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Társasági dolgok

Szép, kortavaszi délután volt. A nap beragyogott a Kisfaludy-
társaság igazgatói szobájába, megvilágította az íróasztalnál 

szöszmötölő Arany János alakját.
Kopogtattak.
A költő kiszólt, s egy perc múlva belépett Gyulai Pál.
 – Szép jó napot! – köszönt fejét kissé meghajtva.
 – Neked is, barátom – fogadta a köszöntést Arany. – 

Isten hozott!
 – Magam is igyekeztem – vette tréfára a dolgot a vendég. 

– Délelőtt érkeztem, s gondoltam, fölkereslek itt, a hivatalodban.
 – Jól tetted – állt fel az asztaltól Arany. – Gyere, ülj ide 

a helyemre. Próbáld ki, elég kényelmes-e a szék. Tudod, ez már 
úgyis terád vár.

 – Köszönöm – mondta Gyulai, és leereszkedett az író-
asztal mögötti, csíkos huzatú, párnázott karosszékbe. – Jó is 
lenne! Persze, csak ha Deák is úgy akarja.

 – Csengery akarja, és az elég. Mert akkor Deák is akarja – 
mondta Arany. – Tudod, az ilyesmiben mindig Csengeryre hallgat.

 – Én azt hittem, fordítva van – mondta Gyulai.
 – Politikában igen, de az irodalmat illetően más a sze-

reposztás.
 – Nem, tudtam. 
 – Majd beletanulsz, ha eleget ülsz abban a székben – 

mondta Arany, miközben felvette, megtömte, majd meggyújtot-
ta a pipáját. – Apropó! Ha már az irodalomnál tartunk. Adósom 
vagy. Nem írtál Madách drámájáról.

 – Igen, de írt neked helyettem is Szász Károly. Laposat, 
mint mindig.

 – Te csak ne bántsad Szász Karit! Rá legalább mindig 
számíthatok.

 – Nem akartalak volna megbántani. De mellébeszélni 
vagy hazudni se akartam.

 – Annyira gyöngének tartod? Annyira nem tetszett?
 – N ézd, most, amikor a politikai megszólalásra nincsen 

mód, arra van szükség, hogy az irodalom tartsa ébren a nemze-
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ti gondolatot. Ez meg valami sötét jövőt mutató világdráma. A 
magyar nemzeti sors még véletlenül sem szerepel benne.

 – Azért Hunyadit említik.
 – Na igen, kap egy futó említést, bezzeg egy Habsburg-

nak, Rudolfnak jut egy egész szín!
 – Rudolf tényleg Habsburg, de hát magyar király volt – 

próbálkozott Arany.
 – Hogyne, de mégiscsak Habsburg, mint ez az aradi vé-

rengzést rendező Ferenc József.
 – Egy drámát mégis egészében kellene vizsgálni. Ez 

művészet: nézd a kompozíciót!
 – Egészében nagyon pesszimisztikus. Csengerynek se 

tetszik. Kérdeztem, megírhatom-e a kételyeim, a rossz vélemé-
nyem. Azt mondta, bármit írok, leközli. 

 – Csengery azt mondta, neki nem tetszik? De hiszen ő 
ott volt, amikor a Kisfaludy-társaság ülésén bemutattam az első 
négy színt. Egészen odavoltak érte. Ő is, Eötvös is. Csak úgy röp-
dösött tőlük a sok „remek”, „nagyszerű” meg „bravó”.

 – Nekem egészen más hangon írt. Hogy sem ő, sem 
Deák nincs úgy elragadtatva ettől a műtől, mint te.

 – Deákra hivatkozott?
 – Igen. Ami elég furcsának tűnik most, azután, amit az 

előbb mondtál.
 – Mondhatni, valóban furcsa – bólintott Arany, és dü-

hösen pöfékelni kezdett, sűrű füsttel telítve a szoba levegőjét.
 – Miféle alak ez a Csengery?
 – Na látod: furcsa. A lekötelezettje vagyok. Ő segített 

elmenekülni Nagykőrösről, amikor muszáj volt, nem is annyira 
magam, mint inkább Juliska miatt. Ő, a nagy szervező tette sza-
baddá előttem az utat a laphoz is, meg a Kisfaludy-társasághoz. 
Ő tett akadémikussá.

 – Azt már rég kiérdemelted a magad munkájával.
 – Talán. 
 – Ahogy nézem, itt mindenki a lekötelezettje.
 – Jól látod. Néha úgy érzem, bábu vagyunk egy báb-

színházban, csak nem tudom, mi a darab. Várjál csak! Írtam is 
erről egy kis szösszenetet a minap. Itt van valahol – kezdett ma-
tatni Arany az íróasztalon, majd fölemelt egy kis papírszeletet, 
és olvasni kezdte:

Járnak hozzám méltóságok,
Kötik rám a méltóságot:
„Megbocsásson méltóságtok,
Nem érzek rá méltóságot.”
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 – Nincs okod szerénykedni – mondta Gyulai.
 – Igen ám, de közben meg mindenki rám haragszik. Nem 

Csengeryre. Mert ő azonnal hátra mutat, ott van valahol állítólag Eöt-
vös vagy Deák. Ő csak jót akart. Rám fúj a mai napig Toldy Ferenc, 
mert Csengery félreállította. Állítólag, hogy nekem helyet csináljon.

 – Igen, de így ő csinálja a Vörösmarty-összest is, és nem 
az öreg Toldy, aki pedig annyira akarta.

 – Szegény Erdélyi János is halálra van sértve, mert úgy 
érezte, ez a szék neki járt volna, és nem nekem. Őt könnyen 
megértem: ahogy én voltam Kőrösön, úgy van ő eltemetve Pata-
kon. Most ő is Madáchon tölti ki a bosszúját, és nem Csengeryn.

 – Persze azért ő, a nagy szervező sem járt rosszul ezek-
kel a döntésekkel – jegyezte meg Gyulai.

 – Miért járt volna rosszul? Azt mondják: minden szent-
nek is maga felé hajlik a keze. Csengery pedig csak egy ember. 
Olyan, mint te vagy én.

 – Igaz, miért ne igazgatná el közben a maga karrierjét is 
mellesleg. Meglásd, lesz belőle még elnök vagy másodelnök is az 
Akadémián, meg ki tudja, még mi nem. Csak az bánt, ha beülök 
a székedbe, én is azonnal a lekötelezettje leszek.

 – Ne törődj te most azzal! Rád szükség van itt Pesten. 
A nemzeti irodalom ügye fontosabb, mint a mi kicsinyes gond-
jaink. Meg aztán, vedd számításba azt is, hogy könnyű nekünk, 
az irodalom napszámosainak. Ott van nekünk az az öröm, amit 
az alkotás nyújt. Ne csodálkozzunk és ne ítélkezzünk, ha más 
másként keresi a sikert, a boldogulást.

 – Köszönöm, hogy egy pillanatra magad mellé emeltél – 
mondta Gyulai, és feltápászkodott a karosszékből. – Ideje indul-
nom. Korán sötétedik. Csengeryből meg épp elég ennyi egy napra.

 – Azért csak tartsd vele a barátságot – mondta Arany, 
és az ajtóig kísérte vendégét. – Remélem, hogy most már tény-
leg Pesten maradsz, és akkor gyakrabban beszélgethetünk. Ad-
dig is minden jót, barátom.

 – Neked is, és add át kézcsókom kedves nejednek és 
kislányodnak is – köszönt el Gyulai, azzal határozott léptekkel 
végigment az előszobán, kiment, és betette maga után az ajtót.

Arany megvárta, míg vendége eltűnt az ajtó mögött, aztán 
visszament az íróasztalához. Letette a tartóra kialudt pipáját, 
és nekiállt, hogy összerakja az asztalon fekvő iratokat. Amikor 
készen lett, elégedetten bólintott, kisétált az előszobába, feltette 
a kalapját, és kiskabátját magán összehúzva elindult hazafelé a 
hűvös, esti szürkületben.


