alig egy évtizeddel későbbi képről már szinte százéves 
aggastyán tekint ránk. Nem is kell orvosnak lenni,hogy észre-
vegyük Arany fényképein a halálos beteg kifejező tekintetét. 
Ezért is írja Keresztury Dezső már az 1867-es fényképről, 
hogy riadt férfiarc, a szemekből a meghasonlás démonai tör-
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nek elő. A halált okozó szívelégtelenség klasszikus leírása 
fennmaradt akkori háziorvosától, Farkas Kálmántól: dob-
verőujjak, ajakcyanosis, fehérje a vizeletben stb. (A Nemzet 
Tárczája, Bp. 1882. dec. 19.) 

Térjünk rá másik betegségére, ami még több kínt, keservet, 
életuntságot, munkaképtelenséget okozhatott. Itt a kórismé-
ről nincs vita, mert epekőbetegsége bizonyított, az eltávozott 
kövekből néhányat a szalontai múzeumban őriztek. Fiatalon, 
kb. 28 éves korában kezdődhetett, szövődményeivel pedig 
halálához, a szívgyengeséghez is hozzájárult. Ez a kórfolya-
mat, tehát epekőbetegsége, rendkívül sok gyötrelmet, ember-
feletti kínokat, és szüntelen rettegést okozott, néhány hetes-
hónapos kihagyásokkal. Állandóan enyhén sárgás arcszíne 
volt, altestében időnként görcsös fájdalmak léptek fel, több 
napos-hetes-hónapos lázas állapotok váltakoztak. Ezek vol-
tak a fő tünetek. Hirtelen megdagadt az arca; az epekőbeteg-
séggel járó ijesztő csalánkiütések a szervezet megzavart fehér-
jeemésztése miatt következtek be; egy-két napos hasmenés 
után megkönnyebbedett; fáradékonyság, álmosság lépett fel, 
ami miatt hónapokig nem tudott dolgozni; néha meg tipikus 
féloldali fejfájás következtében ordítani szeretett volna. 
Ezek voltak a másodlagos tünetek. Hogy miért lesz valakinek 
epekőbetegsége, azt pontosan nem tudjuk még ma sem, de azt 
igen, hogy létrejöttét a zsíros táplálkozás és az ún. stressz-
állapot elősegíti. Mindkettő bőven megvolt Arany Jánosnál : 
fiatalemberként a nagy éhezések idején zsíros kenyéren élt; 
kedvenc fiatalkori étele a tejföllel jól leöntött turóscsusza 
volt, később pedig felesége „magyarosan", tehát zsírosan 
főzött. Amint később látni fogjuk, a stresszből is bőven jutott 
neki. Ha pedig valóban maláriája volt gyermekkorában, ak-
kor ez is számba jöhet mint előidéző tényező. 

Az akkori vizsgálómódszerek nem tették lehetővé a pontos 
kórismét, inkább csak a tapasztalat alapján jött rá, hogy gyo-
mor- és bélbajára(?) jó a zsíros ételek mellőzése, a diéta, vala-
mint a keserűvizes ivókúra. A nagykőrösi évek súlyos beteges-
kedése idején még a borivásról is lemondott, csak a pipázást 
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hagyta meg. Bármennyire tudta, hogy mértékletesen kell 
élnie, a mulatozási vágy, a jókedvű baráti társaság és szórako-
zás életeleme volt, ami nélkül írni nem tudott és ezek annyira 
vonzották, hogy bizony szívesen vett részt akár háromnapos 
lumpoláson is. (Utána vagy betegeskedett hónapokig, vagy 
örült, hogy megúszta!) Érdekes orvosi adat gyógyszer-
túlérzékenysége (szalicil), ami a megzavart emésztőszervi 
működéssel magyarázható. Még érdekesebb fentebb említett 
kezelőorvosának, Farkas Kálmánnak feljegyzése, mely sze-
rint az utolsó években nagy mennyiségű keserűvíz fogyasztása 
után a flegmás, hurutos panaszok szinte a tűrhetetlenségig 
fokozódtak. Lehet, akkor ez érthetetlen volt; mai tüdő-
gyógyász-ismereteink szerint azonban már érthető. 

Epeköveit akkor nem lehetett műtéttel eltávolítani, így 
természetes következmény betegségének rettegett szövőd-
ménye, az epehólyag körüli tályog kialakulása és közben a 
máj, lép, hasnyálmirigy megbetegedése is, az állandó enyhe 
sárgasággal. Az ilyen kórfolyamat lassan halad előre a has-
üreg felé vagy a hasfal rétegei közé; mindig láz, fájdalom, 
körülírt gyulladás és összenövések következnek, majd át-
meneti szünet és ismét kezdődik elölről minden szenvedés, 
s ez mindaddig tart, amíg a tályog valahová ki vagy be nem 
törhet, ki nem ürülhet, ami a szervezet védekezésének egyet-
len célja. (Betörhet a belekbe vagy kitörhet a külvilág felé a 
hasfalon át.) 

Arany Jánosnál kb. 24 évig tartott -1846—1870-ig —, 
amíg epehólyag körüli tályogja a jobb bordaív alatt a hasfalon 
át ki nem tört. Ez alatt az idő alatt minden órában, szinte 
minden percben Damokles kardjaként függött feje fölött a 
szörnyű kín, görcs, fájdalom kiújulása. A leghitelesebb ada-
tok szerint 1870 januárjában annyira elhalt a tályog felett a 
hasfali bőr, hogy elég volt a konzíliumba hívott sebész fölü-
letes, metszése és megnyílt a dögbűzű tályog, kiürült 8-10 
mogyorónyi-kisdiónyi kő. (Lásd kezelőorvosának, Farkas 
Kálmánnak már idézett A Nemzet-beli cikkét.) És megma-
radt az állandóan gennyedző sipoly, amit mindennap leg-

4 It 86/2 
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alább kétszer kötözni kellett. Ez a váladékozó sipoly kegyet-
lenül bűzös volt. 

Gondoljuk csak el, 24 évi állandó szörnyű kín vagy az attól 
való félelem után élete végéig, még 12 évig, lyuk a hasán, ami-
ből állandóan szivárog a bűzös váladék ! És rögtön érthetővé 
válik sok minden : az emberkerülés, a riadt tekintet, az össze-
tört arc. Amikor sorra megkérdeztem idős megyei sebészfőor-
vosokat, valamint az egyik egyetemi kórbonctani intézet pro-
fesszorát, kiderült, se nem láttak, se nem hallottak ilyet, pedig 
az egyik főorvos édesapja egyetemi sebészeti klinikai tanár 
volt, tehát már hazulról hozta magával a sebészeti gyakorlati 
esetek ismeretét vissza a századfordulóig, amikor nem volt in-
gyenes orvosi ellátás, s ezért is bőviben voltak a legkülönbö-
zőbb elhanyagolt esetek. Az 1937-ben kiadott és teljesen gya-
korlati szempontok alapján, gyakorló orvosoknak szerkesztett 
diagnosztikai orvosi tankönyvben egyetlen hasonló esetet em-
lítenek, míg az azóta kiadott tankönyvek egyet sem. Az Orvosi 
Hetilap első 10 évfolyamát átnézve — 1857— 1866-ig — csu-
pán két hasonló eset ismertetését találtam, azokat sem Ma-
gyarországból, hanem az egyiket Bécsből, a másikat Párizsból. 

A fenti állapotban élt tehát Arany János még 12 évet, 
miközben mellkasi betegségének is jelentkeztek elégtelenségi 
tünetei. Minden köhögés váladékot, gennyet préselt a sipoly-
nyílásba. Azonkívül, mint minden idült gennyes folyamatban, 
bizonyos szövődményt, ún. viaszos elfajulást kellett létrehoz-
nia a szívizomzatban. Magyarán: az amúgy is túlterhelt, beteg 
szivet még inkább beteggé tette ez a gennyedés. 

Szólnunk kell egyéb betegségeiről is. Gyermekkorának 
már ismertetett szociálhigiénés viszonyai között az állandó 
torokgyulladásokhoz társuló középfülgyulladások sorozata 
meghozta 40 éves korára a kóros követkeményt : csaknem 
teljesen süket lett jobb fülére. Kezelőorvosa, amint már emlí-
tettük, pontosan és szépen leírta a roncsolt középfül állapotát 
a vastag, heges dobhártyával. 

Veleszületett közellátó szeméről gyakran megemlékezik ő 
maga is verseiben, leveleiben. Látása az utolsó években annyi-
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ra romlott, hogy egyetlen élvezetétől, az olvasástól is elesett; 
ekkor már unokájával olvastatott fel. 

Külön kell szólnunk fejfájásáról, fejzúgásáról, amely pana-
szok egész életében fennállottak. Érdekes módon az 1852. évi 
szalontai hazalátogatás vízimalmos kirándulásával hozzák 
összefüggésbe ezen panaszait, abból a feltevésből kiindulva, 
hogy akkor, az augusztusi kánikulában aláállva a vízimalom 
csurgójának, megfázott és „fejrheumát" kapott. Ezzel a 
betegséggel kapcsolatban három alapvető orvosi adatot 
találtam : 
1. Fejfájásos panaszai nem 1852-től vannak, hanem már 

1848-tól, tekintve, hogy az év febr. 25-én Petőfinek írt 
levelében panaszkodik fejfájásról. 

2. Ez a kóros elváltozás nem annyira betegség, mint inkább 
állapot kellett légyen, mert Arany többször említi, hogy ez 
a betegsége sem nem rosszabbodott, sem nem javult, 
hanem egyforma maradt, szinte megszokta és együtt él 
vele. 

3. Tompának írja 1857. febr. 5-én, hogy úgy sistereg a füle, 
mint nedves fa a tűzön. 

Ezen három adat alapján valószínűleg érrendellenesség volt 
egyik fülében, amellett, hogy jobb fülében banális gyulladásos 
folyamat is lezajlott. Az említett fejfájástól, fejzúgástól külön 
kell venni a féloldali görcsös fejfájást, az ún. migrént, ami 
olyan fájdalommal járt néha, hogy ordítani szeretett volna. 
Mindezek mellett gondolni kell az állandó sárgaság miatti 
fejfájásra is, mert az is okozhat ilyet. Ezek miatt az évekig 
tartó fejfájásos panaszok miatt gondoltak egyesek magas 
vérnyomásos betegségre, érelmeszesedésre is. Ez utóbbi telje-
sen valószínűtlen, mivel ez a betegség nem áll meg egy szinten, 
azaz ha Arany 30 éves korában magas vérnyomásban szen-
vedett, akkor ennek a betegségnek a további években állan-
dóan súlyosbodni kellett volna. 

A költő egészségi állapota mellett röviden meg kell emlí-
tenünk családtagjainak betegségét is, mert ezek összefüggnek 
és kihatással voltak az érzékeny költő munkásságára. 

4* 
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László fiának mellkasi betegségéről négy ízben történik 
említés: az 1851 — 55 — 63. és a 67. évben. Vele kapcsolatban 
ismét a már tárgyalt orvosi vizsgálódó módszert kell alkal-
mazni. Hogy lehet, hogy fia kamaszkori, hónapokig tartó 
betegségéről csupán néhány szóban emlékezik meg az apa, 
ugyanakkor saját magának még a tyúkszemét is felemlíti? 
Véleményünk szerint egy tőről fakadt; ugyanezért titkolta 
később Arany László ésVoinovich, a költő Arany betegségeit 
is. Abban a korban fiatalember hónapokig tartó súlyos mell-
betegségéről nem szívesen beszéltek. 

Lánya betegségéről már valamivel több adatunk van. 
Kilencéves korában mellbeteg két évig. Tizennégy évesen, 
1855-ben, amikor az egész család hónapokig ágynak dőlt, 
furcsa betegsége volt kb. 8 hónapig: arca megduzzadt, magas 
láza volt, haja kihullt és bő orrvérzés után lett jobban, felerő-
södése hónapokig tartott. Arany orbáncnak írta leveleiben. 
Érdekes azonban, hogy ugyancsak leveleiben skrofulótikus 
nyaki mirigyekről tesz említést többször is, márpedig a régies 
szóhasználatban a skrofulózis összekapaszkodott gümő-
kóros nyirokmirigyeket jelent. Két év múlva Juliska orbánca 
kiújult 1-2 hétig, csak nem olyan súlyosan. Ha belegondo-
lunk abba, hogy Aranyné halálát tipikus tbc-s sugárvérzés 
okozta, hogy fiát mellbetegség kínozta, lányának skrofulóti-
kus mirigyei voltak, óhatatlanul is a család erős gümőkóros 
fertőzöttségét és gümőkóros betegségeket kell feltételeznünk. 
Ha a pontos és biztos kórismét nem állíthatjuk is fel, az tény, 
hogy a család minden egyes tagja idült, visszatérő mellkasi és 
egyéb betegségekben szenvedett. 

Térjünk rá Arany életének váratlan, erős hatású fordulatai-
ra, orvosi szóval a stresszhatásokra. Fiatal koráról szóltunk 
már. 

19 évesen visszatért szülőfalujába. A falu, a maga kímélet-
len nyelvével kicsúfolja, a vezetőemberek „leírják", nincs 
számára rendes állás. Édesanyja pár hét után meghal, apja 
megvakul, éheznek és mindezért mardosó felelősséget érez. 
A legmélyebbről indul neki az életnek. „Közönséges ember" 
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a kar lenni, és ezért elégeti összes addig írt verseit, még könyvet 
sem olvas, elfojt minden irodalmi törekvést magában. (Mint-
ha be lehetne tömni a kitörni készülő vulkánt!) Lesújtja 
ugyan, hogy a hatalmasok társadalma csúnyán becsapja, 
neki ígérve, ám másnak adva a biztos jövedelmű írnoki állást 
de nem hagyja magát, irtózatos erővel akar felemelkedni. 
Végül mégiscsak írnok lesz, az egész falu másodjegyzője, 
háromféle munkahelyen valójában, nagyon kicsiny, de biztos 
jövedelemmel és immár 20-22 évesen udvarolhat, gondolhat 
családalapításra, nyugalomra, békére. A nagy alföldi faluban 
azonban ősi paraszti törvények, szokások uralkodnak: a 
lány általában 16, a fiú 18-20 évesen házasodik. Apja, 
Arany György 10 évvel idősebben vette feleségül Megyeri 
Sárát, aki 18 évesen szintén túl volt már az illendő meny-
asszonyi korhatáron. Ez annak idején már önmagában kissé 
másodrendűvé tette a fiatal házasokat. Arany János valóság-
gal örökli ezt a helyzetet. A lány, akinek udvarol, Szalontán 
gyakorlatilag senki, házasságon kívül született, az anyakönyv-
be így írták be: Szakmári Erzsébet fattya. Ercsey ügyvéd és 
szolgálója, Szakmári Erzsébet gyermeke, vannak vagy öten 
testvérek. Juliska egy évvel idősebb is Aranynál, sokat szen-
vedett kislány, érzékeny, melegszívű. (Voinovich ezt a kor-
különbséget is szeretné megszépíteni és az akkori anya-
könyvezési hiányosságokat kihasználva nem idősebbnek, 
hanem két évvel fiatalabbnak írja.) A helyzetkép így reális : 
a rossz lábú, szegény, vagabund, tehát kissé megbízhatatlan 
előéletű polihisztor, rendkívül okos nótárius-írnok nem ud-
varolhat valamelyik módos gazdalánynak, jó neki Juliska is. 
Megnősül hát és néhány év alatt becsületessége és tudása ré-
vén megbecsült hivatalnoka lesz a falunak. Barátja, Szilágyi 
István biztatására ismét foglalkozni kezd az irodalommal, 
megírja a Toldit és egy csapásra országos hírre tesz szert. 

Ezek az ideális, békésnek látszó falusi évek azonban az ő 
számára állandó feszültséggel, stresszhatásokkal vannak tele, 
mert neki, aki még az iskoláit sem végezte el rendesen, s aki 
vándorszínész volt és szinte kegyelemből kapott állást, min-
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dent túl kellett teljesítenie, hogy bizonyítson. A szalontai 
nótárius polihisztorsága, jogász és mérnök munkái, meg a 
többi is, mind a vulkánkitörés lefojtásának kellékei. 

De hiába volt minden! Jött a forradalom, a követválasztás 
és a hatalmasok másodszor is becsapták, a legegyszerűbb 
választási fogással. A forradalomban a maga módján teljes 
szívvel részt vesz, cikket, verset ír, lapot, népi ponyvát ad ki. 
Majd jön a szörnyűséges vég, 1849 augusztusában menekülnie 
kell a mindent elözönlő kozák lovasok s a mögöttük jövő 
vérszomjas bosszú elől. Nincs lova, így gyalog, rossz lábaival, 
rossz tüdejével zihálva fut puszta életéért. És hiába volt Sza-
lontán a végtelenségig becsületes, mégis akadt, aki lesve az 
úton menekülőket, odakiáltotta: Szökünk uram, szökünk? 
Ennek a tizenkét napos, erdőben való bujdosásnak az emlé-
két idézik A lantos című versének megdöbbentő sorai : 

Függ lantja fűzfa gallyán: repedt öblén a szél 
Vadul végig nyargalván őrülteket beszél, 
Mitől a rémült farkas megfut, s vonít az eb, 
Mitől vemhét a szarvas idétlen hozza meg.* 

S ő bujdosik hazátlan, a dalnak férfia, 
Nincs hely a nagy világban fejét lehajtnia . . . 

Balladai sorok, 1849 őszén, tehát még a friss élmények hatása 
alatt. 

A közvetlen életveszélytől megmenekülve, a kifosztott, 
üres házban kezdődött új élet azonban új megpróbáltatást is 
hozott: a rettegést, a félelmet, mikor árulják el, mikor jönnek 
a gyűlölt elnyomás pribékjei és viszik isten tudja hány évi vár-
fogságra, besorozásra. Amikor felöltözve alszik, csomagja el-
készítve s rémes álomképekre riad, amikor minden kocsizör-
gésre, éjjeli zajra dobolni kezd rossz mellkasában a szív, 
akkor önkéntelenül is arra gondolunk, hogy a „csengőfrász" 

* Vö. A XXIX. zsoltár 4. szakaszával: „Az Úr szava úgy meg-
zendül, / Hogy az szarvas idétlent szül", Szenei Molnár Albert for-
dítása. (A szerkesztő.) 
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nem a XX. század találmánya. És amikor azt hiszi az ember, 
hogy a veszteséget, a fájdalmat nem lehet tovább fokozni, 
ujabb csapás jön, próbára téve a roskadozó létet: legjobb 
barátja, lelkének fele, Petőfi halála. Orvosilag utána gondolva, 
úgy véljük, stresszhatásai miatt ez az időszak adhatta meg az 
utolsó lökést epekőbetegsége súlyos szövődményének ki-
alakulásához. 

Ezután még két igen erős stresszhatás éri: Nagykőrös és 
lánya, Juliska halála. Az utóbbinak nagy az irodalma és Petőfi 
halálával együtt ezt a kettőt szokták emlegetni mint Arany 
életének erősen befolyásoló tényezőit, így erről nem is szó-
lunk, mert közismert. Érdekesebb a Nagykőrösön töltött 9 év 
befolyása egészségi állapotára stresszhatás szempontjából. 
Ott, ahol már háziorvosa és állandó patikája is volt. Külö-
nösen a nagykőrösi illetőségű szerzők vitatják, hogy a költő 
közérzete rossz, kellemetlen lett volna a városban. Vélemé-
nyünk röviden az, hogy az egész nagykőrösi tartózkodás 9 éve 
orvosilag egyetlen és folyamatos stresszhatásként fogható fel. 
Arany maga Szaharának nevezte körösi életét sivársága miatt, 
ahol akár 100 évig is élhet, akkor sem szokhat meg, s amikor 
elköltözött, soha többet meg sem említette, nemhogy vissza-
ment volna látogatóba. És családja? Gyermekeinek is hasonló 
véleménye volt Kőrösről, különösen művészetekkel kacérko-
dó, érzékeny lelkű leánygyermekének. De ha mindez nem 
elég, akkor fogadjuk el az egyszerű, tisztalelkű feleség véle-
ményét, aki sírva fakadt, ha csak Kőrösre gondolni kellett is. 
Tárgyilagosan meg kell azonban állapítani, hogy a körösiek 
hozzáállása a kornak és helyzetnek megfelelő volt. Az Alföl-
dön 350 évig a túlélés, a sok pogány közti kötéltánc volt az 
egyetlen életforma, s ezért minden idegen gyanús volt, ha kell, 
eltűrhető, semmi több. Ezért történhetett meg, hogy pl. 
1803-ban 1500 praenumerált könyvből egyetlen példányt sem 
rendeltek a nagy alföldi városokból (Szentes, Csongrád, 
Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, Hódmezővásárhely stb.), 
hanem mindet Dunántúlról, a Felvidékről, Erdélyből vagy a 
Parti umból. 
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Versei vetületét tekintve feltűnik a vidám, semleges, 
szomorú vagy komor alaphangulatúak aránya, ami 15 — 35 — 
50%. Ugyancsak érdekes, hogy balladáinak javát Nagy-
kőrösön, közvetlenül élete legnagyobb stresszhatásai alatt és 
után, valamint epekőbetegségének görcsös gyulladásos sza-
kában, a tályogképződés és terjeszkedés előtt írta. Ennek az 
egészségi állapotnak ugyanis a balladák komor hangulata 
felelt meg leginkább. Erre utalnak azok a levelei és egyéb 
versei is, amelyekben a halálvágy jelenik meg: nem a húsz-
évesek romantikus halálvágya, hanem a 40 éves, kétgyerekes 
családapáé. Nagyon érdekes és jellemző orvosilag az a pár 
soros kis verse, amit nagyon súlyos betegségi állapotban írt 
1868-ban: 

Áj-Váj. 
Vagy a tüdő, vagy a máj, 
Vagy a szív, de az a táj, 
Érzem szorul, feszül, fáj (. . .) 

Abban az állapotban bizony csak pár sorra futotta erejéből, 
azaz gyakorlatilag kb. 15 éven keresztül alig-alig, tehetségé-
hez mérve szinte semmit sem alkotott. 

Ezzel ejutottunk tanulmányunk lényegéhez: Arany életé-
nek, munkásságának, jellemének ellentmondásaihoz, a sok 
eddig kellően fel nem tárt és indokolt miérthez és az általunk 
feltételezett helyes válaszokhoz. 

Mindezekre legélesebben Keresztury Dezső mutatott rá, 
amikor vulkánkitörésekről és megtorpanásokról, erős rob-
banásokról ír és végre kijelenti, hogy beteges állapotainak 
elszaporodását komolyabban kell venni. Nézzük ezeket a 
kérdőjeleket. 

Heves, meggondolatlan természetre vall diák- és vándor-
színész élete, majd összes ifjúkori versének elégetése. Mind-
ezekkel szemben állandóan töpreng, akár versről, akár a leg-
egyszerűbb családi ügyekről van szó. 

Barátokat békít, leveleiben még a félreérthető szavakat is 
kerüli, ugyanakkor irtózatos gúnnyal ostoroz, korbácsot 
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emleget, akár a helyi „értelmiség" maradiságáról van szó, 
akár az egész magyar nép hibáiról, nem beszélve az idegen 
anyanyelvűek magyar nyelvet lekicsinylő tudálékosságáról. 

Nem utazik, de szeretne, és titkolt, szinte szemérmes vágya 
látni a tengert. (Kalrsbadi utazásait nem vehetjük valódi 
utazásnak, azok gyógyfürdői „kúrák" voltak.) 

A külvilág előtt puritán, aki még „adta-teremtettét" sem 
mond, baráti társaságban viszont szinte trágár, priapi verse-
ket ír és Aristophanes vaskos humorú darabjait fordítja ak-
kor, amikor betegsége miatt semmiféle más írói munkát nem 
tud végezni. 

A halálvárás többször is jelentkezik leveleiben, verseiben, 
ugyanakkor valóságos kanmurit rendez tanártársaival a 
görögkeleti kápolnában, vagy szüreten, névnapon. 

Tizenöt évi apátia után néhány hónap alatt többet ír, 
mint annak előtte 20 év alatt. 

Aránytalanul sok a töredékmű, az apró, befejezetlen vers. 
Nincs szerelmi lírája. 
Még a gondtalan anyagi jólétben is zsugori. 
Mint az Akadémia főtitkára sem tart cselédet, pedig 

azt még Kőrösön is megengedhette magának. 
Pesten már lenne alkalma, hogy járjon társaságba, részt 

vegyen baráti mulatságokon, összejöveteleken, mint fiatalabb 
korában, de még színházba sem jár. 

Mindenáron fixfizetéses hivatalnok akart lenni egész életé-
ben, nem szabad, független író, költő. 

És végül az utolsó miért, ami már az orvosra vonatkozik : 
miért orvos foglalkozik ezekkel a kérdésekkel? 

A fenti kérdésekre válaszolva Arany leginkább Juliska 
leánya halálára és hivatali elfoglaltságára hivatkozott, és az 
irodalomtörténészek is ezt hangoztatták általában. Vélemé-
nyem szerint ez nem elég és a leglényegesebb, a leghelytállóbb 
okok betegségi állapotában keresendők. Ő maga mondja: 
nálam ha a test szenved, a lélek is bágyadt. Neki le kellett 
győzni a testi fájdalmakat állandóan, minden nap szinte, 
hogy alkothasson ! Ezért van betegségeinek különösen nagy 
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jelentősége. Lehet börtönben, halálra ítélten verset írni, mint 
tette Villon vagy André Chenier. Lehet, harcok és bajok 
között megpihenve, mint Balassi vagy Csokonai, de kínok 
között fetrengve, állandó rettegés közben lehetetlen, legfel-
jebb csak mint lefojtott vulkán, kitörések formájában, amikor 
hirtelen, kis időre egészségesnek érzi magát. Más Arany jele-
nik tehát meg előttünk mint megszoktuk : a betegségek ször-
nyű fájdalmaitól szenvedő költő. Éppen ezért óriás ő, mint 
ember is. 

Teljesen érthető, hogy jókedvű alaptermészetét elfojtották 
gyakori betegségei, és az állandó rettegés, hogy a kínok újból 
jönnek, valamint a sorozatos szörnyű és ijesztő sorscsapások. 

Időnként kitör az alaptermészet, „a vad hajdú". Ennek 
legdrámaibb jelenetét a szalontai kocsmában eleveníthetjük 
fel. Az elnyomó rendszer ősi szokás szerint besúgóját kocsmá-
rosként helyezi el a rebellis alföldi nagyközségben. A falusi 
kocsmában ugyanis mindig összejönnek az emberek, isznak, 
négy-öt magyar mindig összehajol, keseregnek az elbukott 
szabadságharcon, híreket is cserélnek és talán terveket is 
szőnek. S egyszerre csak előáll a versfaragó nótárius, a lát-
szólag csendes ember, s elmondja Koldusének című versét: 

Sokat táboroztam, meg is nyüttem, látszik, 
Versecztől Szolnokig, Isaszegtől Váczig . . . 
Mennyi drága élet és mennyi nemes vér, 
Hozzáfoghatót a történet nem ösmér . . . 

Mindenkiben meghűl a vér, hiszen bármelyik pecsovics meg-
érthette a vers igazi értelmét. Pár hónappal 1849. október 6-a 
után! A szalontai barátok azonban úrrá lesznek a rémült 
meglepetésen: hirtelen oláh táncba kezdenek, mintha a vers 
oláh dallamra szólna, és éktelen vigadozásban oldódik fel a 
vakmerő tett. 

Mindenütt végigvonul ez a visszafogottság és kitörés. 
Mással ezt nem lehet magyarázni, mint a betegség — nem 
akármilyen, hanem kínban fetrengető — hullámzásával és 
az előre nem várt, de állandóan fenyegető gyötrelemmel. 
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Természetesen mégsem lehet mindent betegségeivel meg-
magyarázni, de összességében egészségi állapota sok minden-
re hatott. 

Tizenöt évi hallgatását pl. pontosan meg tudjuk magyarázni 
azzal, hogy erre az időszakra esett a tályog kialakulása, állan-
dó és gyakori görcsös betegsége. 

Ugyanígy érthető a sok befejezetlen mű és töredékvers is. 
Beteges, rossz lábú szegénylegény, később pedig állandóan 

kötözni kell sipolyát. Persze, hogy nincs szerelmi lírája! 
Melyik nőnek kell az ilyen férfi! 

S még jómódúan is zsugori. Igen, de ez nem a paraszt-
ember örök földvásárló kedvéből fakad, hanem a sötét, nem-
várt jövőtől való félelemből. 

Pesten egyáltalán nem járt mulatságba. Ám hogyan men-
jen? Gondoljunk csak a helyzetébe! Sem ennie, sem innia 
nem lehet, hiszen beteg, és tudja, ha véletlenül nem tud ural-
kodni magán és dáridózik, lehet, hogy utána hónapokig 
súlyos beteg lesz és munkaképtelen. 

Még cselédjük sincs Pesten, amikor bőven lehetne. Igen, 
lehetne, de neki lyukas a hasa, folyik belőle a genny, kötözni 
kell naponta többször is talán, nem tarthat cselédet, aki ezt 
világgá kürtölheti. Hiszen erről soha egy szót sem ejtettek, 
sem gyerekei, később még Voinovich sem, annyira titkolták. 
Vajon miért kerülte az utolsó tíz évben még a legjobb barát-
jait is ? Ezért. 

Nyilván ezért nem fogadta el 1875-ben az egyetemi kated-
rát sem. Sipollyal a hasán tartson előadást a hallgatóknak? 

És végül az utolsó miért? Miért orvos írta meg mindezt? 
Mert csak orvos és mindenekelőtt csak a g o n d o z á s i 
s z e m l é l e t a l a p j á n á l l ó o r v o s tudta mindezt 
megérteni és megírni. 


