
A C S O N K A T O R O N Y A L J Á B A N . 
III . 

(A két költőtárs) 

A Z T Á N mégis csak bementek a házba, a «nagy szobába». Aranyné enge-
delmet kért, de neki a konyhába kell mennie, hogy valami kis ebédet 
csináljon. Ó, hogy épen most bocsátotta haza a kis szolgálóját! — 

Hát csak beszélgessenek ebédig. Ment is, sietett is, de aztán hirtelen vissza-
fordult. 

— Ugyan lelkem, mondja már, mit szeret? Hogy valahogy olyan ne 
legyen a kis ebédünk, amit nem kedvel. 

Petőfi tragikus ráncokba vonta a homlokát. 
- Mindent, csak tejfölös tormát ne ! Ha kritikusok nem volnának, 

a világon legjobban utálnám a tejfölös tormamártást. De így azoké az elsőség. 
Juliska kacagva tapsolt a kezével. 
— Pedig épen az lesz. Idesapám azt szereti legjobban. 
Petőfi lesújtó pillantást vetett Aranyra. 
— Igaz ez, János ? 
— Hát mi tagadás, én bizony szeretem. Jó is az sóbafőtt marhahússal — 

enyelgett vissza Arany nekibátorodva. 
— Nohát edd meg, ha szereted. Akkor én már inkább az égett rétesből 

eszem. Ügyis odaégett, tudom, az egész tepsivel. 
— Nem égett bizony az, Petőfi bácsi — feleselt Juliska, — gondom volt 

nekem arra. Kihúztam én azt idejében a sütőből. Csak a szélit kapta meg egy 
kicsit — tette hozzá kuncogva. 

— Ne csörögj már, te! De felvágták a nyelvedet — korholta szelíden az 
anyja s megfogta a varkocsát, úgy vitte magával a kislányt a konyhába. 

Lackó egy darabig jobbra-balra nézett, hogy hát ővele mi lesz? Majd 
hirtelen felkapta a Petőfi bácsi festett ládáját s cipelte be előttük nagybuzgón 
a szobába. Vigyázattal letette a fakanapéra s gyorsan maga is mellé telepedett. 
Azt hitte, hogy majd valahogy így, ha csöndeskén megül, bent maradhat. 

• De az apja intett neki a szeme szögletéből, kétszer is, mire Lackó ógva-mógva 
lecsúsztatta magát a kanapéról s szó nélkül kisomfordált. 

Jó hűvös volt odabent. A zsalugáterek le voltak eresztve, csak a hasí-
tékokon jött be halvány világosság. Arany odament az ablakhoz s felnyitotta 
a zsalut. 

Petőfi szétnézett a «nagy szobában», ami bizony elég kicsike volt. Két 
ruhásszekrény közt egy tornyos nyoszolya, a másik oldalon az ablak mellett 
firhanggal eltakart könyvestéka, meg egy egyszerű, festett íróasztal: több 
holmi már nehezen fért volna. Feltűnt neki, hogy a falakon nem volt semmi 
kép, csak egy farámás tükör, tüllhálóval bevonva a legyek ellen, meg egy 
nehezékes óra. A szoba közepén nagy diófaasztal állott a kanapé mellett, piros 
abrosszal leterítve. Rajta könyvek. Kezébe vette az egyiket s elmosolyodott 
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Az ő új verseskönyve volt. Lapozgatott benne s csöndes elégültséggel mélázott 
maga elé. 

— No, most már remélem, Jankó, jövő évben enyém lesz az Akadémia 
nagy jutalma. 

Majd, mintha megszégyelte volna magát, felvágta a fejét s lecsapta a 
könyvet az asztalra. 

— Különben kell a kutyának. Nem vagyok én szolga, hogy jutalmat 
fogadjak el bárki emberfiától. Magam ura vagyok. Csak magam jutalmazhatom, 
büntethetem magamat. 

A szép, vörös bőrbe kötött verseskönyv félrecsúszott az asztalon, ahogy 
Petőfi ledobta. Arany utána nyúlt, fölvette s szép vigyázva megint odatette 
középre, a díszhelyre. Petőfi észrevette a gyöngéd bánást s megenyhült. Pilla-
natig nem szólt, csak nézegette Aranyt. 

— Ügy bíz az, nótárius uram. 
— Hát bizony az úgy van — hagyta rá a szót Arany s nagy jóérzés 

szállta meg. 
Petőfi megfogta az atillája szélét. 
— De mi a csudának öltöztél így ki Jankó, ebbe a melegbe. Még meg-

gyulladsz. — Nem szégyelled magadat így mellettem? Én csak ilyen kopott 
úti ruhában vagyok, te meg ünneplő gúnyában parádézol itt mellettem. Vesd 
le, hallod-e, mert megharagszom, vagy — vagy én is díszbe csapom magamat. 
Mert azt ne gondold, hogy nekem nincs különb gúnyám, mint ami rajtam van. 
Nézz ide csak, hékás ! 

Odaugrott a ládájához, kinyitotta a födelét s egymásután kapkodott ki 
belőle egy virágos fekete tafotából való atillát, atlaszselyem, divatos, virágos 
mellényt, meg egy klakk cilindert, mely egy nyomásra úgy kipattant, hogy 
Arany szinte ijedve kapta hátra magát. 

Petőfi kacagott. Tele szívből, jóízűen, mint egy gyerek. Kacagása aztán 
egyszerre csöndes, bensőséges mosolygásra simult. 

— Ez a díszöltöny volt rajtam, Jankó, mikor megkértem a kezét. Im-
ponálni akartam a vén sündisznónak, azért öltöztem ilyen maskarába. Ez 
most az utolsó divat. Pesten ilyenben járnak az arszlánok. Párisi divat. Föl-
vegyem? . . . Nem veszem bíz én. Nem lánykérőbe jöttem én ide, hanem ki-
pihenni az elmúlt hetek izgalmait. 

S azzal visszalökte a ruhadarabokat a ládába s végigvágta magát a fa-
kanapén, Arany meg ezalatt csöndesen kibújt az ünnepi atillájából, fölakasz-
totta az ajtó megetti szögre s magára vette azt a tubákszinű kopottas atillát, 
mely ott lógott a szögön. 

Petőfi nézte s elégedetten nyújtotta felé a karját. 
— No látod, így már szeretlek. 
Kis vártatva újra megszólalt. 
— A csizió megjövendölte, hogy nem leszek szerencsés a barátságban, 

de úgy érzem, te kivétel leszel. Te valahogy úgy látom, nekem való ember vagy. 
De meg ne csalj, mert nagyon megbosszúllak. 

— Kivel csalhatnálak meg Sándor? — mosolygott Arany a bajusza alatt. 
De Petőfi nem felelt. Gondolata pillanatok alatt mértföldekre száguldott 
s bár Aranyra nézett, üres volt a tekintete. Másik oldalára dobta magát a ke-
mény fakanapén s nagyot sóhajtott. Arany ezalatt megtömött két hosszúszárú 
cseréppipát s az egyiket odanyújtotta Petőfinek. 

— Gyújts rá, barátom, füstöljük el a szúnyogokat. 
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Az szó nélkül átvette a pipát, odatartotta az égő fidibusz lángjának s 
nagyokat szippantott. Aztán, mintha csak magának beszélne, beszélt. 

— Ügy voltam, én pajtás, Juliskával, mint tavaly nyáron Késmárkon 
a Kárpátokkal. Alighogy megpillantottam, alighogy nagyot dobbant mellem-
ben a szívem, csak annyi időm volt, hogy elragadtatásomban felkiáltsak s — 
vége, beborult az ég, elsötétedett a látóhatár s egy gonosz manó úgy elkapta 
előlem a gyönyörű képet, mintha ott se lett volna. S mégis azt mondják : Tan-
talusz históriája mese. Pedig hányszor van úgy az ember az életben, hogy mikor 
már szinte az ujja hegyével éri az almát, a sors elkapja előle s fügét mutat. — 
Dehát most már mintha jóra fordulna. Különben ki tudja. Lehet: most kezdőd-
nek még csak szenvedéseim. Pedig, barátom, elég volna két életre is, amennyit 
én már idáig szenvedtem. Majd elbeszélem. Meglásd, csodálkozni fogsz rajta, 
hogy huszonnégyéves ember magát ennyi tenger bajon keresztül törheti s nem 
bírja őt a baj sírbatenni. — Hat esztendeig voltam Istentúl, embertűi elhagyott 
földönfutó ; hat esztendeig volt két sötét árnyékom : a nyomor és lelkifájdalom. 
— És mikor? ifjúságom kezdetén, az élet legszebb szakában, mikor csak örülni 
kellene az embernek, tizenhatodik esztendőmtől a huszonkettedikig. — De 
adj valami bögrét, hogy kiverjem a pipám. > 

Fölállott a kanapéról, nyújtózkodott, megropogtatta a hátát, majd 
színészi pózba vágta magát, szavalt: 

— De mikor még nyomtatásban se láttam a nevemet, csak magamnak 
firkáltam, mikor még statiszta voltam a pesti Nemzeti Színházban s hordtam 
a színpadon a székeket és pamlagokat s a színészek parancsára kocsmába 
szaladtam serért, borért, tormás kolbászért, mikor még — strázsáltam, meg 
főztem a kukoricagombócot közlegénytársaim számára s mosogattam a vas-
edényt olyan téli hidegben, hogy a mosogatóruha ráfagyott az ujjamra, — 
mikor, mikor a káplár úr lehajtott havat seperni a kaszárnya udvarra, — már 
akkor is mindig világos sejtéseim voltak arról, ami egykor velem történni 
fog s ami meg is történt! 

Nagyot fúj t s egy rántással végiggombolta a mellényét. Egy gomb le is 
pattant az erős rántástól s begurult az asztal alá. Arany csöndesen lehajolt, 
fölvette s az asztalra tette. Petőfi észre se vette, csak deklamált, kezében a 
pipaszárral. 

— Megálmodtam az őrszoba meztelen faágyán, hol, mint de Manx báró — 
az egyik oldalamat alám tettem derékaljnak s a másikkal betakaróztam, meg-
álmodtam, hogy nevet szerzek két országban, melyet az egész világ kritikusai-
nak ordító csordája se lesz képes megsemmisíteni. Es álmom be is teljesedett. — 
Vagy legalább is teljesül lassanként. Hamarabb, gyorsabban, mint gondoltam. 
Amerre csak járok, ölelnek, szeretnek, bár a kritika hősei mindent elkövetnek, 
hogy legázoljanak. A rongylelkek ! 

Elfelejtette, hogy a pipaszár végén pipa is van, nagyot ütött vele az 
asztalra s a cseréppipa darabokra törött. Nagyon megröstellte magát. Ügy 
kérte a bocsánatot, mint a gyerek. 

— Ne haragudj Jankó, nem akartam. Látod, hamar poszú ember 
vagyok. Bíz' Isten, röstellem. 

Arany ravasz mosollyal szedegette össze a pipacserepeket. 
— Nem baj, nem baj — mondogatta. 
De Petőfi egy félperc alatt már el is felejtette az egészet. Vitte, ragadta 

az előbbi gondolata, a kritikusok elleni dühe izgatta. Nem szólt, csak mérte 
nagy léptekkel végig a kis szobát széltibe, hosszába s koronként felborzolta 
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a haját. Majd felkapta az asztalról a csonka pipaszárat s nagyokat suhintott 
vele a levegőbe. Ellenségeit paskolta vele. Nagyokat fújt, melle hatalmasan 
fujtatózott. 

— A kutyák ! Csaholnak, ugatnak rám ! Verseimet elmondják aljasnak, 
csapszékinek, engemet meg csárdafiának, aki betolakszik a szőnyeges szalo-
nokba . . . Hogy nincs neveltségem, míveltségem, nincs ízlésem, semmit se 
tudok, verselni se tudok. A rímeim rosszak, futóbetyár vagyok. . . futóbolond 
vagyok . . . de megálljatok . . . egyszer majd belefojtom a szót hitvány torko-
tokba ! . * 

Arany kényelmetlenül fészkelődött a kanapénak. Nem tudta : mondja-e, 
ne mondja? 

— Ne jöjj indulatba, Sándor. Hidd el, nem érdemes. Nem értenek meg. 
A szempontjuk a hibás. Majd észretérnek lassan. Látod, akadnak közöttük . . . 

Petőfi ingerülten közbevágott: 
— Akad közöt tük . . . Ugyan, még védelmezed őket? Ezeket a hülye 

firkászokat? Az irodatura és literadalom lovagjait? E hitvány hernyókat, akik 
koszorúimat rágják? Persze, téged még nem kezdtek ki idáig. Várj sorára. 
Rád is rád kerül a sor. Ne félj. Lesz még egres, szőlő, száraz kenyér. í r j csak 
még valamit a Toldin kívül! Majd meglátod. Várj csak. Várj csak. 

Arany elhallgatott. Nem akart ellenkezni. Minek? Lehorgasztott fejjel 
ült a kanapén, pipája bojtját babrálva. Petőfi meg dühösen mérte végig hosszú 
lépteivel a kis szobát. 

— A művészettől elpártolt múzsafi már többnyire bűzhödt lapályokon 
vágtat könnyű pegazusával! — Ezt írta, szórói-szóra ezt írta rólam Császár 
úr, ez a . . . ez a . . . fennköltér. Ügy-e, nóbelül fejezem ki magamat. . . . Fenn-
költér, hülye fráter, bornirt marha . . . És hogy lehet még belőlem valami, 
ha visszatérek a kellő ösvényre! Kellő ösvény ! Mi az a kellő ösvény? Ökör-
csapás. Marhahajtóút. . . . A bitangok ! 

Megállt és szembefordult Aranynak. Arca szinte kísérteties volt. A gyű-
lölet és fojtott düh eltorzította vonásait, szeme kimeredt, alsó ajka leesett 
s szemfoga, mint a vadkan agyara, kivillogott. Szája szögletében ott bujkált 
valami kegyetlen, kaján vigyorgás s egypár pillanat alat t elöntötte egész 
arcát, mely most olyan volt, mint Mephisto arca. Fejét kissé lesütötte, nyakát 
előregörbítette s a kezében tartott pipaszárral lassan kikopogtatta az asztalon 
a szavakat, amiket mondott suttogva, groteszkül titokzatosan : 

— Megvettem Császár Ferenc költeményeit, odaakasztottam egy szögre 
az ajtóm mellé s valahányszor rongypapír,. kulipendium kelletett, kitéptem 
egy lapot, fölhasználtam egy örökbecsű verset, így léptem mindig a kellő 
ösvényre. Hahaha . . . hahaha . . . 

Levágta magát egy székre s úgy kacagott, hogy egész teste rázkódott 
bele. Arany is nevetett, de nem ilyen teli szívből. Megzavarta barátjának ez a 
gyors, nagy kedélyhullámzása. Félt tőle, megijedt egy kicsit. Petőfi rásandított 
félszemmel s észrevette ezt rajta. 

— Natrabulás ember vagyok, úgy-e, mint Túladunán mondják. Lehet, 
de te neked azért nem kell gyanús szívvel lenned hozzám, . . . téged szeretlek. 

És keményen megszorította a kezét. Arany is erőre kapott, eltűnt lelké-
ből a zavar. 

t-t- Látod — mondta megenyhülten —, nem mindegyik olyan azért 
Most, május elején, a Szépirodalmi Szemlében azt írta valaki: Petőfi múzsája 
királyleány, haja arany, könnyűje gyöngy, mosolya rózsabimbó s mégis mezít-

Napkelet 35 



538 

láb megyen le a patakba, hogy kedvese ruháját mossa. Hát ez szép volt, kedves 
volt s a kritikus is jóindulatú. 

Petőfi unottan, fanyar mosollyal nézett rá. 
— Pulszky Feri írta. . . . Szamárság. Pulszky csak a nyakkendőkhöz 

é r t . . . Mezítlábos királyleány . . . hülyeség, üres frázis . . . No de . . . olvastad-e 
osztán a Budapesti Hiradó riposztját? «Lehet, hogy a királylány mezítláb jár-
kál, de a lába piszkos.». . . Pfuj . . . Ehh . . . 

De Arany már nekibátorodva folytatta: 
— «Aztán Eötvös báró kritikája a Pesti Hírlapban. Ó, mennyire örültem, 

mikor elolvastam. Szerettem volna megköszönni neki. Milyen jól a fején találja 
a szöget. . . Petőfi minden ízében magyar költő ! Gondolatban, érzésben, 
minden szavában magyar! . . . S abban is mennybe igaza van, mikor azt írja 
rólad : kritikusaid azért ócsárolnak, mert hibás a szempontjuk, meg megszok-
ták, hogy minden magyar művet idegen esztétikák szabályai szerint Ítéljenek 
meg. Te magyarrá tetted költészetünket, verseidből fogják levonni majd a 
magyar költészet szabályait s a jövő kritikusai ehhez igazodnak. 

Arany szavaira láthatólag megenyhült Petőfi, de nem szólt, hallgatott. 
Fölállt, odament az ablakhoz s újjával egy apró legyet kergetett, mely az üve-
gen föl és alá siklott. Ügy látszott: gondolkozik. Mikor megszólalt, még akkor 
is érzett szavain némi tanakodás, de csak pár pillanatig. 

— Magyar . . . magyar . . . Hát igen, van benne valami. De ha azt mon-
dom : magyar, még mindig csak őgyeleg a szekér rúdja. Jobb szó kell, határo-
zottabb szó. Népköltészet 1 Ez az igazi! Hiába, csak a népköltészet az igazi 
költészet. Ezt kell uralkodóvá tenni. Ha a nép uralkodik a költészetben, közel 
áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. Ez a század feladata. Ezt kell ki-
vívnunk. Erre kell törekedni minden igaz kebelnek. Elég volt már belőle, hogy 
a milliók mártírkodjanak s egypár ezren henyéljenek. Égbe a népet, Jankó 
s pokolba az arisztokráciát! Ez az, amire én veszett kutya módra áhítok. 

Aranynak megcsillant a szeme. De szavában félénkség rezgett, mikor 
kérdezte : 

— Nem lesz korán? 
Petőfi kigyúlt. 

— Nem. Elérkezett az idő. Nem aggódom egy garas árát se. Meg fogod 
látni hamarosan. Én már most is úgy érzem a forradalmat, mint kutya a föld-
rengést. A régi világot elfújja a világ első szélvésze. Már érzem is arcomon a 
szelét. Ettől vagyok olyan nyugtalan. Majd meglátod ! Hamarosan ott fogsz 
látni a barrikádokon. Remélem : találkozunk. Népköltőknek ott lesz a helyük. 

Erős, csontos markával megszorította barátja karját s hevesen magához 
ölelte. Arany, mintha tűzcsóvát dobtak volna lelkébe, egyszerre kigyulladt. 
Arca lángbaborult, egész teste remegett a belső feszültségtől s a láztól verítéket 
vetett a homloka. 

— Ott leszek — mondotta rekedten —, hanem . . . 
— Mit hanem? — kiáltott Petőfi és úgy szikrázott a szeme, mint a 

karbunkulus. 
— Megállj csak, Sándor, várj még, mit akarok mondani. . . 
Rettenetesen izgatott volt, kereste a szót. Félt Petőfi szemébe nézni, 

nem állta szúrós, gyanakvó tekintetét. 
— Félre ne érts ! Ne érts félre, kérlek. Azt akarom mondani. . . Várj, 

várj . . . az még messze van, látod, addig még sok feladat vár ránk . . . 
Egy lépést hátrált, odadőlt a könyvestékához, végigsimított forró hom-
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lokán, mint aki erőszakkal akar rendet csinálni gondolataiban. Egyszerre 
aztán elhatározottan föltekintett s komoly hangon kérdezte : 

— Mondd csak, Sándor barátom, csakugyan azt tartod : ér valamit 
Toldim? 

Petőfi nem volt elkészülve e váratlan kérdésre ; nem tudta, mit akar. 
Pillanatig csodálkozva nézett s akkor hirtelen tréfára fordította a dolgot. 

— Hát a fene tudja. Némelyek azt mondják : nyomorult fércmű. Lehet, 
hogy igazuk van. Én most olvasom hatodszor. Még vagy hatszor elolvasom 
az idén, hogy silányságát minél jobban fölfogjam . . . Dehát mit jelent ez a 
kérdés? Azért Voltál eddig olyan szótalan, mert folyvást azt vártad, mikor 
dicsérem már agyba-főbe, szemedbe Toldidat? Bántott, hogy eddig még nem 
szólottam róla s most kitört belőled? Hát ennyire hiú vagy? 

Arany János most már végkép megzavarodott. Még a szeme héja is 
piros lett. 

— Dehát az Isten szerelmére, ne érts ennyire félre ! . . . Hadd beszéljek... 
hadd mondjam el már . . . Egy percig se jut eszembe, hogy magamat a te költői 
lángelmédhez hasonlítsam és . . . 

Petőfi ingerülten közbecsapott. 
— Most meg még csak az kell, hogy szemembe dicsérj. Ne dicsérj, János, 

mert úgy elpirulok, mint a Nagy Ignác orra. Aztán meg azon pirulok majd, 
hogy pirultam. 

Arany iszonyúan küzködött, hogy kiszabaduljon a zavar hínárjából. 
Integetett a kezével, hogy engedje beszélni. Petőfi már kezdett mulatni a< dol-
gon, hát hagyta. 

— Nyögd ki hát, mit akarsz. 
Ez a hang segített. Arany összeszedte magát. 
— Régen foglalkozom egy népeposz tervével. Toldi sikere ösztönzött, 

hogy bele is fogjak. Mit gondolsz : egy eposz Dózsáról? . . . vagy . . . lehetne 
tárgyat venni a vezérek, főleg Árpád korából. . . Akkor még az egész magyar 
nép szabad és harcos v o l t . . . De nem kiméra ez a terv? Egy igazi népeposz 1 
Népies tárgy és szellem, hogy az egész népé legyen. 

Petőfi ámuló arcot vágott. 
— Te ebadta, te olyat mondasz, hogy nekem úgy tetszik, mintha én 

mondtam volna ! Hogy nem kiméra-e? Meghiszem azt, hogy nem. És nagyon 
jól teszed, ha minél előbb belekapsz. . . Különben nekem egy ilyen eposz régi 
eszmém. Hőseim lennének Trencséni Csák vagy Rákócz i . . . De nem bánom, 
ha elírod is előlem . . . Hallod-e, Jankó, ha ezt jól megcsinálod, nagy ember 
leszel. Méltó barátságomra ! 

Arany boldog volt. Sugárzott. Lelkesült. Csak úgy áradt belőle a sok 
mámoros tervezés. 

— Festeném a népet szabadnak, nemesnek, fegyverforgatónak . . . a feje-
delmet atyának, pátriárchának, elsőnek az egyenlők közt. Festenék szabad 
hazát, közös hazát. Megtanítanám a népet szeretni a hazát, melyért annyi vér 
folyt már. Mert bizony nem a mai nemesség vére volt az, mely visszaszerezte 
Etele birodalmát. Az a vér szolga vérré nem fajúihatott, mai napig is dacol a 
zsarnoksággal. Azért durva, nyakas, megigázhatatlan. De merész, őszinte és 
tiszta. . . . Ó, ha meg tudnám írni. . . . Ha lehetnék e népnek Ossiánja, ki a 
fajúlni kezdő ivadékot az elődök erényeire visszaemlékezteti. Egy ilyen eposzt 
vérré tanulna a nép, s buzgóbban énekelné azt, mint az olasz matróc a Geru-
salemme liberátát. Ez lenne az igazi nemzeti költészet, nem az írástudóké, 

37* 
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a farizeusoké, hanem az egész népé, a nemzeté. A nemesi rend elszégyellené 
magát s átvenné a néptől, mint most a népdalokat. 

— Fogj hozzá rögtön, még máma — rikácsolta Petőfi mámorosan s 
szinte mérges türelmetlenséggel. — Ne tervezz, hanem csináld. Ragadj tollat, 
kezdj bele! 

A heves szavak fölébresztették Aranyt. Bágyadt mosoly suhant át arcán. 
— Igen ám, pajtás, de mit szólna a cenzor? A cenzor, ez a bökkenő ! 
Petőfinek szinte összeroppant a pipaszár a kezében. Fogait csikorgatta 

tehetetlen dühében. 
— Ó ezek az akasztófavirágok ! Lámpavasra velük. Hogy fáj a lel-

kem, ha elgondolom, meddig kell még várni! De hiszem az Istent: nem-
sokára eljön a mi időnk is s akkor aztán . . . látod én is azért nem foghattam 
bele Trencséni Csákba, mert bizonyosan agyonütné a cenzúra. Az asztalfiá-
nak meg nem dolgozhatok. Élnem kell, napról-napra élnem. Olyasmivel nem 
tölthetem az időt, amiért mindjárt nem fizetnek. Micsoda nyomorúság ! Magyar 
költő sorsa ! Én igénytelen ember vagyok, kevéssel beérem s ha éhen veszek 
is, megélek holtom napjáig, azontúl pedig nem szoktam aggódni sorsom felől 
. . . Dehát élni addig is, mégis csak kell valahogy. Valami hivatalt tán én is 
kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom. 

— Megértem — ingatta Arany szomorúan a fejét. — Nem is való az költő-
nek. Annak szabadnak, függetlennek kell lenni. Lásd én csak megélek vala-
hogy koldusán Szalontán, de olyan az életem, hogy sokszor hétszámra se sza-
badulok a prózai hangulatoktól. Köszönöm én azt a versírást, amit minden 
percben sertéspasszus-írás, meg tyúkpörök szakítanak félbe. 

Petőfi őszinte sajnálattal nézett barátjára. Kétszer is száján volt valami 
szó, de megint elharapta. Majd vállára tette a kezét és szelíden nézett a szemébe. 

— De azért boldog vagy, úgy-e, János? 
Arany csüggedten vállat vont. 
— Boldog? Attól függ, hogy hogy veszi az ember? Minden csak relatív. 
— Hát a feleséged? Van két szép gyermeked. 
— Igen . . . hát hiszen . . . 
— Mért nem írsz lírát? Sohse olvastam tőled . . . 
— Ugyan . . . hol venném én ahhoz a lírai lelkesedést? Apró bajaim, 

örömeim nem méltók a megéneklésre. A családi boldogság kárpótol ugyan 
sok mindenért, ami kimaradt életemből, dehát a családi tűzhelynél csak me-
legedni lehet, nem lángra lobbanni. 

Petőfi összehúzta a szemét, úgy nézett Aranyra. Tekintetében kicsiny-
lés, szánakozás volt. 

— Ja j te Jankó ! Ha én egyszer végre bírhatnám Juliskámat, én lennék 
a világ legboldogabb embere. Akkor dőlne csak belőlem a líra. Talán le sem 
tudnám írni azt a tenger verset!... Te! Egy mosolyában több költészet van, mint 
az ötszázötven versben, amit eddig írtam Ha egyszer Júlia az enyém lesz . . . 

Nagy és mély lélekzetet vett, mint aki nagyon fontosat akar mondani, 
de nyikorgott az ajtó s a keskeny ajtórésen Arany Juliska dugta be a fejét. 
Juliska mögött Lackó ágaskodott, hogy ő is beférkőzzék az ajtóhasítékon. 
Petőfinek torkán akadt a mondat, türelmetlenül odakapta a szemét s Arany 
is kelletlenül nézett az ajtóra. 

A két gyerek pár pillanatig zavartan állott ott, nyikorgatva az ajtó-
szárnyat, míg végre Juliska nekibátorodva megszólalt: 

— Tessenek jönni ebédelni. Készen van az ebéd. 
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Petőfi hangulata egy-kettőre hozzáigazodott az új szituációhoz. 
— Tyhű fikomadta, ez már aztán beszéd. Bizony ideje is, mert farkas-

éhes vagyok. Hamm ! Mindjárt bekaplak benneteket! 
A két gyerek visítva-kacagva szaladt előre, Petőfi utánuk. A vadszőlős 

ambituson a széles, terített asztalnál Aranyné mosolyogva várta őket. Arany 
meg leakasztotta a szögről a pincekulcsot, hogy borért menjen. 

IV. 
(Délután.) 

Mikorra az ebéd véget ért, Julcsa meg Lackó már teljesen összecimborá-
sodtak Petőfi bácsival. Lackó az ölében ült s bár Petőfi néha nagyokat csípett 
rajta, mégse hagyta el kényelmes helyét, inkább kiscsikósan nagyokat nevetett 
rá. Juliska meg odasimult hozzá s folyton a pipáját gyújtogatta, mert az a sok 
beszéd közben minduntalan kialudt. 

— Iszik a csinai csikós csikaja a Tiszán, sárga csengő eseng a csinai 
csikós csikajának a nyakán . . . Mondja utánam, Petőfi bácsi! — bugyboré-
kolt ki Lackóból a féktelen jókedv. 

Arany és Aranyné komolykodva feddőzték: 
— Ne terhelkedj annyit Petőfi bácsin, te ! 
De Lackó nem hagyta magát. Mámorosan kiabálta : 
— Na, tessék utánam mondani, ha tudja. 
Petőfi élhetetlenkedve próbálkozott, de mindjárt a harmadik szónál 

belesült, mire nemcsak Lackó, de Juliska is újjongva kiáltozták : 
— Nem jól van, nem úgy van ! 
Lackó gyöngyöző kacagása olyan erővel tört'.ki, hogy Petőfinek két ala-

pos csípésébe került, mire elcsendesedett. De akkor aztán meg durcáskodni 
kezdett, közel volt a pityergéshez, úgyhogy Petőfinek csak úgy sikerült megint 
kedvre deríteni, hogy megígérte: legközelebb, ha eljön, egy sárgacsengős csikót 
hoz neki ajándékba. 

— Igazi csikót? — vetette föl a szemét Lackó s mind a két öklével gyö-
möszölte a könnyes arcát. 

— Hát persze, hogy igazit. 
— Nem fából lesz a lába? 
— Nem, nem, vasból. 
— Miért lesz vasból? 
— Mert vasderes csikó lesz. 
— Vasderes? 
— Hát. Jó lesz? 
Lackó kicsit bizonytalankodott, de aztán mégis belenyugodott, hogy : 

jó^lesz. Egy darabig csendben is maradt, de kisvártatva megint megszólalt: 
— Osztán mikor jön vissza, Petőfi bácsi? 
— Csacsi, hát hiszen még el se mentem. 
— Hát mikor tetszik elmenni? 
No de ki is kapott ezért az őszinte kérdéséért. Apja, anyja, de legfőképen 

a kis Juliska hevesen nekitámadtak, hogy hogy lehet ilyen neveletlen, hogy 
lehet a vendégtől ilyesmit kérdezni? 

Petőfi gyönyörködve szemlélte Laci bámuló zavarát s hogy segítsen a 
támadóknak ő is, sértett, szomorú hangot erőltetve magára, azt mondta neki 
csöndesen : 
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— Hát ha akarod, akár ma is elmehetek. 
Erre aztán eltörött a mécses. Olyan jajongó zokogásba tört ki Laci, hogy 

alig lehetett lecsendesíteni. Görcsösen átnyalábolta a Petőfi bácsi nyakát s 
úgy könyörgött, jajveszékelt neki: 

— Ne tessék elmenni, ne tessék elmenni! 
Erőszakkal kellett lefejteni a Petőfi nyakáról. De még sokáig, azután is 

ott szipogott, buksi fejét az anyja ölébe hajtva, aki békéltetve simogatta a 
haját s biztató szavakat sugdosott a fülébe, csakhogy csendben maradjon. 

Petőfi ezalatt komolyra fordította a szót: 
— Pedig bizony hamarosan mennem kell — mondta. — Szeretnék itt 

időzni köztetek, János, de nagy terveket forgatok a fejemben. Párisba megyek. 
Arany felkapta a fejét. 
— Párisba? — mondta csodálkozva. 
— Párisba. Látni akarom Berangert, ezt a nagy embert. Meg akarom 

szorítani a kezét. Meg . . . meg egyáltalán magát az egész Párist szívemhez 
akarom szorítani. Mennyi csoda lehet ott, te János ! Azt mind látni akarom. 
Legjobban szeretnék persze Juliskával menni, majd ha egymásé leszünk, okvet-
lenül el is viszem. De ha itthon maradok, azt ki nem állom, hogy szeptemberig 
ne láthassam. Ezért határoztam el, hogy utazni fogok. Emichtől kapok talán 
a verseimért vagy háromezer pengőt, ennek a felét elteszem, a felét meg eluta-
zom. Addig megyek, járom a világot, míg a pénzemben tart. Először jön Páris, 
a világ szíve, aztán meg a tenger . . . a tenger, Jankó, az óceán, a nagy, szabad 
tenger ! Még sohasem láttam a tengert! 

Arany mohó füllel itta a Petőfi szavait, de az utolsó szavakra kissé elko-
morult. 

— Magam is sokszor vágytam már — mondta —, hogy csak annyi ten-
gert is lássak, mint a Korhány egy mocsara, vagy a geszti tó a kertben, dehát... 
egész életemben csak Bécsig jutottam el s azt hiszem, nem is fogok tovább 
jutni. 

— Mit kerestél Bécsben? Lásd, én meg odáig se voltam. 
— Hivatalos úton voltam. A szalontaiaknak valami birtokperében kel-

lett volna instanciázni. Én tudtam egész Szalontán legtöbbet németül, hát 
engem küldtek . . . No, hát ez ugyan mi a fenét keres? 

Ez a hosszú kérdés annak a bekötöttfejű, ötven körül járó fehérnépnek 
szólott, aki most nyitotta ki a kisajtót s mórikáló, ringatódzó járással közele-
dett az udvaron keresztül. 

Aranyné csöndes hangon mondta : 
— Liptákné. 
Arany felállott az asztaltól s pár lépéssel elébe ment a jövevénynek. 
—- Jó napokat kívánok a tekéntetes úréknak. 
— Agyon Isten, Liptákné asszony, hát miben lehetek szolgálatjára? 
— Hát csak azért szíveskedtem volna a tekintetes úrhoz, hogy fáradna 

el hozzánk a portánkra, a malacokról passzust írni, mert reggel hajnalban viszi 
az uram a ládányi vásárba. Osztán h á t . . . 

— Saját nevelésű ? 
— Mind az a, lelkem. Tegnapelőtt hajtattam be a külső majorból, osz-

tán hát . . . 
— Hát mért nem izent be tegnap, Liptákné asszonyom? Lássa, ma 

vasárnap, meg aztán épen vendégem is van — tört ki Aranyból a bosszúság, 
de szava kényszeredett nyájasságú volt azért. Hiába, óvatosnak kellett lennie, 
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Liptákné módos asszony volt, nagy szava volt Szalontán s nem lett volna 
tanácsos magára haragítani. 

— Ó, hiszen hamar meglesz az, nótárius uram. Megvárja azt az a kedves, 
tisztelt úr (s mórikálva hajtogatta magát Petőfi felé, aki csak azért is elfordí-
totta a fejét), meg hát nem kívánom ingyen. Fizetség jár azért. Jó kis jövedelem 
a passzusírás. Jó kis pénz jár azért. Fölfér az vasárnap is nótárius uramra. 

Arany fülig vörösödött a*pöffeszkedő megjegyzésre, de nem szólt, lenyelte 
a mérgét. Petőfi azonban nem állotta tovább. Fölugrott az asztal mellől s be-
rohant a szobába. Arany megdöbbenve sietett utána. Petőfi akkor már a kana-
pén feküdt, ahova dühében levágta magát. A szeme vérben forgott. 

Arany megállott előtte s csüggedt keserűséggel csöndesen mondta : 
— Látod, ez az én életem. 
Petőfi ránézett s amint belenézett barátja szomorú szemébe, kitörni 

készülő dühös indulata egyszerre lelohadt s valami nagy lehangoltság zsibbasz-
totta el. Mély lélekzetet vett, nagyot fúj t és felült fekvő helyzetéből. 

— Hát csak eredj, János. Utóvégre a kötelesség csak kötelesség. No, 
csak eredj. Én addig alszom egyet. Ügyse aludtam egész éjjel jóformán semmit, 
hajnalig fenn voltunk, meg ez a komisz parasztszekér is jól összerázott. Hát 
csak eridj. Nagyon fáradt vagyok. 

S csakugyan halálosan fáradtnak, kimerültnek látszott egyszerre. Semmi 
sem volt benne az előbbi nagy elevenségből. 

— No, csak eredj. 
Paroláztak s Arany ment. Alighogy kifordult a szobából, jött, sietett 

Aranyné, nyomában a két gyerek. 
— Megvessük az ágyat, lelkem, hogy kényelmesen kinyughassa magát. 

Hiszen bizonyosan nagyon el van törődve. 
S már bontotta volna is a fal melletti tornyos nyoszolyát, ha Petőfi hevesen 

nem protestál ellene. Hogy ő inkább azonnal elmegy, de ágyba nem fekszik. 
Még ha haldokolnék, akkor se feküdnék abba a tolltengerbe. Abba végre nagy 
kapacitálásra beleegyezett, hogy a kanapéra egy vastag pokrócot tettek, feje 
alá meg egy párnát. 

Aranyné látta, hogy mennyire rosszkedvű és ingerült lett egyszerre, 
hát gyorsan magára hagyta, hadd pihenje ki magát. » 

Mikor egyedül maradt, lefeküdt a kanapéra s befúrta a fejét a párnába. 
De pár perc múlva felugrott, lelökte az atilláját s ingujjban fel s alá járt a 
szobában. Sokáig figyelte egy légynek a dongását, meg akarta fogni, kapkodott 
utána, lesbe állt, hogy elcsípi, de nem sikerült. Csikorgatta a fogát mérgében 
és idegesen rágta a körmét. Megint leheveredett, elővette Júlia aranycérnával 
összekötözött leveleit, olvasgatta, elmélázott, nagyokat sóhajtott, de a légy 
makacs dongása nem hagyta nyugton. Megint üldözőbe vette, újra eredmény 
nélkül. Akkor hirtelen kinyitotta az egyik zsalugátert s mikor így az ablak 
megvilágosodott, feszült várakozással figyelte, hogy a levegőben kerengő dongó 
az ablaküvegre szálljon. A dongó csakugyan oda is röpült s föl s alá szánkó-
zott a síkos üvegen. Lassan, óvatosan odament s a kendőjével nagyot csapott 
a légyre. Az elkábult s leesett a padlóra. Mohón kapott utána, kéjes öröm-
mel megfogta s ki akarta tépni a szárnyát. De mégse tépte ki. Kinyitotta az 
ablakot és eleresztette. A légy elröpült. Egy pillanat alatt eltűnt. 

Petőfi egy ideig még ott állott a nyitott ablaknál, melyen észrevehető-
leg áramlott be a külső meleg. Állt, csak állt ott a meleg hullámokban, szeme 
révedezve pihent meg az ablak alatti kis kert színes virágain, az árvácskákon, 
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petúniákon, verbénákon. Lehiggadt, megnyugodott. Egész testében ólmos 
fáradságot érzett, leeresztette a zsalugátert, becsukta az ablakot, kitette az 
óráját az asztalra s ledőlt a kanapéra. Pár perc alatt elaludt. 

* * * 

Mikor nagysokára fölébredt, egész sötét volt már. Eleinte tájékozódni 
se tudott, megmozdulni, felkelni se mert, nehogy leverjen valamit. Csodálko-
zott, hogy ilyen mélyen elaludt. íme, este van. De az álom nagyon felüdítette, 
jóleső zsibongást érzett egész testében. Erősnek érezte magát. Kivágta a kar-
jait s megfeszítette az izmait. Hirtelen Júliára gondolt. Tisztán látta maga 
előtt a szép lány alakját s látta, hogy mosolyog rá. Ellenállhatatlan vágyat 
érzett, hogy megfogja a kezét, magához húzza, megcsókolja. Kinyújtotta a 
karját s keze az asztalba ütődött. Kicsit elszorult a szíve s keserves, mély 
sóhaj tört fel a melléből. 

Szeme lassanként megszokta a homályt s észrevette, hogy az egyik 
ablakon gyenge világosság szűrődik be. Talpra ugrott, vigyázva, tapogatva 
odament az ablakhoz, kitárta a zsalugátereket. 

Este volt. A hold már fent volt az égen, éppen az eperfa tetején ült, 
mely nagy fekete lombjával sötéten állt. Az eperfa alatt egy kerti asztal, az 
asztalon széllámpa. Fénye rávilágított az asztal körül ülők arcára. Megismerte 
Aranyt és Aranynét, meg a kis Juliskát. Ott ültek s csöndesen beszélgettek. 

Petőfi sokáig elnézte a kedves képet s békés, nagy nyugalmat érzett. 
Rákönyökölt az ablakdeszkára s úgy maradt sokáig mozdulatlanul. A virágok 
fölszálló illata körüllebegte, az esti hűvös ájer homlokon simogatta, a nagy 
csönd elringatta. 

Fölnézett a sápadt holdvilágra. S mintha a hold is őt bámulta volna. 
Megremegett, szeme átnedvesedett s könnyei szivárványán egyre a hold-

világba bámult. 
— Szeretlek, mint a hold a csendes éget — suttogta magában s ajkai 

mozogtak. Elmondta kétszer, háromszor, csöndesen, majd fennhangon, egyre 
hangosabban. 

— Szeretlek, mint a hold a csendes éjet. 
S kitárta karját a hold felé. 
Arany észrevette az eperfa alatt s mosolyogva intett. Juliska is oda-

nézett s rohant felé. 
Dóczy Jenő. 




