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A gyermek. 

Az 1823-adik esztendőre virradó éjszakán, néhány perccel az 
óesztendő halála után, egy alacsony, nádfödeles  házikót világra-
szóló esemény színhelyévé avatott az isteni Gondviselés: itt szakadt 
le a „legszeretőbb" édesanya szívéről Petőfi  Sándor. Áll ma is e 
ház Kiskőrösön, a mai Pestmegye egyik mezővárosában: fenntartja, 

Petőfi  szülőháza. 

őrzi a hálás kegyelet. Ebben a kétszobás, konyhás házban a költő 
születését megelőző esztendőben vert szállást egy alacsony, köpcös 
termetű, magas homlokú és nyilt tekintetű fiatal  ember, névszerint 
Petrovics István, az élete párjával, a kicsiny, törékeny testű, szelíd, 
nyájas tekintetű Hrúz Máriával. 

A Petrovics és a Hrúz név hitelesen bizonyítják a magyar 
nemzet legnagyobb költőjének szláv eredetét. Semmi okunk arra, 
hogy titkoljuk ezt az eredetet. Ellenkezően: hangosan kell hirdet-
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Künk a magyar földnek,  a magyar levegőnek, a magyar léleknek, 
a magyar Géniusznak csodálatos erejét, mely idegen eredetű nagy 
embereknek hosszú sorát varázsolta színmagyarrá, köztük a leg-
nagyobbat: Petőfit  is. Egyébként a Petrovics-nemzetség már a 
17-ik században címeres nemes levelet nyert, s a költő apja nem-
csak vallotta magát törzsökös magyarnak, de mindig magyarosan, 
kurta, zsinóros dolmányban járt s zamatos alföldi  magyarsággal 

Petőfi  apja. 

beszélt. Az anya beszédén megérzett az idegenesség: tótosan be-
szélt. Nem az anyatejjel szívta hát magába Petőfi  azt a szép, tiszta 
magyar nyelvet, mely költeményeinek minden sorából arany csen-
gettyű hangjával cseng felénk,  ám brökölt tőle egy nagy kincset, 
minden földi  kincsnél nagyobbat: a mélységes mély szeretetet. Az 
apa foglalkozása  éppenséggel nem eszményi foglalkozás:  már az 
apja mészáros, ő maga is folytatja  e mesterséget. Az anya szegény 
csizmadiamester leánya, egyik rokonánál félig  családtag, félig  cse-
léd ; majd egészen cseléd idegen házban — ugyan, ki gondol arra, 
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hogy ebből a frigyből  költő, a világ egyik legnagyobb költője 
születik? 

Apjának és anyjának jellemző tulajdonságaiból jóformán  min-
den tulajdonságot örökölt a költő. Az apa társaságban szívesen • 
elbeszélgetett, s szívesen is hallgatták zamatos előadását, de otthon 
hallgatag volt, ritkán látták mosolyogni. Dacos, hajthatatlan termé-
szetű, könnyen fellobbanó,  indulatos. Nem tűr ellentmondást. Mér-

Petőfi  anyja. 

sékletes életű, sokat dolgozó, s mert sokat fáradozik,  családjától 
feltétlen  engedelmességet követel. Amint később látni fogjuk,  ami-
kor fia  vándorszínésznek csap fel  meg verseket farag,  minden oly 
pályát megvetett, amely nem biztosítá a mindennapi kenyeret. 
Emellett — s ezt jó lesz megjegyeznetek — vándormadár termé-
szete volt: nincs maradása egy helyben sokáig. Hogy székálló 
legény korában ide-oda vándorolt, ez még nem vall vándor ter-
mészetre, mert abban az időben az inasságból felszabadult  mester-
legények, az állandó megtelepedés előtt, országot-világot bejártak. 
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De a költő apja mint családos ember is folyton  vándorol, hol ebben, 
hol abban a városban mészáros, majd korcsmáros, néha mind-
kettő egy személyben. Kiskőrösre mint fiatal  házas költözött át 

' Szabadszállásról, főként  amiatt, mert a szabadszállási kiskunok so-
kat emlegették tót eredetét. És találkozunk e vándormadár termé-
szetű emberrel Félegyházán, Sárszentlőrinczen, Dunavecsén, jóidéig 
mint igen jómódú, majd teljesen leszegényedett emberrel, akinek 
„háza, kertje, földje,  pénze, mindene volt, alig tudta számát ökré-
nek, lovának", de „pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a 
Dunának habjai vitték el". 

Az anya csaknem merő ellentéte az apának. „Kedveskedő 
beszédű, engedékeny, szelíd természetű asszony volt." Melegszívű, 
érzelmes, aki csak szeretni tudta a gyermekeit (Sándort és Istvánt), 
szigorúságra képtelen volt. Amint az egyszerű lelkű apa nem 
értette, mert meg sem érthette a fiát,  aki a mindennapi sovány 
kenyeret is szűkmarkúan adogató színészetért meg költészetért lel-
kesül, az anya sem értette, nem is érthette meg őt, de az anyai 
szív diadalmaskodott a pallérozatlan elmén, s szerencsétlennek vélt 
fiát,  a szívéről szakadt gyermeket, az anyák megmérhetetlen sze-
relmével zárta szívébe. 

Mindezeket a vonásokat, amiket az akkorbeli ismerősök fel-
jegyzései nyomán apáról és anyáról felsoroltam,  megtaláljuk majd 
Petőfiben,  az emberben is, a költőben is, de annak az isteni szik-
rának az eredetét, amelyet egy láthatatlan szellem az 1823-ik esz-
tendő első perceiben a csecsemőbe lehelt, nem lehet keresnünk 
másutt, egyedül a jó Istennél, aki a legdrágább újévi ajándékot két 
egyszerű lélek nádfedeles  házába küldte le. A nagyszívű s nagy-
eszű emberekről szokták mondani: jókedvében teremtette az Isten. 
Ritka nagy jókedvében adta nekünk s az egész világnak Petőfit. 

Alig volt kétéves Petőfi,  apja Félegyházán bérelt mészárszé-
ket. Itt, a Kiskúnság színmagyar levegőjében kezd ébredezni a 
gyermeki lélek. Félegyháza meg Szabadszállás gyermekkori emlé-
keinek legkedvesebb tanyái. Nem szívesen gondol arra, hogy a 
nem színmagyar Kiskőrösön született, s valóban, az ő szellemi 
szülőhelye a Kiskúnság, melynek végtelen síksága kitörülhetetlen 
nyomokat hágy merengő, a végtelenségbe vágyakozó lelkében. Anyai 
öröksége a magányt kedvelő, hallgatag természet. Nem kedveli a 
zajos, lármás játékokat. Szeret játszani, de inkább magában. Fel-
felkap  a vesszőparipára, kipirult arccal fújja  fűzfasípját,  úgy vágtat 
végig az utcán, ki a délibábos szép nagy rónaságra — szép, igen 
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szép volt az ő gyermekkora. Ha társaságba kerül — éppen mint 
az apja — a hallgatag gyermek beszédessé válik, néha túlságosan 
beszédessé, hogy komoly, szigorú apja el is hallgattatja. Nem sze-
rette, ha a gyermek „okoskodott". De amikor négyéves korában 
köszöntő verset mondott apja nevenapján, könny csillogott az apa 
szemében, s engedte, hogy fecsegjen  kedve szerint. 

Még alig múlt ötéves, amikor iskolába kezdett járni Félegy-
házán, de ezt megelőzően már megismerkedett a betűvel, irogatott, 
olvasgatott. Szülei, kik sok kedves ismerőst hagytak Kiskőrösön, 
vissza-visszavitték szülővárosába s hosszabb ideig tartózkodott az 
evangelikus pap házánál. Itt vezette be az eleveneszű gyermeket az 
írás és olvasás titkaiba Zsekó Lajos nevű tanító. A félegyházi  is-
kolába nem járt rendszeresen, s évközben az apja Kecskemétre 
vitte az evangelikus iskolába. Ez 1828. májusában történt. Hat-
évesnek írták be, holott még csak a következő év első napján lesz 
az. Aki ebbe az iskolába járt, négy év multán átléphetett a gimná-
ziumba. Az olvasáson és az íráson kívül a bibliai történetek volt 
a főtárgy.  Tanultak latinul is. Időközben letelt a mészárszék bér-
leti ideje, az apa ismét Szabadszálláson bérelt széket, fiát  is kivette 
a kecskeméti iskolából s a szabadszállásiba íratta be. Elemi meg 
algimnázium-féle  volt ez az iskola. Tanítója szerint Kecskeméten 
„korához képest mélyebb tudományra fogták",  s ezért tanítványai-
nak legkisebb osztályába sorozta be „a szelíd magaviseletű, de 
kissé nyakas, önfejű,  minden nagyobb vétség nélkül magába vo-
nuló, közlekedni egy tanulótársával sem szerető" gyermeket. Nem 
vegyült társai játékába, minden vágyódás nélkül nézte azok játé-
kait, s amikor tanítója bíztatta, hogy játsszon ő is, ezt felelte:  nem 
szeretek játszani. 

Az 1830-ik év tavaszán írták be a szabadszállási iskolába, s 
ez év őszén már a sárszentlőrinczi evangelikus algimnáziumba vitte 
az apja. Tolnamegye egyik színmagyar faluja  Sárszentlőrincz: ennél 
közelebb nem volt evangelikus algimnázium, de mert evangelikus 
volt az apa is, az anya is, úgy látszik, saját felekezetük  iskolájába 
kívánták járatni. Hány iskolában s hány tanító kezén fordul  meg 
ez a gyermek! Még nincs nyolcéves, s már a negyedik iskolába 
viszik, ezúttal jómesszire a szülei háztól. Egyetlen tanára van a 
négyosztályú algimnáziumnak, s a négy osztály 40—50 főnyi  nö-
vendéke egy teremben helyezkedik el. Mialatt egy osztály növen-
dékeivel foglalkozik  az egyetlen tanár, a többi fiú  a feladványain 
dolgozik. Szépírás és latin nyelv: e kettőre fordít  különös gondot 
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a tanár, s a kis Petrovics mindkettőben kitűnő. Erre az iskolai 
életre nagy szeretettel gondol vissza később. Szerdán és szom-
baton délután a tanár vezetése alatt labdázni jártak a rétre. A lab-
dázásban különösen kitűnt a látszólag gyenge testalkatú fiú.  De 
az apa munkához szoktatta otthon, korához képest erős izmai vol-
tak, s mert jó futó,  ugró, kapó s dobó volt, a nagyobb fiúk  ma-
guk közé vették. Erejét meghaladó tettekre is vállalkozik, s csak 
kétségbe kellett vonni a képességét, annál erősebben, annál maka-
csabbul ragaszkodik a vállalkozáshoz. így szalad neki az olvadó 
jégtáblának, hogy átugorja a partot: a jég beszakad alatta, csúrom-
vizesen jutott át a túlsó partra, de azért ott maradt estig a vizes 
ruhában. Ezidőből való iskolatársai feljegyezték  róla, hogy mindig 
a nagyobb fiúk  társaságát kereste, velők szeretett játszani és tár-
salkodni. Ha komoly foglalkozásában  zavarták, a legnagyobb fiúk-
nak is nekiment, s mert balog volt, balkézzel sújtott feléjük.  De 
főjellemvonása  a magányosság kedvelése, szeretett otthon ülni, s 
csak egy-két fiúbarátjával  bolyongott néha a szabadban. A magá-
nyosság szeretetével már a gyermekkorban összeölelkezik benne a 
szabad természet szeretete. Hosszan, sokáig elnézi a madarak fészek-
rakását, a fiókák  szárnyrakelését (így kél szárnyra majd ő is), el-
elheverész a patak partján, belebámul a titkokkal teljes természetbe, 
s mintha már csirádzanék lelkében az imádatszerű felkiáltás: 

Oh, természet, oh, dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 
Mily nagy vagy te! Mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz. 

Ezidőtájt igen jó módban éltek a szülei, s ez a jó mód meglát-
szott a gyermeken is. Az apa büszke volt a kitűnő tanuló fiúra,  s 
bizony, nem gondolt arra, hogy majdan az ő mesterségét folytassa. 
Tudós ember lesz az ő fiából,  — egyik ismerőse meg is jöven-
dölte — örömmel áldozott reá. Volt is, miből. Az édesanya gyak-
ran meglátogatja elsőszülött fiát,  visz neki gyümölcsöt, süteményt, 
s minden jót, ami csak gyermeknek kedves. Ruhája is jómódra s 
anyai gondoskodásra vall. Sass István, akivel a gyermek Petőfi  a 
szentlőrinczi iskolában kötött holtigtartó barátságot, s aki később 
mint orvos nagy szeretettel gyógyítgatta a betegeskedő édesanyát, 
azt írja a gyermek Petőfiről:  „Mintha ma is látnám kék szatengló, 
testhezálló öltönyét, mely vasárnaponként irigylésreméltón simult 
karcsú derekára s oly szépen kiemelé a vállnak s csípőnek ará-
nyosan terjedő méreteit, hogy emlékezetemben még tarka, lapos 
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gombjai is kitörölhetetlenné váltak. Ezen díszben sétált föl,  fényesre 
csiszolt lábbeliben, a tisztára sepert házsor előtt, ünnepnapokon az 
iskolába, hol összegyülekezve sorjában mentünk tanárunk kísérete 
mellett Isten házába." 

Ez a szép, zavartalan gyermekkor a szentlőrinczi két eszten-
dővel véget is ér. A tízéves gyermeket az apa Pestre viszi, az 
evangelikus gimnáziumba. Ez már az ötödik iskola. Bizonnyal jobb, 
mint a szentlőrinczi, meg arra is gondolt az apa, hogy a fiú  itt 
megtanul németül. Jóformán  azt tanulja, amit előző évben Szent-
lőrinczen, s év végén a bizonyítvány mégis „elsőrendű", vagyis 
amint ma mondanák: elégséges. Az elégedetlen apa a piaristák 
híres gimnáziumában próbál szerencsét a következő évben, de az 
eredmény itt is csak elégséges. Ebben a gyenge bizonyítványban 
nyilván része volt annak, hogy érdeklődni kezdett a színészet iránt 
s gyakran „ólálkodott a színház körül". Nem csoda, ha elkedvet-
lenedett az apa s azon gondolkozott, hogy tovább nem taníttatja 
a fiát.  Milyen szép reményeket fűzött  ehhez az eleveneszű gyer-
mekhez, s lám, e szép remények füstbementek!  A költő öccse, István, 
maga tesz tanúságot az apa mellett arról, hogy ez az egyszerű 
ember szívvel-lélekkel igyekezett kiemelni fiait  a maga közrendű-
ségéből, egyre mondogatván: „Tanuljatok, gyermekeim. Most még 
tehetünk értetek mindent, de ki tudja, hagyhatunk-e egyéb mara-
dandó örökséget reátok, mint azt, a mire taníttatunk." 

Mintha érezte volna, vagy talán már látta is az anyagi rom-
lást, a nagy leszegényedést, amely hamarosan be is következett. 
De még nem vesztette el minden reménységét fiában:  erre vall, 
hogy a tizenharmadik évében járó fiút  az aszódi algimnáziumba 
viszi. Aszódra, ahová kedves emlékek kötik az apát is, az anyát 
is, hisz itt születtek mind a ketten. Itt volt székálló legény a költő 
apja, mégpedig nem idegen ember, hanem a saját édesapja mellett. 

Álljunk meg egy pillanatra. Új fejezet  kezdődik a költő életé-
ben. A gyermekből serdülő ifjú  lesz, aki bontogatni kezdi szárnyait. 



Aszódon és Selmocien. 

Az 1835-ik esztendő szeptemberében vitte fiát  Aszódra Petrovics 
István s Korén István tanárnak magyaros őszinteséggel megmondta, 
miért hozta el a pesti gimnáziumból. Azért, mert a fiú  „a színházak 
körül ólálkodott". Korén tanár a fiút  a második grammatikai osz-
tályba vette föl.'  Itt, kezdetben — a tanár bizonysága szerint — ren-
des magaviseletű, szorgalmas tanuló volt. Társait szívesen segítette 
a feladatok  elkészítésében. Év végén kitűnő osztályzata volt a föld-
rajzból és a világtörténelemből, egyéb tárgyakból jeles. A következő 
évben István öccsét is magával vitte s így mutatta be a tanárnak: 
„Tavaly tapasztaltam, hogy itt rólam gondoskodnak, tehát elhoztam 
öcsémet is". A két testvér egész éven át vetélkedett a tanulásban, 
s év végén Sándor tiszta kitűnő bizonyítványt vitt haza. A második 
és harmadik esztendőben is tiszta kitűnő a bizonyítvány, s a maga 
osztályában első mind a két Petrovics-fiú.  A pesti tapasztalatok 
után nem lenne meglepő, ha tovább hanyatlanék a tanulásban, s íme, 
az ellenkezője történik. Az már nem meglepő, hogy a hallgatag, 
visszahúzódó természetű gyermek a kamaszévekben mintegy szakít 
eddigi természetével: nemcsak hogy nem húzódik vissza társai 
játékaiból, mulatságaiból, de ő a vezér a diákcsínyekben is. Nem-
csak a legkitűnőbb tanuló, de a legkitűnőbb labdázó is, s ő az, 
aki a merészebb csínytevésekre elsőnek vállalkozik. Ő az, aki az 
aszódi gyümölcsös kertekbe bemászik, mivelhogy társai kételkednek 
a bátorságában; ő az, aki nem szalad el, amikor tetten érik, s 
amikor azt követeli a Podmaniczky báró cselédje, hogy vagy ne-
vezze meg szétszaladt társait, vagy a sapkáját adja oda, — tessék, 
itt a sapka! Más alkalommal a csordától elszakadt bika közeledik 
feléjük,  mind megrémülnek a diákok, egyedül ő nem veszti el a 
fejét.  — Csak jöjjön ide, mondá — úgy térden ütöm a baltámmal, 
hogy orra esik. így szokták a mészárosok! De a bika, szerencsére, 
más irányba kanyarodott, s nem kellett bátorságát bebizonyítania. 
— Még a féreg  is, kit lábbal tapodnak, felgörnyed  a védelemre! — 
ezt válaszolta tanárának, akinél egy apa bepanaszolta. Azért pana-
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szólta be, mert a fiát  ügy ütötte arcul, hogy orra vérre elindult. Ez 
a fiú  azonban jóval nagyobb s erősebb volt Petőfinél,  földhöz  vágta 
őt, s erre volt válasz az arculütés. 

Még aszódi diáksága első esztendejében történt, hogy Korén 
tanár valami mulasztás miatt letérdepeltette. Ez a megszégyenítő 
büntetés annyira bántotta az önérzetes fiút,  hogy „határozott, majd-
nem követelő hangon kérte a tanárt, hogy bocsásson meg, mert 
többé mulasztást nem követ el". — Igazán nem? — Nem ! — felelte 
határozottan. —Jól van, kelj föl,  de ne feledd,  amit Ígértél. 

S nem is feledte,  többé nem volt büntetve, jegyzi fel  róla 
egyik iskolatársa. 

Három évig tanult az aszódi gimnáziumban s végig kitűnő 
volt a tanulásban. Nemcsak a tanulásban tűnt ki, emellett nagy 
buzgalommal szedte ki a gimnázium könyvtárából a magyar, latin 
és német könyveket. Néhány útleíró és mulattató könyv leszámítá-
sával főként  a történelem és a költészet körébe eső könyveket ol-
vasá nagy kedvvel. Kedvenc költője volt Horatius, akinek ódáit 
lelkesen szavalta. Állandóan mellénye zsebében hordozta Horatius 
verseinek egy kis alakú kiadását. Nemcsak itt, Selmeczen is,s később 
is, mint „sárga pitykés, zöld hajtókás közlegény". Itt, Aszódon 
kezdi próbálgatni szárnyait; itt nyílik ki a serdülő ifjú  szivében az 
az első szerelem virága. Verseket ír Concziny Emiliához, egy evan-
gelikus pap özvegyének leányához. Gyermeki ábrándozás ez. Ugyan-
így ábrándoztak iskolatársai is, írták a verseket és a leveleket a 
„soha meg nem szólított szépekhez". De nyilván ez ábrándozással 
újul meg benne a gyermekkori vonás: vissza-visszahúzódik társai-
tól, magába zárkózik, már kezd teher lenni az iskolai fegyelem  s 
össze-összetűz a tanárával, akitől nemcsak szigorúsága miatt hide-
gül el, de erős szláv rokonszenve miatt is. A szláv eredetű fiú 
szivében mind mélyebb és mélyebb gyökeret ver a magyar érzés, 
s tüntetően tagadja szláv vagy iít  eredetét. Mind nehezebben és 
nehezebben viseli az iskolai fegyelem  nyűgét, s amint Aszódra jön 
egy színésztársaság, szalad az igazgatóhoz s színésznek ajánlkozik. 
De az igazgató iskolai bizonyítvány nélkül nem fogadja  be. Ez 
éppenséggel nem zavarja meg erős elhatározásában a tizennégy-
éves fiút,  siet Korén tanárhoz, kikéri a bizonyítványát. A tanár 
bizonyítvány helyett pálcát igér, ezt az igéretét azonban nem vált-
hatja be: a fiú  idejében becsapja maga után az ajtót. A tanári 
pálcát elkerülte, de nem az apait. Korén tanár azonnal írt az apának, 
ez meg sietve-sietett Aszódra, „s — mint később az Úti  jegyzetek-
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ben megörökíté — istentelen szándékomtól csakugyan eltérítettek atyai 
tanácsai, melyek még hetek múlva is meglátszottak... hátamon és 
lelkem porsátorának egyéb részein". Valószínű, hogy a fiú,  az „atyai 
tanácsok" után is a színészcsapathoz szerződik, de Korén tanár a színé-
szek eltávozásának napján bezárta, egész nap ki nem engedte. Most 
már csakugyan börtönnek nézi az iskolát, zsarnoknak a tanárát és 
az apját. Erre az egynapos börtönre vonatkozik Első  esküm címf 
költeménye, amelyet tíz évvel később írt: 

Nagy és szent esküt tetten; börtönömben: 
Hogy éltemnek csak egy főcélja  lesz, 
S ez: a zsarnokság ellen küzdeni. 

A tizennégyéves fiú  esküjét a huszonhatéves ifjú  vérrel pecsé-
telé meg a fehéregyházi  réten . . . 

Aszódon már sok verset ír a serdülő fiú,  de ezek többnyire 
elkallódtak. Megmaradt azonban az az ötvennégysoros hexameteres 
verse, mellyel az aszódi gimnáziumtól búcsúzik. Ennek a versnek 
a megírásával maga Korén tanár bizta meg őt, mint az iskola leg-
jobb verselőjét. Amikor Aszódról eljött, latinul és németül „elég 
helyesen" beszélt, szépírásban, rajzban különösen kitűnt, s ha 
Aszódra nem vetődik a színésztársaság, csupa kedves emlékkel 
megrakodva tér haza, a szülei házhoz. 

Ennek a háznak mi más képe volt most, mint három év előtt! 
Feketeszárnyú madarak károgtak a ház tetején. Mit mondok: a ház 
tetején! Az 1838-ik év tavaszán kicsapott medréből a Duna, Sza-
badszállást is elönté s Petrovics István lakóházát, 28 öl tanyai 
épületét földig  rombolá. Csapás csapásra éri a jómódú embert. 
Árvíz, terméketlen esztendő, gonosz emberek gonoszsága szerte-
züllesztik a becsületes munkával szerzett szép vagyont, s a haza-
térő fiút  leszegényedett apa fogadja,  komoran, kedvetlenül. Nem-
csak vagyonát vesztette el ez az ember, de ennél jóval többet: 
fiába  vetett szép reményeit. Hiába jön haza kitűnő bizonyítvánnyal, 
nem feledheti,  hogy ez a fiú  már Pesten „ólálkodott a színház kö-
rül", Aszódon pedig be is akart állni a „komédiások" közé. A gond-
terhelte apa szüntelen zsörtölődik s oly keményen, oly ridegen 
bánik fiával,  hogy ez a tűrhetetlen helyzetből a katonasághoz akar 
menekülni. Meg is mondja az apjának ebbeli szándékát. 

— Hát légy katona, — hagyta rá az apja, s maga kísérte el 
a sorozásra. De a tisztek nem fogadják  be a vézna fiút,  aki még 
most taposta a tizenhatodik esztendőt. 
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Közben az anya, a legszeretőbb édesanya, siratja, síratozza 
szívéről szakadt édes jó gyermekét. Az ő szeretete kiapadhatatlan 
forrás.  Mennél reménytelenebbnek látja fia  jövendőjét, annál mé-
lyebb medret ás szívében az anyák megmérhetetlen szerelme. Addig 
s addig csendesíti az apát, hogy lassankint enyhülni kezd a zor-
donsága, újabb gyökeret ver, ha gyengét is, lelkében a bizodalom: 
hátha, hátha ?. . . Abban egyeznek meg, hogy Sándort elviszik a 
selmeczi lyceumba. El is vitték. Befogadták  szívesen, hiszen tiszta 
kitűnő volt a bizonyítványa. 

A selmeczi ev. lyceumnak már — két tanára volt. Dezséri 
Boleaman István volt az egyik, Lichard Dániel a másik. Boleaman 
a költészettant, a latint és a földrajzot  tanította. Kedvence volt az 
ifjúságnak,  igen kedvelte Petőfi  is. Annál kevésbbé kedvelte Lichar-
dot, a hittan, a római régiségtan és a magyar történelem tanárát, 
aki nemcsak hogy magyarul nem tudott, de nem is titkolta magyar-
ellenességét; annyira nem, hogy a magyar fiúk  „nemes magyar 
társaság" nevű önképzőkörével szemben a szláv szellem ápolására „tót 
irodalmi köra-t szervezett. Ha ez a kör tisztán a tót irodalom ápo-
lását szolgálja, Lichard cselekedetét nem volna szabad helyteleníte-
nünk, mert hisz természetes, hogy minden nép ragaszkodik a maga 
anyanyelvéhez, ezt a nyelvet törekszik fejleszteni,  csinosítani; ezen 
a nyelven igyekszik irodalmat teremteni. De Lichard a maga magyar-
gyülöletét beplántálta a tót ifjak  szívébe s ezzel elhintette a magyar 
és tót ifjak  közt a torzsalkodás, az ellenségeskedés, a gyűlölködés 
magját. Petrovics Sándorra meg különösen rossz szemmel nézett, 
hogy szláv neve és eredete ellenére kún fiúnak  mondta magát, sőt 
erős magyarsága túlzásba is ragadta: csak magyar fiúkkal  társal-
kodott. 

Miként Aszódon, itt is szüntelen bújta különösen azokat a 
könyveket, melyekből a történelem és költészettan terén szerzett 
ismereteit gyarapíthatá, de már annál kevesebbet foglalkozik  az 
iskolai könyvekkel. Röviden: az iskolai tanulást elhanyagolja. Jó-
formán  minden tantárgyat latinul kell bemagolni s a kún fiú  a 
szajkózásra képtelen. Hiába hozott kitűnő bizonyítványt, vele jött a 
rossz híre:  a színészet iránt való nagy szeretete. Ez a „rossz hír" 
hamarosan valónak is bizonyult: német színésztársaság játszik Sel-
meczen, s ennek játékait sűrűn látogatja. Leszegényedett szüleitől 
vajmi kevés pénzt kap, s hogy színházba járhasson, eladogatja 
szegényes holmiját. Emiatt meg is dorgálták, de a dorgálás után 
is szorgalmasan eljár a színházba s a tanulást mind jobban és 
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jobban elhanyagolja. A félévi  vizsgálaton Boleaman tantárgyaiból 
elégségest kapott, azt az erkölcsi magaviseletből is, a Lichardéból 
„alig kielégítőM, sőt a magyar történelemből — szekundát. Éppen 
a magyar történelemből! A legkedvesebb tárgyából. 

Természetesen, az apát értesítették a szomorú eredményről. 
S az is természetes, hogy arról senki sem értesítette — s ha igen 
is, hiábavaló munkát végez vala —: igaz, hogy a fiú  szekundát 
kapott a magyar történelemből, holott ebből sokat, korához képest 
igen sokat tud, de egyéb tudományokban, azokban, amiket nem 
tanít az iskola, szép előhaladást tett. Nevezetesen: nagy szeretettel 
s jövendőjére kiható nagy haszonnal olvasá és tanulmányozá jele-
sebb költőinket, Gvadányit, Csokonayt, Vörösmartyt. Ő maga is 
már verseket irogat, azokat a „nemes magyar társaságiban fel-
olvasták. Nemcsak felolvasták,  de jegyzőkönyvbe is vették, hogy 
ezekben a versekben „a költészet kecse oly kitűnő volt, hogy meg-
lepve figyelnünk  kellett, s egy szívvel, szájjal az érdemkönyvbe 
munkáját beírni óhajtottuk". De föltéve,  hogy akad a selmeczi 
lyceumban egy földöntúli  éles szem, mely a tizenhatéves ifjú  szárny-
próbálgatásában meglátja a nemzet majdan eljövendő legnagyobb 
költőjét s azt írja az apának: Ne búsuljon kigyelmed, mert kedves 
fia  már elindult *a halhatatlanság kapuja felé  s be is lép majd 
azon — bizony, nem ellensúlyozza ez a szekundát, az elégséges 
erkölcsi magaviseletet. Ez a leszegényedett, reményevesztett ember 
azért próbál még egyszer szerencsét fiával,  azért akarja rááldozni 
vagyona roncsaiékát, hátha mégis ember lesz belőle, tudós ember, 
talán pap, talán ügyvéd, s szegénységükben, öregségükben gyámo-
lítójuk lesz. És most végképpen összeomlott a fellegvár!  A szegény, 
igazán szánalomraméltó apa keserű szemrehányásokkal teli levelet 
ír, leveszi a kezét a „hanyag, rendetlen, korhely s kicsapongó" 
fiúról,  — egészen a sorsára bízza. 

Legjobb barátjának, a néhány évvel idősebb Szeberényi La-
josnak, aki maga is verseket írogat, könnyezve mutatja a levelet a 
kitagadott fiú.  Szeberényi azt tanácsolta, hogy világosítsa fel  apját 
s engesztelje meg. 

— Soha, mondta a kitagadott. Ismerem apámat. Külömbes 
kegyelemért apámnál sem esedezem. 

Maga sem tudja még, hová, merre megy, de Selmeczen nem 
marad. Hiába marasztalja Szeberényi, erős elhatározásában nem 
tudja megtántorítani. 

— De hát honnan veszed a pénzt az útra? 
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— Elmegyek a pápista paphoz, válaszolá, és azt mondom 
neki, hogy Vácra, a püspökhöz akarok menni, mert áttérek a 
katholikus vallásra. 

Erre mindketten nevetni kezdtek, s ezután — írja Szeberényi — 
„helyzetének csak nevetséges oldalát látta". 

A tréfaszóból  valóság lett: csakugyan elment a róm. kath. 
plébánoshoz, kapott is tőle egy tallért. Azon a talléron pedig vett 
a cukrásznál süteményt meg likőrt s erre az utolsó estén meghívta 
néhány barátját. Nyilván volt a búcsulakomán egyéb jó is, mert 
könyveit, ágyneműjét s nélkülözhető ruhaneműjét néhány forintért 
eladta. A búcsulakoma Szeberényi lakásán folyt  le egy februári  éj-
szakán. Aztán meg sem várva a virradatot, érzékenyen elbúcsúzott 
barátaitól s csikorgó hidegben elindult Pest felé  . . . Aznap este a 
pár mértföldnyire  eső Prencz faluban  hált meg, a korcsmában. Mind-
össze öt váltógarasa volt, ebből még kitelt egy zsúpszalma — de-

r ^ rékaljnak, s egy karéj kenyér. „Vacsorázás közben" a korcsmáros 
Q beszédbe elegyedett vele. Feltűnt az ifjúnak,  hogy a korcsmárosné 

J folyton  integet neki, de nem értette meg, mit akar. Közben a 
O") korcsmáros kifordult  az ajtón, s az asszony nagyhirtelen figyelmez-

tette, hogy az istenért, vigyázzon, az urának minden szavát hagyja 
1 helybe, mert diákos ember, s a vendégeit is kikergeti, ha ellent-

mondanak neki. A vándorlegény (vagy nevezzük garabonciás diák-
nak) megfogadja  a jó tanácsot, a visszatérő korcsmárosnak minden 
szavát helyesli, agyba-főbe  dicséri s úgy megkedvelteti magát, hogy 
az étellel-itallal megvendégeli, másnapra is ott marasztja s harmad-
nap saját szekerén viszi tovább néhány faluval.  Aztán az „apostolok 
szekerén" folytatja  az útját a kitagadott ifjú.  Szegényes, avatag 
ruhában s nem oly módosan, csinosan, mint egykor, még nem is 
oly régen, a szép gyermekkorban, amikor fényesre  mázolt csizmá-
ban sétált végig a szentlőrinczi utcán, Istennek házába. A szép 
gyermekkor! Hiszen most is gyermek. Gyermek, gyermek, század-
szor is gyermek. 

Volt akkoriban Pesten, a Zöldfa-utcában  egy öreg ház: Kecs-
keméti ház volt a neve. Azért Kecskeméti ház, mert Kecskemét 
város tulajdona volt. Ebben a házban korcsma, a Vörös  ökörhöz. 
Ha Pesten járt, ide szállott be az öreg Petrovics, ide állított be a 
fia  is. A korcsmáros jól ismerte a fiút  is, s szó nélkül nyitotta ki 
azt a szobát, amelyikben az apa szokott megszállni. Azt füllentette 
a fiú,  hogy a húsvéti vakációra igyekszik hazafelé  s itt várja be 
az apját. Hiszen, meg is jött néhány nap múlva a jó öreg, s épp 

Benedek E.: Petőfi. 
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az ajtóban találkozott a menekülni próbáló fiúval.  A hirtelen-váratlan 
találkozástól kékült-zöldült a fiú,  kipkedett-kapkodott, váltig erősí-
tette, hogy kiadták a húsvéti vakációt, holott március eleje volt még. 

— Hát a bizonyítvány? Mutasd. 
Most valamelyik ismerősüket nevezte meg, hogy annál van a 

ládája, a ládában a bizonyítvány. 
— Gyerünk csak oda, úgyis van ott eligazítni valóm. 
Azzal kézenfogta  fiát  az apa, úgy mentek a megnevezett házig. 

A kapú be volt téve, a fiú  kinyitja, tisztességtudóan előre bocsátja 
az apát, aztán hirtelen becsapja utána, s azzal, uccu neki, vesd el 
magad! — elrohant. 

Képzelhető az apa megdöbbenése és felháborodása,  fgy,  vissza-
felénézve,  pompás diákcsíny ez, s ha később „minden jóra fordul", 
az apák nevetnek legjobbizűen az efajta  csínyeken, de az öreg 
Petrovics nem ok nélkül látott többet, sokkal többet ebben. Ön-
kéntelen arra gondolt, hogy a fia  olyasvalamit követett el, amiért 
vagy kicsapták vagy meg kellett szöknie a kicsapatás elől, s erős 
oka van arra, hogy kerülje a vele való találkozást. Kétségbeesetten 
szaladgált ide-oda, kiabálta: Sándor! Sándor! — de Sándornak 
nyoma veszett. Hol, merre tanyázott az első napokban a fiú,  arról 
nincs emlékezés. Elég az, hogy csak napok multán sikerült bejutnia 
a Nemzeti Színházhoz statisztának és szerephordónak. A Petrovics 
névtől már rég készült megválni a tüzes magyar lelkű ifjú,  s itt, a 
színháznál a Rónai név mögé rejtődzött. Megvalósult hát az álma, 
ha igen durva formában  is. Ő maga írja az Úti  jegyzetekben,  hogy 
a színpadra pamlagokat, székeket hordott, a színészek parancsára 
sörért, borért, tormás kolbászért szaladgált; esténként a gyéren vilá-
gított pesti utcákon lámpással kísérgette haza a színésznőket pár 
krajcárért. Egyelőre így is boldognak érezte magát: reggeltől késő 
estig lábatlankodhatott Thália papjai körül... 

És a szülők? Hiába vette le róla kezét az apa, még sem 
tudja közömbösen venni fia  nyomtalan eltűnését. Hát még a „leg-
szeretőbb" anya! Újra meg újra keresik Pesten, még pedig első-
sorban a színháznál, de ott senki sem ismer Petrovics nevű fiút. 
Ő már — Rónai. De ráismer egy szabadszállási legény, akivel egy 
alsóbbrendű csárda mellett találkozott. Katonát toborzottak a hu-
szárok, a szabadszállási legénynek már fején  is volt a huszárcsákó, 
s abban a reményben, hogy ezt a legényt egyenest Olaszországba 
viszik, borozgatás közben elárulta neki, hogy a színháznál van s 
Rónai a neve. A legény azonban nem ütötte meg a mértéket, haza-
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ment s otthon elmesélte a kesergő szüléknek, hogy hol van elve-
szettnek vélt fiok.  Nosza, nyomban felkerekedtek  a szülők, s éppen 
a színfalak  mögül nézte a főpróbát  a fiú,  amikor egyszerre csak 
hallja apjának dörgő hangját: Rónai nevű komédiást keresett az 
öreg. Nem volt idő a menekülésre: a következő pillanatban már 
zokogva borult nyakába az édes anyja. Egyik ismerőse szerint, a 
szülék hazavitték, de nem így történt. A színháznál maradt ínég 
rövid ideig, aztán a nyári vakációra Ostfiasszonyfára  ment, édes-
anyjának egy rokonához, Salkovics Péter mérnökhöz. Salkovics 
Péter öccsének, Mihálynak, nagy része volt az öreg Petrovics 
tönkrejutásában, s kárpótlásul tovább akarta taníttatni Sándort. Meg-
ígérte neki, hogy ősszel elviszi a soproni gimnáziumba, ahol test-
véröccse, Károly is4tanult. Erre az ígéretre szárnyat kapott ismét 
az ifjú  kedve, s úgy tetszett, hogy a selmeci meg a pesti nyomo-
rúságos élet után derűs fejezet  kezdődik életében. 

Ez a nyár, egészen az utolsó napig, mindvégig egyik leg-
kedvesebb emléke volt a költőnek. A vele egykorú Salkovics Ká-
rolyon kívül még más ifjú  vendége is volt a Salkovics-háznak: 
Orlai Petrics Soma, később jeles festő,  aki szintén rokona volt, 
akivel azonban itt ismerkedett meg s kötött vele holtigtartó, mély 
barátságot. Orlai így írja le az akkor tizenhatéves ifjút:  „Közép-
magasságú, szikár, fahéjszínarcú,  sörte-kemény barna hajú; villogó 
szeme fehérét  vércsíkok futották  át. Dacos kifejezésü,  duzzadt ajkai 
fölött  a bajusz csak most serkedzett; hosszú nyaka leeső vállai 
körül meztelenül nyúlt fel,  s nadrágjával egyszínű szürke cérna-
kabát fedte  tagjait". Komoly, hideg arcával kellemetlen benyomást 
tett Orlaira, de ezt a hatást az első bizalmas beszélgetés végkép 
kitörölte s megtermé halálig tartó benső barátságukat. A nyár gyor-
san elrepült. A két ifjú  segített bátyjának a térképrajzolásban, sza-
bad idejükben pedig vadászgattak. És gyakran ellátogattak a fél-
órányira fekvő  Csönge faluba,  Tóth Ferenc földbirtokos  házához. 
Volt ennek a földbirtokosnak  egy Róza nevű növendékleánya, s 
alighogy meglátta, tüzet fogott  az ifjú  lobbanékony szive. De amily 
könnyen lobbant szerelemre, épp olyan bátortalan volt (később is 
az volt nőkkel szemben), alig-alig váltottak szót egymással, s ha 
a lányka reátekintett, szemét az ifjú  nyomban lesütötte. Árkus 
számra írta hozzá a verseket, s a szőkefürtű  leánykához még ké-
sőbb is visszatér vermeiben. 

A nyár végén keserves csalódás érte az ifjút:  a mérnök bácsi 
megmásította igéretét. Látván, hogy az ifjú  még mindig a színé-
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szetről ábrándozik s amellett szüntelen írja a szerelmes verseket, 
kimondta rá az ítéletet: nem való komoly pályára, s kár minden 
garasért, amit rája költ. 

— Hát most mit csinálsz ? — kérdezte Orlai. 
— Már határoztam, felelt  vígan az ifjú.  Veletek megyek Sop-

ronba s beállok katonának. 
Valóban, az ifjú  szeptember 5-ikén Sopronba ment s másnap 

be is állt a Goldner-féle  gyalogezredbe. 
A selmeci és pesti nyomorkodás igen rövid előjátéka annak 

a hosszú szomorújátéknak, melynek mostantól kezdve hőse lesz 
az ifjú. 

Isten csodája, hogy diadalmasan játszotta végig. 



A 
zöldhajtókás, sárgapitykes köilegénj". 

Az 1839-ik év őszén csapott fel  katonának s ezzel hat esz-
tendei szolgálatra kötelezte el magát a sápadt arcú, vézna testű ifjú. 
Szánalmas látvány lehetett szegény a bizony nem rászabott katona-
ruhában. Kabát, nadrág, a csolnakszerű bakancsok — lötyögtek rajta. 
A legdurvább munkákat végezteti vele a káplár. Mint maga írja 
Úti  jegyzeteiben:  strázsált vagy főzte  a kukoricagombócokat köz-
legénytársaival, mosogatta a vasedényt oly téli hidegben, hogy a 
mosogató ruha ujjaihoz fagyott.  Hordotta a havat a káplár „menjen 
kend !"-parancsára; feküdt  az őrszoba meztelen ágyán, az egyik 
oldalát maga alá tette derekaljnak s a másikkal betakaródzott. Páro-
sával feküdtek  a katonák az ágyban s az ő hálótársa cigány legény 
volt. Megvárta, míg mind elalszanak, akkor meggyújtotta gyertyáját 
s úgy olvasgatta a lyceumi könyvtárból kapott könyveket. Egyszer 
egyik katona odalopódzott, elfújta  a gyertyát, mire ő utána dobta 
a szuronyát. Másnap, a bakák nagy örömére, akik többnyire kötél-
lel összefogdosott  jobbágy legények voltak, kurtavasra verték a 
„tintanyalót". 

Mely kegyetlen gúnyja a Sorsnak: ahelyett, hogy rózsával 
hintené be útját a lángeszű ifjúnak,  szúró tövisekkel rakja ki! De 
lássuk a Gondviselés művét ebben: Isten, kiket igen szeret, ke-
mény próbára azokat teszi, hogy annál nagyobb legyen a diadaluk, 
annál fényesebb  legyen a dicsőségük. 

Az ifjú  lelkét ez a durva élet sem tudja eldurvítani. El-ellátogat 
diákbarátaihoz, akik könyvet szereztek neki az iskolai könyvtárból, 
s akiknek vidám körében egy-két órára feledte  a sivár életet, melybe 
a kétségbeesés kergeté. Sok kedves és jellemző apróságot jegyeztek 
fel  ez időből róla a barátai, nevezetesen Orlai és Sass István, akivel 
még Szentlőrincen szövődött a barátsága ; Pákh Albert, a régi, most 
már néhai Vasárnapi  Újságnak  később híres szerkesztője, s mások is. 

Egyszer az uccán találkozott egy aszódi volt iskolatársával, aki 
fűszerárukkal  megrakott kocsit húzott. 



— Hát te mit csinálsz itt ? 
— Inas vagyok egy fűszeres  boltban. 
— No, öcsém, mondta a zöldhajtókás, sárgapitykés Jcözlegény 

— sajnállak. Nekem is rossz dolgom van ugyan, de mégsem cse-
rélnék veled. 

Orlainál rendszerint nagy diáktársaság verődött össze. Volt a 
társaságban egy elbizakodott úrfi  is. Ez Petőfit,  aki többnyire szót-
lanul húzódott meg, búsmagyarkának nevezte. 

— Tudja ön, kik voltak azok a búsmagyarkák ? — kiáltott rá 
Petőfi.  Ha nem tudja, majd megtanítom én, hogy máskor tudja, 
kinek ossza a címet! Az úrfi  gyorsan elpárolgott a szörnyű haragralob-
bant zöldhajtókás, sárgapitykés „búsmagyarka" ütésre emelt ökle elől. 

Ennek a zöldhajtókás, sárgapitykés közlegénynek kebelében 
még a sivár, a durva életben sem aludt el az isteni szikra. Rendü-
letlenül bízott Istenadta tehetségében, hitte erős hittel, hogy a Gond-
viselés nagy, rendkívül nagy dolgokra hívta el őt. Sass István barát-
jával sétálgatván egy este, hirtelen-váratlan mondja: „Érzem, barátom, 
hogy nem mindennapi embernek születtem". Sass István valóság-
gal megütődött barátja elbizakodottságán. Megállt az ucca szögletén, 
a lámpa alatt, s gúnyosan kérdé: „Hadd lássam, nem pirulsz-e el 
e bátor nyilatkozatod ismétlésére?" —„Igen, újra mondom, érzem 
magamban, hogy nem mindennapi embernek születtem", ismételte 
most már még határozottabban. 

Egy rongyos, hat esztendőre besorozott közlegény mondja 
ezt, aki verseket firkálgat  ugyan, — de ki nem firkálgat  verseket 
e korban? Csuda-e, ha Sass István rajongónak tartotta őt s nevet-
ségesnek találta a „képzelődő" közlegényt? Ám ez a képzelődő 
közlegény a soproni kaszárnyába is magával vitte legkedvesebb 
költőjének, Horatiusnak verseit s a nagy hideg elől be-behúzódva 
a faköpenyegbe,  Horatius verseit olvasá és szavalá. Nemcsak a fa-
köpenyegben, de azon a keskeny deszkapadlón is, melyen mint őrt-
álló baka fel  s alá sétálgatott! A postaépület előtt kellett őrt állnia 
s a ház tulajdonosa, Schetzel András ügyvéd, gyakran lepte meg 
a közlegényt Horatius verseibe merülten. Az öreg ügyvédet mélyen 
meghatotta a Horatiust olvasó, didergő közlegény sorsa, s igazi 
barátság szövődött közte s az ifjú  közt. Valószínű, hogy ez az öreg 
ember nem ütődik vala meg, ha ő neki mondja: Érzem, hogy nem 
mindennapi embernek születtem. 

A költészet Istenasszonyához pillanatig sem lett hűtlen: írta, 
írta, folyton  írta a verseket a zöldhajtókás, sárgapitykés közlegény, 
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teleírta a faköpenyeg  falát  is, közben olvasgatá az innen-onnan 
megszerzett könyveket. S a közeledő tavasztól régi álmának teljesü-
lését is várta: látni fogja  szép Olaszországot! Szó volt arról, hogy 
az ezredet Olaszországba vagy Tirolba helyezik át. De ez az álma 
is csalóka álom volt. Az 1840-ik év tavaszán az ezred eljutott ugyan 
Tirolba, de innen Horvátországba rendelték. Csak egy-két barátjá-
tól búcsúzott el, a legtöbben napok multán tudták meg, hogy el-
ment az ezredével. Nem szerette az érzékeny búcsuzódást. Azt 
mondta egyszer Sass Istvánnak: „Oly mélyről jő ilyenkor az ember-
ből a szó, hogy mire fölér,  elvész." Útközben levelet ír egyik ba-
rátjának Grácból. Könnyfakasztó  levél ez. „Mit mondjak önmagam-
ról? Most érzem, mi mélyen sülyedtem, leszállva a tudományok 
pályájáról, neveletlen, érzéketlen emberek körébe s egy durva zsarnok 
karmai közé. Csak néha emel ki e pokolból a költészet, a mennyei, 
a malasztos. Oh, ha ezt lelkemben nem hordoznám, a kétségbe-
esés ölne meg!" 

Gyenge teste nem sokáig bírja a közlegénységgel járó nehéz, 
durva munkát. Beteg a teste, beteg a lelke a — saját szavai sze-
rint — mélyre sülyedt ifjúnak.  Grácban, hol hosszabb ideig vesz-
tegel az ezred, kórházba kerül. Az őszi hadgyakorlatok annyira 
kimerítik, hogy vért köp, s megint kórházba kerül. Szerencsére, 
emberséges orvos kezeli, aki megszánja a művelt ifjút,  a hivatalos 
jelentésben még túlozza is a betegséget (tüdő- és szívbajra való 
hajlamosságot állapít meg) s ennek alapján a katonai szolgálattól 
végképp felmentették  1841. január havában. 

A katonaélet sötétségéből egyetlen fénysugár  kísérte haza s 
kísérte élete végéig: barátsága Kupis Vilmossal, akit a diákpályá-
ról szintén a „balvégzet száműzött" katonának. Amikor Sopronból 
útrakelt az ezred, Orlai lefestette  Petőfit  akvarellben, s nemcsak 
ezt a képet adta emlékül a jó barátnak, de két költeményt is írt 
hozzá később. Csak azért nem siratja meg ezt a nyomorúságokkal, 
megaláztatásokkal teljes időt, mert ez tette barátjává a derék ifjút, 
aki „híven felezé  vele a nyomornak végső falat  kenyerét". 

Az obsitos zöldhajtókás, sárgapitykés közlegényt többedmagá-
val visszarendelték Sopronba. Természetesen, gyalog tették meg az 
útat Zágrábtól Sopronig. Ott mindjárt felkereste  legjobb barátait, 
Pákh Albeitet és Sass Istvánt. „Kiaszottan, elviselt katonaruhában" 
állított be, s az örvendező barátoknak büszkén mutatta az obsitját̂  
mely bizonyítá, hogy „hűségesen és becsületesen" szolgált. 

— No, lám, mégis tettél valamit, — mondta Pákh. 
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— Öcsém, ennél többet is tettem, — felelt  büszkén. Mostam, 
söpörtem, sikáltam, ott is, ahol nem szerettem. Csak a főzéshez 
nem akartam érteni. Ez alól a vén bakák fölmentettek.  Diákkófic-
nak nevezték főztömet. 

Mindössze egy hetet időzött Sopronban. Virágos jókedve volt 
egész idő alatt. Esténkint a jó barátok a korcsmában gyűltek össze, 
s itt a hallgatag természetű ifjú  beszédessé lett: a katonai életről, 
ahol annyit szenvedett, csupa derűs, kacagtató históriákat, adomá-
kat mesélt barátainak. Aztán — felszedte  a sátorfáját,  tovább ván-
dorolt. Egyenest Pápára tartott. Ott tanult legjobb barátja, Orlai, 
aki nem akart hinni a szemének, amikor kis szobájának ablakára 
tekintve Petőfit  pillantotta meg. A következő pillanatban már nyilt 
is az ajtó, belépett a zöldhajtókás, sárgapitykés közlegény „a szo-
kottnál — így írja Orlai — sokkal soványabban, bakancsba fűzött, 
kék színű, szűk nadrágban, katonafrakkban  és lapos fehér  posztó-' 
kucsmában, amilyenben az obsitos katonákat szokták elbocsátani. 
Egy görcsös bot s válláról lefüggő  durva vászontarisznya volt min-
den magával hozott holmija. A váratlan viszontlátás örömét gond 
váltotta föl.  Célja felől  tudakozódtam. 

— Nekem nincs célom, mondá ő — Sopronban hallottam, 
hogy itt vagy s hozzád jöttem. Van még egy pár forintom,  melyet 
obsitommal kaptam." 

Orlai rábeszélte, hogy maradjon Pápán s folytassa  tanulmá-
nyait a kollégiumban. Az „obsitos" hallgatott rá s ott maradt. 
A jószívű diákok hamarosan civilbe öltöztették a zöldhajtókás, sárga-
pitykés közlegényt, szereztek magántanítványt is, ügyvédi irodába 
is beajánlották. Aztán kijárták azt is a tanároknál, hogy egyelőre 
mint magántanulót felvegyék  a kollégiumba. Már-már úgy látszott, 
hogy Pápán ragad. Elég rendesen járt az előadásokra, de egyszerre 
csak mit gondolt, mit nem, felvette  a katonaruháját s úgy állított 
be éppen annak a tanárnak az órájára, kinek különben is sok bor-
sot törtek orra alá a rakoncátlan diákok. Természetesen, falrengető 
kacagás fogadta  a katonaruhás diákot, a tanár meg éktelen szidal-
mak közt kikergette. 

Egyenest a szállására ment. Katonaruháját eladta egy házaló 
zsidónak, nyakába vette vászontarisznyáját, kezébe ragadta görcsös 
botját s búcsúzkodni kezdett barátaitól. Hiába marasztalták a diá-
kok, hiába bíztatták, hogy majd megengesztelik a tanárt, makacsul 
megmaradt elhatározása mellett. 

— Nem vagyok én iskolába való, mondá, s nekivágott a világnak. 



A vándormadár. 

A vándormadár útra kél, repül erdőkön, mezőkön, hegyeken-
völgyeken át, nincs más gondolatja: visszatérni a fészkébe.  A mi 
vándormadarunk is szeretne bár egy pillanatra visszaszálini a me-
leg fészekbe,  de „vágyainak sólyomszárnya támad", ő sólyomszár-
nyon repül ama két csillag felé,  amelynek Színészet  és Költészet  a 
neve. „Színész és literátor akarok lenni!" — mondja az ifjú  s szi-
lárdan megmarad ez akarata mellett. 

Pápáról egyenest Pozsonynak tart s ezzel megkezdődik az a 
vándorlás, melynek a kortársak és életrajzírók által feljegyzett  főbb 
állomásait is nehéz számontartani. Rongyos nadrágban, szűk és 
kiszakadt nyári dolmányban bukkan fel  1841. szép tavaszi napján 
Pozsonyban, a Duna partján. Ott találkozik régi barátjával, Szebe-
rényi Lajossal. Alig ismerte meg ez, szegény vándorunkat út és 
nyomorúság annyira megviselte. Egy-két nap múlva már kórházba 
is kerül, s indul tovább: nincsenek színészek Pozsonyban — to-
vább ! tovább! A barátai rábeszélik, hogy menjen haza — pihenni. 
Ezúttal hallgat barátainak a tanácsára — hazamegy. Dunavecsén 
húzódtak meg a leszegényedett szülők. Szegényes korcsmában ten-
getik életüket. De a szülő — szülő. Nagy örömmel fogadják  a 
hazatért fiút,  akiért annyi könnyet hullatának. Az édesanyja azt 
szeretné, ha folytatná  a tanulást, bár nagy szegénységükben nem 
igen támogathatnák. Az apja amellett van, hogy folytassa  az ő mes-
terségét, mivelhogy jövedelmezőbb a húsvágás a jambusok és 
trocheusok faragásánál.  Két hónapig van otthon, ránehezedik lelkére 
a tétlenkedő élet únalmassága, s hiába „ölelte át édesanyja resz-
kető karával, hiába marasztotta esdeklő szavával", a vándormadár 
kiröpül a szülei fészekből,  Pestre száll, ott próbál szerencsét. Itt 
azonban — írta később Szeberényinek — „semmi kedvező szél 
nem fútt,  nem is lengedezett, tovább folytatám  hát útamat (á la 
Hübele Balázs) Füred felé,  s innét átkelve a Balatonon, Somogyon, 
Veszprémen keresztül Tolnába, Orsovára, ott színészeket találok 
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velők megbarátkozom s — színésszé leszek. Három hónapig szí-
nészkedtem, társaságunk tönkre jutott, s én annyi balszerencse közt, 
oly sok viszály után, megfogyva  bár, de törve nem, elbúcsúztam 
a színészettől Mohácson (de ha Isten segít, nem örökre) s Mohács-
ról Pécs, Szigetvár, Kaposvár, Keszthely, Sümeg és Szombathelyen 
keresztül Sopronba értem. Itt tanulni akartam, de nem volt semmim; 
onnan Pozsonyba mentem: itt is úgy jártam, végre innen Pápára, 
s itt némileg csillámlani kezdett szerencsecsillagom. Tarczy, a derék 
Tarczy (a pápai kollégium igazgatója) az, akinek mindent kö-
szönhetek". 

A vándormadár tehát visszakerült Pápára, ahol a VII-ik, akkori 
nevén: a logikai osztályba vették föl.  Szorgalmasan tanulta a neki 
tetsző tárgyakat, de már a szám- és mértani órákról el-elmarado-
zott. Emiatt egyszer öt társával egy napi fogságra  ítélték. A karcer-
ben vígan telt el a nap. A „vándormadár" színdarabot hevenyészett, 
amelynek Az öt jómadár  volt a címe, s azt ott el is játszották. 
A színlapot felírta  a karcer falára,  ahol évekig volt látható. Annál 
nagyobb búzgalommal merül a történeti és költői művek olvasá-
sába. Kedves költője Schiller, akinek egy versét le is fordítjaf.  Lenau 
és Heine versei szintén kedves olvasmányai. Goethet nem kedvelte. 
Azt mondta rá, hogy nincs szíve. Tanulótársai közt neki volt a 
legnagyobb olvasottsága. Csokonay, Gvadányi verseit csaknem 
könyv nélkül tudta. Vörösmartyra és Bajzára áhítattal tekint föl. 
A kollégium önképzőkörének szorgalmas tagja. Az 55 ülés közül 
19-ben szerepelt. Költeményeket olvasott fel,  szavalt és bírált. Itt 
kezd kibontakozni a hazai és idegen költők hatása alól s a maga 
szárnyán repülni. Itt érte a sovárgott dicsőség, hogy nyomtatásban 
jelent meg A borozó című verse az Athenaeum-ban, Bajza folyó-
iratában, 1842. május 22-én. Míg számos versét, melyek a pápai 
Önképzőkör emlékkönyvében megjelentek, sőt pályadíjat is nyertek, 
nem vette föl  később a könyvébe, ezt fölvette.  Végtelen boldoggá 
tette, hogy ama kor legtekintélyesebb folyóiratában  látta nevét nyom-
tatásban. (Még nem választott magának magyar nevet, bár rég ké-
szülődött rá. Családi neve alatt jelent meg A borozó.) Akinek osz-
tályrészül jutott a szerencse, hogy diákkorában verse jelent meg, 
mégpedig irodalmi színvonalú újságban, megérti a sokat hányatott, 
sokat szenvedett ifjú  boldogságát és büszkeségét. Tartózkodó és 
nyers modora miatt kevés barátja volt, de nyilvánvaló, hogy nem-
csak barátai, de azok is, akik idegenkedtek tőle, más szemmel 
néztek rá ezután. Orlaival egy kis szobácskában lakott s ebben a 
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kis szobában gyakran verődött össze a tehetségesebb ifjak  kicsiny 
köre. Ennek a kis körnek tagja volt Jókai is, aki ezidőben a fes-
tészetért lelkesült s talán nem is álmodott arról, hogy egykor a 
magyar nemzet legnagyobb regényírója lesz. A két lángeszű ifjú 
hamar felismerte  egymás nem mindennapi tehetségét, s benső barát-
ság szövődött köztük. Amikor első költeménye megjelent az Athe-
naeumban, lelkesülten mondta Jókainak: Most már te se nyugodjál, 
míg tőled is meg nem jelenik valami. Év vége felé  az önképzőkör 
pályadíjakat tűzött ki lírai és balladai költeményekre, beszélyre és 
szavalatra. A három jó barát, Petőfi,  Jókai és Orlai hét darab ara-
nyat „sepert bea — s tán mondanom se kell, hogy az évzáró 
ünnep után „fecerunt  magnum áldomás". 

Vidám szívvel indult hazafelé  a vándormadár. Két arany csen-
gett a zsebében. Jókai néhány nappal elébb ment haza, útközben 
a két jó barát, Petőfi  és Orlai megállapodott Komáromban s há-
rom napig tanyáztak Jókaiék vendégszerető házában. Aztán haza 
mentek: Dunavecsére. Leírhatatlan volt a szülék boldogsága, amikor 
Orlai beszámolt a „jó útra tért fiú"  dicsőségéről. Szegények! Iga-
zán rájok fért  az öröm. Szivetszorító szegénységben találták őket. 
Arcukra mély barázdákat szántottak az utolsó esztendők sűrű csa-
pásai és gondjai. Különösen — írja Orlai — anyjának szelíd arcán 
volt az észrevehető, kinek még mosolyába is bizonyos keserű vonás 
vegyült. Alacsony, kis ablakú, bérelt házban húzódtak meg. A két 
kis szobát konyha választá el. Az uccára nyiló szoba volt a kocsma, 
melynek nappal gyéren volt vendége. A másik szobában laktak az 
öregek, s ők is, míg ott időztek. Este, mikor a borozó vendégek 
elszéledtek, csendesen elbeszélgettek, s csak úgy ragyogott a bol-
dogságtól, a büszkeségtől az öregek arca. Most már kezdte hinni 
a jó öreg korcsmáros is, hogy fiából  még híres ember lehet, ha 
tovább tanul. És az édesanyja! Tenger mélységénél mélyebb lehe-
tett ennek az egyszerű asszonynak a szeretete, finomodott  lelkek 
gyöngédségével versengő a gyöngédsége, — bizonyság erre a fiú 
áradozó felkiáltása,  amikor a két barát magára maradt: Van-e  a 
világon  az én  anyámnál  jobb anya? 

Egy hétig tanyáztak a szülei házban, aztán felkerekedtek  s 
veteménnyel és tyúkkosarakkal megrakott dereglyén útaztak Pestre, 
onnan szekéren meg gyalog Cegléden és Szarvason át Mezőberénybe, 
Orlai szüleihez. A vakáció vígan telt. Színésztársaság is volt Be-
rényben, s Petőfi  egyszer fel  is lépett a Peleskei  nótáriusban.  Baczur 
Gazsi szerepét játszotta. Más alkalommal, felvonás  közben, Vörös-



28 

martynak Az úri hölgyhöz  című költeményét szavalta. Képzelhető 
a szavalat hatása: a hölgyközönséget egy tót kalapos felesége  kép-
viselte. Eljött az ősz, s Petőfi  készült, hogy meglátogatja szüleit, 
aztán ismét visszamegy a pápai kollégiumba. E helyett azonban 
egy debreceni diákbarátjukkal mindketten Debrecenbe mentek, látni 
a kálvinisták Rómáját és — Csokonay sírját. Ha már itt volt, látni 
akarta a Hortobágyot is. Orlai visszament Berénybe, Petőfi  pedig 
kirepült a Hortobágyra. Itt született Hortobágyi  korcsmárosné  című 
dala, mely arról nevezetes, hogy ez Petőfinek  az első igazán népies 
hangú verse. Aztán tovább repül a vándormadár, repül, repül s 
egyszerre Szabadszálláson száll le, ama városban, melyhez a gyer-
mekifjú  kornak oly sok édes emléke fűződik.  És itt születik az a 
költemény, melytől költői pályájának kezdetét számítja, az ódai 
szárnyalású Hazámban,  a szülőföld  zengő himnusza: 

Arany kalásszal ékes rónaság, 
Melynek fölötte  lenge délibáb 
Enyelgve üz tündérjátékokat, 
Ismersz-e niég? Oh, ismerd meg fiad! 

Valóban, e költeménnyel indul el a vándormadár a halhatat-
lanság kapuja felé,  s bár idősorrendben nem ez az első a Versei 
első kötetébe felvettek  közt, nem ok nélkül nyitá meg ezzel versei-
nek sorát. Ez már nem szárnypróbálgatás, ez már repülés, szabad, 
bátor repülés fel  a magas levegőégbe. És nevezetes arról is e köl-
temény, hogy ez a második, nyomtatásban megjelent költeménye, 
s az első,  amely alá a Petőfi  nevet írta. E költemény az Athenaeum-
ban jelent meg, s Vörösmartyt annyira meglepte, hogy azt hitte, 
valamelyik régibb költő rejtőzködik a Petőfi  név alatt. Vala pedig 
ekkor Petőfi  19 éves. Sok névvel próbálkozott az ifjú,  amíg a 
Petőfi  névben megállapodott. Egy Szeberényinek ajándékozott könyv-
ben a furcsa,  Ízléstelen Örömfi  Vidor nevet használja. Tóth Rózá-
hoz irt verseiben Dalma.  Mint pesti színész a Rónai, mint vándor-
színész Borostyán  név alá rejtőzik. Aztán ír verseket Sólyom Sán-
dor, Sió meg Pönögei Kis Pál név alatt, míg végül, igen szerencsésen, 
a Petőfi  névben állapodik meg. 

Szabadszállásról hazament Dunavecsére, s szülei megígérték, 
hogy néhány forinttal  segítik, ha folytatja  a tanulást. Petőfi  azonban 
nem fogadja  el a segítséget, a maga erején próbál szerencsét. 
Visszamegy Pápára, de nem nyílik semmiféle  kereseti forrás.  Most 
már végképpen búcsút mond az iskolának. Nem tehetett egyebet 
— saját szavai szerint —, felvetette  sipkáját, s amerre a sildje esett, 



29 

arra indult. „Engem rettenetesen üldöz a sors, — írja Szeberényi 
Lajosnak. — Egy borzasztó mélység előtt állok, melyet átlépnem kell 
s e lépéssel talán két szivet (szüleiinét) repesztem meg. S még-
sem tehetek máskép. Lásd, barátom! Színésszé kell lennem, kell, 
nincs semmi menedék. Szüleim nem segíthetnek, s Pápán nincs 
semmi alkalmam, mellyel a nyomorú filléreket  életem tengetésére 
megszerezhetném. Most már harmadszor színésszé! Lássuk, mit ad 
a végzet. Mondjam-e, hogy nemcsak a mindennapi kenyér kere-
sése célom (mert úgy kocsissá vagy béressé lennék s bizonyosabb 
kenyeret ehetném), hanem, hogy magasabbra törekszem, s a célt 
szemem elől soha elveszteni nem fogom!  Művész és költő! Bará-
tom, mint hevülök! De már rég meg van mondva, hogy én közép-
szerű ember nem leszek: aut Caesar, aut nihil. Ne nevess ki, 
barátom, ha bolondokat beszélek". 

A vándormadár Székesfehérvárnak  veszi útját, ott csap fel 
harmadszor is színésznek. Kis szerepeket adtak neki, nyomorúságos 
fizetés,  éhezés, rongyoskodás az élete. A társaság innen Kecske-
métre megy, itt tovább folytatja  az éhezést, a rongyoskodást, de itt 
találja Jókait, aki Kecskeméten jogászkodik, s e találkozás öröme 
enyhíti testi és lelki nyomorúságát. Egyetlenegyszer jutott kedve-
szerint való szerephez: Lear király  bolondja volt ez. Ebben nagy 
sikere volt. Az az esti jövedelemből kapott is tíz váltóforintot,  de 
ez adósságai kifizetésére  sem volt elég. Csupa kis szerepekben ját-
szott a Lear király bolondja után is, s ráadásul volt egy megalázó 
szerepe is: a színlapkihordás. Ne feledjük,  hogy ekkor már sűrűn 
jelennek meg versei az Athenaeum-ban, köztük a Jövendölés,  mely-
ben megjósolja, hogy „dicső neve örökkön él", de szinésztársai 
kételkedtek abban, hogy ő írja a Petőfi  név alatt megjelent verseket. 
Szeretne kinyomtatni verseiből néhányat, hogy azt majd búcsúzás-
kor kezébe nyomja a tisztelt színházjáró közönségnek. Jókai is ád 
a kinyomatandó füzethez  egy-két novellát, ám a cenzor, Sembera 
Calagantius József  piarista pap szörnyen felháborodik  a Disznótor-
ban című költeményen: mit, hogy az ég gömböc legyen és én 
abban töltelék! ? — nem engedélyezi a kinyomatást. Végre is sze-
gény költő kéziratban osztja ki néhány versét, így jut"egy-két ga-
rashoz a Hazámban  meg a Jövendölés  költője. Bizony, garashoz, 
mert házi asszonyának hét váltóforint  adósság ellenében zálogul 
kell hagynia némi avatag ruhát s egy latin szótárt. De akad egy 
jó szivü polgár, aki egy kenyérrel s egy ürűcombbal váltja meg a 
színlaphordó költő verseit: ezzel az útravalóval indul Pestnek. Ott 
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tisztelkedik Vőrösmartynál, aki a költeményeiért néhány forintot  ad 
át borítékban, s mert nem tud elhelyezkedni, ismét felröppen  a 
vándormadár, s Orlai nagy meglepetésére egy szép tavaszi napon 
Pápán szállt le. Itt akarta megvárni a pozsonyi országgyűlés meg-
nyitását. Az remélte, hogy az országgyűlés ideje alatt lesz színtár-
sulat Pozsonyban, s talán sikerül a társulatba bejutnia. Gyalog-
szerrel vág Pozsonynak, talál is ott színtársulatot, de az oly népes, 
hogy nem fogadja  be. Országgyűlési beszédeket másol, de oly 
silányul fizetik,  hogy alig elég a mindennapi száraz kenyérre. 
Hosszabb levélben panaszolja el Bajzának a nagy nyomorúságát, 
s mintha ezzel is bizonyítani akarná: mellékeli a Távolból  című 
költeményét. A sorsüldözte, a legrettenetesebb nyomorúságban síny-
lődő ifjú  síralma ez a költemény: nehéz olvasni könnyezés nélkül. 

. . . Szép hazámba ismerősök mennek, 
Jó anyámnak tőlük mit izenjek? 
Szóljatok be, földiek,  ha lészen 
Útazástok háza közelében. 

Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, 
Mert fiának  kedvez a szerencse . . . 
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek, 
Megrepedne a szíve szegénynek! 

„Sovány, sárgás arcú, szenvedő alak, kopott ruhában" : így 
látta Petőfit  Bérezi Károly. Nem csuda, ha sárgás volt az arca, 
szenvedő az alakja: koplalt, sokat koplalt abban a városban, mely 
az országgyűlés ideje alatt tele volt gála úri néppel. Ám ez a gála 
úri nép sejtheté-e, hogy az országgyűlési beszédeket másolgató ifjú 
nem sok idő multán mint legfényesebb  csillag ragyog a magyar 
költészet egén ? De a nyomorúság e tengerében is voltak kedves 
napjai. Több fiatal  iróval ismerkedett meg itt, s azok legtöbbje 
szeretettel öleli keblére a nagyreményű ifjút  Igen kedves az akkor 
már népszerű költővel, Lisznyai Kálmánnal való találkozása. Petőfi 
a Dunaparton álldogálta hajóállomás előtt. Itt szólította meg Lisznyait. 

— Ön Lisznyai, a költő? 
— Én vagyok. 
— Én Petőfi  Sándor vagyok. 
A melegszívű, könnyen lelkesülő Lisznyai, aki a nógrádmegyei 

követek jurátusa, s amúgy is jómódú fiú  volt, szeretettel ölelte 
keblére a kopottruhás költőt, szállására vitte, megosztotta vele pén-
zét s tisztességes ruhába öltöztette. Aztán sorra vitte írótársaihoz. 
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hogy bemutassa nekik. így ismerkedett meg Degré Alajossal, a 
beszélyíróval, Vachot Sándorral, a költővel, s testvérével, Imrével, 
a szerkesztővel; Kuthy Lajossal, ama kor legnépszerűbb beszély-
írójával; Pompéry Jánossal, a szellemes csevegővel, aki különben 
amily szellemesen csevegett társaságban, oly száraz és unalmas 
volt, ha tollat vett a kezébe. Ez a Pompéry a szokásos udvarias-
sággal fogadta  Petőfit:  Örülök, hogy szerencsém van. — Ne igen 
örüljön biz' annak, hogy ilyen szegény ördöghöz van szerencséje! 
mondta Petőfi.  Kuthy Lajos, aki nagy urasan élt, hideg leereszke-
déssel fogadta  a szegényes külsejű ifjút.  Egy-két perc múlva fa-
képnél is hagyta Petőfi,  s nem is melegedett fel  soha Kuthy iránt. 
Ellenben a két Vachot nagy melegséggel fogadta,  Imre meg is 
ölelte, össze-vissza csókolta. Mélyebb barátság azonban csak Sán-
dorral szövődött. Ez a barátság halálig tartott. Vachot Sándor volt 
az, aki Petőfit  népdalírásra buzdította, s már Pozsonyban írt is 
egy-két népdalt. És Vachot Sándor volt az, aki Pozsonyban is, 
Pesten is pénzt gyűjtött részére. Az ő érdeme az is, hogy a Kis-
faludy-társaság  megbízta regények fordításával  a Külföldi  Regénytár 
számára, egyben kilátása nyilt, hogy bejut a pesti Nemzeti Szín-
házhoz. Lefordít  két regényt, ennek tiszteletdíjából él néhány hó-
flfepig,  s régi és új barátai körében vidám órákat tölt esténkint. 
Eljár a színházba is, s bár föl  is léphetne, hirtelen meggondolja a 
dolgot: oly fának  tartja a pesti színpadra lépést, melybe nem meri 
vágni a fejszéjét,  holott maga Vörösmarty ösztönzi rá. De a színé-
szetről nem mond le. Az a terve, hogy lemegy Erdélybe s addig 
nem is tér vissza Magyarországba, míg híres színész nem lesz be-
lőle. Barátai nem tudják lebeszélni e tervéről, újra szárnyra kél a 
vándormadár. Még nem ürítette fenékig  a nyomorúság korsaját. 
Erdélybe indul, de Debrecenben ragad: a Komlósy-féle  színtársulat 
tagja lesz. De nem sokáig, mert a Kolozsvárra készülő Komlósy 
azt kívánja tőle, hogy Kolozsvárt majd operában is énekeljen. Fa-
képnél hagyja a társulatot, egy kisebb társulathoz szegődik, ezzel 
vándorol néhány hétig, de a társulat felbomlik,  s a vándormadár 
betegen, teljesen elgyengülve támolygott be Pákh Albert debreceni 
szállására, aki ekkor nevelő volt egy ügyvédnél. 

— Hozzád jöttem, barátom, hogy ha meghalok, legyen, aki 
eltemessen. E szavakkal szólította meg a későn hazatérő Pákhot a 
kis kapuban didergő, fehérnadrágos,  vékony lebernyegébe burkolt 
alak, akiben Pákh nagy megdöbbenéssel ismerte fel  Petőfit.  Pákh 
megölelte a lesoványodott, csupa „csontváz" költőt, bevezette a 
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szállására, ellátta ruhaneművel (ami tisztességes ruhát Pesten szer-
zett, azt már mind eladogatta), pénzzel is segítette, aztán néhány 
nap múlva egy Fogas Józsefné  nevű derék özvegyasszonynál szál-
lásolta el. Az „elhagyott kis vándorszínész fiúnak  — írja Petőfi 
egyik barátjának — akire sem Isten, sem ember nem nézett, nem 
ügyelt, ez a jószívű asszony viselte gondját. Nála nélkül most e 
levelet a másvilágról írnám." Ugyané levélben keserűen kiált fel: 
„Mennyi szalonna, mennyi hízott disznó van itt! A szellem mégis 
oly sovány, hogy csak úgy csörög a bordája, éppen mint az ide-
való híres talyigás lovaknak." És ime, a 21 éves, csontvázzá aszaló-
dott ifjú,  akinek a magyar Kanaánban egy talpalattnyi földje  sincs; 
aki a saját zsírjukban majd megfulladó  civisek városában átéhezi, 
átfagyoskodja,  átrongyoskodja a zord telet, több, a nagy ínségben 
termett szép költeménye mellett itt írja a Honfidalt;  a hideg boglya-
kemence padkáján didergő ifjú  lelkéből száll fel  a fohászszerű 
vallástevés: 

Tied vagyok, tied, hazám.! 
E sziv, e lélek; 
Kit szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélék? 
Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed. 
Te állj, s ha kell, a templomot 
Ledöntöm érted. 

S alig öt esztendővel e fogadalom  után el is dönti e templomot a 
fehéregyházi  réten . . . 

Nyugtalanul várja felépülését  a vándormadár, hogy újra 
szárnyrakelhessen. Vissza akar repülni Pestre. Már van egy kötetre 
való verse: azon fordul  meg a sorsa, talál-e kiadót az ország szí-
vében. Itt-ott megjelent verseiért küldözgettek ugyan pénzt Pestről, 
de ez vajmi kevés volt még az ínséges megélhetésre is, s a derék 
Fogasnénál felszaporodott  az adóssága. Becsületbeli kötelesség volt, 
hogy eltávozása előtt kifizesse  azt. Egy reggel aztán gyorsan be-
nyitott Pákhoz s kérdé: 

— Van-e bennem feltétlen  bizalmad? 
— Van. 
— De oly nagy bizalmad, hogy még csak kételkedni se tudj 

abban, amit mondok? 
— Van. 
— Akkor vedd a kalapodat és gyerünk. 
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Elvezette a szállására s ott kötelezvényt mondott tollba Pákh-
nak, mely szerint, ha 150 váltó forintnyi  tartozását Fogasnénak 45 
nap alatt ki nem fizetné,  azt helyette Pákh lefizeti. 

Pákh szó nélkül írta alá a kötelezvényt s mondta: 
— Lásd, aláírtam, mert benned bízom; de nem bízom körül-

ményeidben. Azért azt kérdem, miből reméled megfizetni  adósságodat? 
A költő összeírt költeményeire mutatott. 
— És ha térden állva kellene is házról-házra koldulnom, 

mégis bizonyos lehetsz, hogy napjára megküldöm az összeget. 
Mielőtt útra kelt, a lelkes debreceni diákok azzal lepték meg, 

hogy elénekelték A szerelem,  a szerelem  című dalát, sőt pénzt is 
gyűjtöttek részére; Pákh Albert egy atyafia  pedig hat ezüst húszast 
csúsztatott a zsebébe. Ólmos bot a kezében, vászontarisznya a 
nyakában, ebben a vászontarisznyában egy kötetnyi vers: így indul 
hódító útjára a vándormadár 1844. február  havának a közepén. 
E kötet versben volt minden reménye. „Gondolám: — írja három 
év múlva — ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó . . . 
mert akkor vagy éhenhalok, vagy megfagyok,  s vége lesz minden 
szenvedésnek". Tokaj felé  tartott, ^gyesegyedül ment a Hegyalján, 
egy élőlénnyel sem találkozott. Minden ember födelet  keresett, mert 
iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szórt reá. Éppen szem-
közt jött. Arcán megfagytak  a könnyek, „melyeket a zivatar hidege 
és a nyomorúság fakasztott."  Tokaj, Mezőkövesd, Miskolc, Andor-
nak jelzik vándorlása főbb  állomásait, aztán betér Egerbe, meg-
nézni, hol „vitt Dobó nagy lelke". 

Mire .Egerbe ért, egy fillérje  sem volt. Egyenest a verseiből 
ismert Tárkányi Bélát keresi föl,  aki meleg barátsággal fogadja. 
Az egri kispapok, amint megtudják a költő ott létét, lelkes-izgatot-
tan szaladnak hozzá. Alig akarnak hinni a szemüknek, hogy az a 
kopott ruhás ifjú  a költője azoknak a szép verseknek, melyeket ők 
oly nagy gyönyörűséggel olvastak és szavaltak. Tejbe-vajba fürösz-
tik a költőt, aki több költeményét szavalja el a kispapoknak, többek 
közt a Honfidalt  is. Áhítattal hallgatják a vándor lantost, s határ-
talanná lesz lelkesedésük, amikor Petőfi  felolvassa  nekik az Egri-
hangok-d\,  az egri időzés e gyönyörű szülöttjét. Újra meg újra 
elszavaltatják vele a költeményt, s amikor útra kél, ellátják pénz-
zel, s szekeret is fogadnak  a legközelibb állomásig. 

Küzdelmes, borús életében szívet melegítő fénysugár  az egri 
időzés, s egyben verseinek az egri kispapokra tett hatása önbizal-
mában meg is erősíté. 

Benedek E.: Petőfi. 3 
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Kopottan, nyűtt ruhában, lábának felső  száráig alig érő, kopott, 
kis gallérköpenyegben érkezett meg Pestre, hol Sass István barátja 
bujtatta tisztességesebb öltözetbe. Aztán sorra járja a könyváruso-
kat: egyetlen egy sem vállalja verseinek a kiadását. Kinek kell 
vers? „Oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, 
hogy élet vagy halál", — megy Vörösmartyhoz. „A nagy férfi  — 
írja Petőfi  — átalvette verseimet, lelkes ajánlására kiadta a Nem-
zeti Kör, s lett pénzem és nevem. E férfi,  kinek én életemet kö-
szönöm, s kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam 
vagy használni fogok,  e férfi:  Vörösmarty". 

Maga Vörösmarty, a „költőkirály", sem talált kiadót, így for-
dult a Nemzeti  Körhöz,  mely eredetileg vacsoráló társaság volt. En-
a társaságnak kezdetben költők és színészek voltak tagjai, később 
Nemzeti  Körré  fejlődött,  s tagjai közt a közélet nevezetesebb férfiai 
mellett az irodalmat és művészetet pártoló lelkes polgárokkal is 
találkozunk. Vörösmarty ajánlására a Nemzeti Kör vállalkozott a 
Petőfi  verseinek kiadására, minthogy azonban a Kör pénztára üres 
volt, Tóth Gáspár szabómester ajánlott fel  60 pengő forint  előleget: 
ennyi volt a költő debreceni tartozása. Ugyanakkor néhányan még 
előfizettek  a könyvre, s Petőfi  pontosan, a 45-ik napon megküldte 
Pákhnak a 150 váltó forintot.  Nyilvánvaló, hogy ez az előleg 
Petőfi  életét váltotta meg: nem élte volna túl a gyalázatot, ha be 
nem tudja váltani adott szavát. 

Ez alkalommal szövődött közte és Várady Antal ügyvéd, a 
Nemzeti Kör titkára közt holtig tartó, benső barátság. Megtudván, 
hogy a költőnek nincs lakása, Várady nyomban felajánlotta  egyet-
len szobáját. — Csak egy szobám van, — mondá — de elférünk 
benne. 

És most kezdődik a nagy fordulat  a vándormadár hányt-
vetett életében. Még ugyan nincs saját fészke,  de közeleg már az 
idő, amikor saját fészkében  dalolhatja szebbnél-szebb dalait. Vahot 
Imre segédszerkesztőnek szerződteti a Pesti  Divatlaphoz:  megvan 
a mindennapi kenyér. Végképp búcsút mond a színészetnek s 
repülve repül haza, Dunavecsére, ahol boldogan várta két öreg 
ember a „jó útra tért" s „dicső nevet" szerzett fiút.  És megszületik 
a maga egyszerűségében oly fenséges  költemény, a Füstbe  ment terv: 

Egész úton haza felé,  Mit mondok majd először is 
Azon gondolkodám, Kedvest, szépet neki ? 
Miként fogom  szólítani Midőn, mely bölcsőm ringatá, 
Rég nem látott anyám. A kart terjeszti ki. 



35 

S jutott eszembe számtalan S a kis szobába toppanék . . . 
Szebbnél szebb gondolat, Röpült felém  anyám . . . 
Míg állni látszik az idő, S én csüggtem ajkán... szótlanul... 
Bár a szekér szaladt. Mint a gyümölcs a fán. 

Ezzel a költeménnyel lépte át Petőfi  a halhatatlanság kapu-
jának küszöbét. Amíg lesz egy anyai szív, Petőfi  neve a feledés 
tengerébe nem merül. 

3* 



í)j élei. 

Ha valakinek, Petőfinek  valóban a feltámadás  ünnepe volt 
1844. húsvét ünnepe: másfélévi  távollét, megmérhetetlen szenvedés 
után ezen az ünnepen „csüggött szótlanul édesanyja ajkán, mint 
a gyümölcs a fán".  Voltaképpen itt kezdődik életének tavasza. Az 
ő gyermekkorának kikeletjét nem napsugaras tavasz, de zordon tél 
követte. Isten csudája, hogy testét, lelkét meg nem vette a hideg. 
És ím egyszerre felragyog  bújósdit játszó szerencséjének csillaga. 
A „költőkirály" keblére öleli a vándor dalnokot, s egyszerre csak 
a lenézett, legjobb esetben: megsajnált színlaphordó komédiás ne-
vétől visszhangzik az ország. 

Van-e boldogabb ember a révbe jutott ifjúnál?  A szülei haj-
lékban borozgat a „jó öreg korcsmárossal", aki a színészkedést 
bukfenceket  hányó komédiának véli, s bár megnevetteti egy-egy bor-
dala, nincs nagyra azzal, hogy költő fia  van . . . de mégis csak 
nagy az öröme a hazatért, a révbe jutott fiúban,  aki újságot csinál 
Pesten. Olvasván Egy estém  otthon  című költeményét, gyermekes 
vágy lepi meg öreg szivemet: ha megelevenednék a kép, amint 
apa és fia  kettesben borozgatnak, diskurálnak. És megelevenednék 
az a kép, amikor borozgatás után írogatni kezd a költő, de ekkor 
száz kérdéssel áll elő az édesanyja, s az írást félbe  kell hagynia. 

És vége-hossza nem lett Mert mindenik tükör volt,-
Kérdezgetésinek; Ahonnan láthatám, 

Még két szabad hónapja van az újságcsinálás megkezdéséig: 
szabad, mint a madár. Testének, lelkének szükséges a pihenés, a 
csendes szórakozás. Jó barátokra lel a dunavecsei kálomista pap-
ban, a rektorban, a tanítóban, nappal járnak-kelnek a virágos mező-
ben, csolnakáznak a Dunán, esténként pedig ének- és pipaszó 
mellett borozgatnak, tréfálkoznak,  adomáznak: serdülőifjú  kora óta 

De nekem e kérdések 
Olyan jól estenek: 

Hogy a földön  nekem van 
Legszeretőbb anyám! 



ily gondtalan napjai és éjszakái nem valának. Közbe-közbe olvas-
gat, írogat. Aztán . . . megakad a szeme egy szép, szőke leánykán, 
tüzet fog  a szeretni vágyó ifjú  szíve, már-már házasságról is ábrán-
dozik. A szerelem is, a házasság is inkább csak ábránd, de ennek 
az ábrándnak is köszönhetünk néhány szép verset és népdalt. 
(Árvalányhaj  a süvegem bokrétája,  Nem  nézek  én,  minek néznék 
az égre  stb.) Megérdemli hát a falusi  kis lány, hogy megőrizzük 
a nevét. Nagy Zsuzsika az ő neve. 

A dunavecsei szép napok gyorsan elrepültek, s kezdődik az 
újságcsinálás. A szerkesztő, Vahot Imre, a segédszerkesztő úrnak 
lakást, kosztot ád és havi 15 váltóforint  fizetést  s ezenkívül min-
den verséért 2 forintot.  Egyéb munkáinak tiszteletdíját esetről-esetre 
szabta meg. Minden számba egy verset kellett írnia, ezenkívül meg-
írta az újdonságokat, üzenetet írt a beküldött költeményekre, s hogy 
a színlaphordás idejét el ne feledje,  naponként föl  kellett vinnie a 
kéziratot Pestről Budára a Gyurián és Bagó által bérelt egyetemi 
nyomdába. Ő neki kellett végeznie a korrekturát is. 

Bizony, nem valami, fényes  fizetés,  de akkoriban elég tisz-
tességes volt. A költő, kit bordalai miatt sokáig korhelynek tartott 
a nagyközönség, igen mértékletes életet élt, szűkös jövedelmét 
szépen beosztotta. Elég az, hogy megszűntek anyagi gondjai, s egész 
lélekkel társalkodhatott a költészet istenasszonyával. Összes barátai 
tanúskodnak arról, hogy a legvidámabb társaságban is egy-két 
pohár bornál ritkán ivott többet, s bordalai jórészét voltaképpen az 
élelmes szerkesztő buzdítására írta, mivelhogy azok különösen tet-
szettek a vigadni szerető magyarnak. A délelőtti órákban újságot 
csinált, verset írt, délután eljárogatott a Pilvax-kávéházba, este meg 
a Komló-vendéglőbe, ahol a fiatal  íróknak külön asztaluk volt. Csupa 
szépreményű ifjú  egy bokorban: Dobsa Lajos, Lisznyai Kálmán, 
Bérczy Károly, (Puskin Anyegin\ének  jeles fordítója),  Pállfy  Albert, 
Pákh Albert, Emődy Dániel, Berecz Károly és Obernik Károly. 
Később, 45-ben, Jókai Mórral szaporodott a társaság. 46-ban pedig 
a hebegő beszédű, ritka emlékező tehetségű Sükey Károllyal, akinek 
az apja ref.  pap volt Bukarestben, ő maga Enyeden, majd Kolozs-
várt tanult: onnét került föl  Pestre. Ebben a vidámkedvű társa-
ságban felvidult  az ő borongásra hajló kedve is, de bár késő éj-
szakáig fennmaradt,  a félmeszely  (2 deci) piros bornál többet soha 
sem ivott. „Csak a lelke volt ittas", mondja róla Jókai. Lelkének 
ez az ittassága termé oly sűrűn a bordalokat ez időben. S mely 
nagy termékenység jelzi a pesti élet első esztendejét! Erre az esz-
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tendőre esik János  vitéznek,  ennek a csudaszép mesekölteménynek 
a megszületése is, melyről Vörösmarty külön is nagy elismeréssel 
nyilatkozik. Az ifjú  költő, kit nagy hirtelen emel vállára a nép-
szerűség, lángeszének, nagy talentumának teljes tudatában sem 
feledkezik  meg arról, hogy mely sokat köszönhet a költőkirálynak: 
hálás áhítattal tekint föl  reá, apjaként szereti és tiszteli. Viszont 
gyönyörű vonás Vörösmartyban, hogy sohasem bántotta Petőfi 
növekedő, az övét túlszárnyaló népszerűsége. „Nagyobb lelkű volt 
— írja Gyulai Pál — mintsem irigy lehessen", s amikor gonosz nyelvek 
azzal rágalmazták meg Petőfit,  hogy nagyobbnak tartja magát, 
Vörösmarty egy nagy lélek fenségével  mondá: „Hadd múljon felül 
mielébb. Nem szeretnék úgy halni meg, mint Magyarország első 
költője". 

Az ifjak  közül kevéssel volt bensőbb barátságban. Amily min-
den áldozatra kész volt az ő barátsága, éppúgy megkövetelte ezt 
azoktól is, akik barátságára számot tartottak, nem csuda hát, ha 
csalódásra csalódás éri. Túlságokba csapó szenvedelmessége, ma-
gáról meg-megfeledkező  nyersesége, ellenvéleményt nem tűrő 
természete éppenséggel nem vonzó vonások benne, s tartós 
barátság csak azokkal szövődhetett, akik alkalmazkodni tudtak hozzá. 
Ilyen természetű volt Jókai s későbbi barátja: Arany. Jókait, aki 
nálánál pár évvel fiatalabb,  s merőben ellenkező természetű volt, 
különösen szerette s hozzá intézett költői levelében egyetlennek 
mondja, akiben nem csalódott. Ez ugyan költői túlzás, de tény, 
hogy amint emelkedett a népszerűsége, mind több és több irigye 
támadt. Amint ma mondanák: „kikezdték" a sajtóban, itt-ott le-
kicsinylették a tehetségét, s mert sok népdalt írt, egyszerű nép-
költőnek minősítették. Ez nyilvánvaló rosszmájúság volt vele szem-
ben, aki a népdalt művészi magasságra emelte, s méltán bántotta 
a költőt, bár egyébként büszke volt a népköltő nevezetre, amint 
büszke volt népi eredetére s arra, hogy nádfedeles  kunyhóban 
született. 

Petőfi  sohasem volt társaságbeli ember, s női társaságban 
szögletesen, szégyenlősen viselkedett. A világ legszebb szerelmi 
dalainak költője bátortalanul közeledett a nőkhöz, nyilván, mert 
maga érezte legjobban fellépésének  szögletességét. Külseje sem 
volt vonzó, különösen női szemnek nem az. Arra volt bátorsága, 
hogy beállítson Kappel bankárhoz s megkérje leánya kezét, mert 
Pákh Albert kétségbevonta ebbeli bátorságát, de aligha lett volna 
arra, hogy egyenest a leány elébe lépjen, s tőle kérje azt. A bankár 
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bevitte a családjához a költőt, aki a leányt csak látásból ismerte, 
ott a leánnyal egy keveset beszélgetett az irodalomról, de többé 
soha sem tért vissza. Csak kétségbe kellett vonni a bátorságát, s 
miként gyermekkorában, most is kész olyasmire, ami illett a gyer-
mekhez, de nem a költőhöz. Jellemző erre a következő eset: 
A Váci-utcában sétált Pálffy  Alberttel. A sarkon üres targonca állt. 
Kérdi Petőfi:  Mennyiért tolnád végig a Váczi-utcán ezt a targon-
cát ? — Ingyen, felelt  Pálffy,  ha te beleülsz. Petőfi  erre szót se 
szólva ült a targoncába s karját keresztbe fonva  kiáltott: — Toljad 
hát, na! Természetesen Pálffy  félresompolygott. 

Pesti életének első esztendejében egyetlen családhoz látoga-
tott el sűrűbben: Vachott Sándorékhoz. Itt találkozik Csapó Etel-
kával, Vachottné húgával, a kékszemű, szép szőke leánykával. 
A találkozás ritkán ismétlődik, csak néhány szót váltanak ilyenkor. 
Mindössze karácsonyestén húzódnak kissé félre  a társaságtól, s indul 
meg köztük a bizalmasabb beszélgetés. Ábrándozás a kezdet, me-
lyet a leányka hirtelen halála mélyít szerelemre. Ennek a leányka 
halálát sirató szerelemnek eredménye a Cipruslombok:  megható 
versek cipruslombjaival hinti tele a leányka sírját. Petőfi  sokáig 
vigasztalhatatlan volt, s barátjai már komolyan aggódtak érte, a bá-
natba oly mélyen merült. Jó kedvének rövidéletű fellobbanása  után 
hirtelen borult rá a komorkedvüség, s elemi erővel tört ki benne 
a vándormadár-természet. Nem volt maradása Pesten. Párisba sze-
retett volna menni, nemcsak azért, hogy megismerje a világ leg-
szebb városát, de tán főképp  azért, hogy színről-színre lássa költői 
eszményképét, Berangert, akinél pedig mennyivel nagyobb költő 
volt már ekkor ez az ifjú!  De nem volt pénze külföldi  útazásra, 
s költő barátjának, Kerényi Frigyesnek a hívására Eperjesre útazott. 
Mint nevelő itt lakott akkor Tompa Mihály is, s az ő vele való 
személyes megismerkedésnek is része volt ez útazásban. Felmon-
dott Vachottnak, ez azonban rábírta, hogy ha már nem is marad 
a Pesti Divatlap segédszerkesztője, ennek az újságnak adja minden 
költeményét. ígért pedig egy költeményért 5 forintot.  A költő, elég 
könnyelműen, elfogadta  a később igen megbánt ajánlatot. De hát 
lelkének szüksége volt arra, hogy a börtönének ajtaja megnyíljon, 
hogy „csókolgassa a drága szabadság édes, tüzes ajkaival", s — 
mindehhez pénz kelletett. Hiába írja magáról: „Csavargónak szü-
lettem, csavargó vagyok én" — üres zsebbel, csavargó módjára 
nem indulhat útnak Petőfi  Sándor. 

A felsőmagyarországi  utazásnak Eperjes volt az első állomása. 



40 

Csaknem állandóan együtt volt itt a három jó barát: Kerényi, Tompa 
és Petőfi.  Sűrűn rándultak ki a vidék szebb pontjaira, s e kirán-
dulások emléke Az erdei  lak  című költemény. Erről a lakról egy-
szerre írt költeményt a három jó barát, s a három költemény egy-
szerre jelent meg a Pesti  Divat-ban.  Kedves napok voltak ezek az 
eperjesi napok. Szeretettel találkozik mindenütt, ahol megfordul. 
Az evangelikus főiskola  ifjúsága  fáklyászenével  tisztelte meg s a 
költő néhány szóban meg is köszönte a figyelmet,  mondván: „Ez 
a legkedvesebb zene reám nézve, mit életemben hallottam, s ked-
vesebb e fény,  mint a rabnak a napsugár. Ha életem elsötétül, s 
a sors macskazenével tisztel meg: az estére gondolván fumigálni 
fogom  bajaimat." Oly jól esett az ifjúság  figyelme,  hogy ellátoga-
tott a főiskolai  „magyar társaság" egyik ülésére, s önként szavalta 
el Vörösmarty Szép  Ilonká-\át. 

Eperjes után egész sora következik a felsőmagyarországi  váro-
soknak, szere-száma nincs ama vadregényes helyeknek, amelyeket 
a költő bejárt. Megcsudálja az égnek meredő hegyeket, de „lelkem 
— írja Úti jegyzeteiben — mint a gyermek, ki megpillantja, hogy 
gondviselője nem figyel  rá, elsuhant észrevétlenül messzire, mesz-
szire, oda, hol nincsenek hegyek, hol halmok is alig vannak, hol 
a Duna omlik méltóságosan, mint Vörösmarty hőskölteményei, hol 
puszták nyúlnak el hosszan, mintha a világ végét keresnék, hol a 
látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémántcsillárja, 
s oldalán a délibábok tükrei függenek,  mikben kedvtelve szemlélik 
magukat gulyák és ménesek... ide, ide szállt lelkem a Kárpátok-
ról, az én édes hazámba, a szép alföldre." 

Az Alföld  szerelmese ez az ifjú,  s Úti  jegyzeteiben  voltakép-
pen megismétli azt a szerelmi vallomást, melyet egy évvel elébb tesz 
az Alföldnek  : 

Mit nekem te, zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája! 
Tán csodállak, ámde nem szeretlek, 
S képzetem hegy-völgyedet nem járja. 

Lenn az alföld  tengersík' vidékén 
Ott vagyok honn, ott az én világom ; 
Börtönéből szabadult sas lelkem, 
Ha a rónák végtelenjét látom. 

Szép vagy, alföld,  legalább nekem szép! 
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. 
Itt boruljon rám a szemfödél,  itt 
Domborodjék a sír is fölöttem. 
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Még az eperjesi napoknál is kedvesebb emlékű napok várnak 
rá Salgón. Itt laknak igen kedves barátjának, Pákh Albertnek, 
szülei és testvérei. A ház, melynek küszöbét most átlépi a költő: 
eszményi papiház. Egyszerű és meleg. A család minden tagja rég 
ismeri már a költőt Pákh Albert leveleiből, ismeri és szereti. Két 
leány, Johanna és Vilma és két fiútestvére  van Pákh Albertnek, 
Károly és Miklós. Nagy szeretettel fogadják  mind a négyen, tege-
zik az első pillanattól kezdve, s úgy becézik, mintha Albert test-
vérük helyett jött volna haza. De haza jön Albert is, s egész nap 
hangos a külömben csendes papi ház. A költő korán reggel kel s 
a kertben sétálgatva hangosan olvasgatja Hugó Viktor és Beranger 
verseit, napközben meg esténként pedig a leányoknak és barát-
nőiknek olvasott fel  a magyar költők verseiből. Oly kellemesen 
telt az ideje, hogy három heti itt időzése alatt mindössze három 
verset írt, Rozsnyó, Rimaszombat, Várgede, Fülek, Losonc a főbb 
állomásai a felsőmagyarországi  útnak, mindenütt ünneplik, dédel-
getik, mintha az a sok-sok melegszívű ember, akikkel ez útjában 
találkozott, összebeszélt volna, hogy kárpótolják a költőt ifjúságá-
nak sok nagy szenvedéseiért. Testben, lélekben újra épülve tért 
vissza Pestre. De költészetére is jótékony hatása volt ez útnak — 
ez időtől kezdve feltűnőbben  komolyabbak, emelkedettebbek a 
versei, szavaiban, kifejezéseiben  választékosabb: a 22 éves ifjú  — 
férfivá  komolyodott. 

Alig állapodik meg Pesten, siet a szüleihez, akik közben Duna-
vecséről Szalkszentmártonba költöztek. Ott béreltek korcsmát és 
mészárszéket. Most már gyakrabban tér haza, s ha nagyobb mun-
kán dolgozik, rendszerint a szülei ház csendességébe húzódik vissza. 
De gyakran kirándul Pestről Gödöllőre, bizony, nem Gödöllőért, 
hanem egy szép urileányért. Mednyánszky Berta ez a lány, aki a 
költőnek nagy tisztelője. A költő, aki Messze  vándoroltam,  elhunyt 
édes  lelkem  kezdetű költeményében az utolsó cipruslombot teszi le 
Etelke sírjára, „szeretne szeretni újólag". Mednyánszky Bertában, 
a szép szőke leányban a második Etelkét véli feltalálni.  Új szere-
lemre lobban, melynek eredménye a Szerelem  gyöngyei,  de a költő 
szerelme viszonzásra nem talál. Becsülte a költőt, kedvelte is a 
leány, de hát a kedveléstől a szerelemig végtelen hosszú az út. 
Egy ideig bántotta a költőt, hogy szerelme viszonzásra nem talált, 
de nem sokáig tartott a bántódása. Nyilvánvaló, hogy nem volt 
mélyebb ez a szerelem, melynek azomban néhány gyönyörű költe-
ményt köszönhet az irodalom. Inkább a hiúságát bántotta a vissza-



42 

utasítás. Ugyanebben az időben egyik-másik barátjában is csaló-
dott, s egyben a többnyire tehetségtelen „írótársak" valóságos 
hajtóvadászatot rendeztek ellene. A tehetségtelenség sohasem tudja 
megbocsátani a lángésznek a — lángeszét, s a legalantosabb mó-
don kezdték ki Petőfi  szédületesen növekedő népszerűségét. Ez a 
vad hajsza csiráztatta meg lelkében a világgyülöletet, mely azon-
ban, szerencsére, nem burjánzott el. Az őserő hamarosan úrrá lett 
s kidobta magából az ártalmas csirát. „Az embergyülölet és világ-
fájdalom  — írja Gyulai Pál —, mi nála némi vad nyerseséggel 
párosult, nem volt meg költészete alaphangjában. Innen-onnan 
ragadt reá, egészségtelen rész volt, miből nemcsak hogy nem tudott 
valami kitűnőt alkotni, de ritkán tudta költőisítni is. Odadobta, 
mint keserű epét és könnyült általa." Ö maga is megijedt Felhők 
cím alatt kiadott világfájdalmas,  embergyűlölő verseinek a hatásá-
tól: egyszerre csak azt látta, hogy az ifjabb  költők utánozni kezdik, 
s gombamódra teremnek a nyavalygós versek. És megírja Világ-
gyűlölet  című költeményét, búcsút mond a világfájdalomnak,  a 
gyűlöletnek: 

Én is gyűlöltem . . . volt okom reá; 
De amióta e bitangokat 
Láttam, mint vágnak Byronképeket, 
Azóta gyülölségem megszakadt. 

A költő megtalálja önmagát e fohászszerű  költeményben: 
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek 
Az emberiségért valamit! 
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e 
Nemes láng, amely úgy hevit. 

Oh, vajha nem csak üres beszéddel, 
De tettel mondhatnám el ezt! 
Legyen bár tettemért a díj egy 
Új Golgotán egy új kereszt! 

Láng van szívemben, égből eredt láng, Meghalni az emberiség javáért, 
Fölforraló  minden csepp vért; Mily boldog, milyen szép halál! 
Minden szívütésem egy imádság Szebb és boldogítóbb egy hasztalan élet 
A világ boldogságáért. Minden kéjmámorainál. 

Mondd, sors, oh, mondd ki, hogy így halok meg, 
Ily szentül! s én elkészítem 
Saját kezemmel azon keresztfát, 
Amelyre fölfeszíttetem. 

Meghalni az emberiség javáért. . . Úgy érzem, hogy volta-
képpen ezzel a sorral kezdődik Petőfi  ú\ élete. 



A t í z e k t á r s a s á g a . 

Petőfi  hamarosan megbánta, hogy verseit lekötötte a Pesti 
Divatlapnak  versenként öt forint  tiszteletdíjért, de külömben is az 
ő szabadságra, függetlenségre  törekvő lelkének mind elviselhetet-
lenebbé lett a lekötöttség. Azok az újságok, amelyeknek nem adott 
verset, mert nem adhatott, sürün kellemetlenkedtek vele, s minden 
lehető és lehetetlen alkalmat felhasználtak,  hogy megtépásszák 
magasan repülő szárnyait. Közben mind jobban elhűlt a viszony 
közte és szerkesztője, Vahot Imre közt, s úgy látszott, mintha már 
szabadulni szeretne Vahot is tőle. Egyszerre csak (1846 elején) 
kijelentette Vahot, hogy év közepén megszünteti az újságot, amely 
előfizetőinek  többségét Petőfi  verseinek köszönheté. Most már, ha 
megszűnik az az újság, amely miatt a többi újság haragját magára 
vonta, mit kezdjen ? Megalázkodjék s kilincseljen ezeknél ? Ezt 
már veleszületett büszkesége sem engedte volna, de a neve sem, 
mely országos hírű volt már ez időben. Ekkor született Petőfi 
agyában a terv, hogy a fiatal  irók színét-javát külön társaságban 
egyesíti, amely társaság tagjai a létező szépirodalmi újságok egyi-
kébe sem írnak. 

Tervét elsőnek Jókaival közölte, aki ekkoriban jött Pestre 
állandó tartózkodásra. Együtt állapodtak meg abban, hogy kit 
szólítsanak fel  a társaságba lépésre. Meg is alakult a társaság, a 
híres „tízek társasága", melynek tagjai Petőfin  és Jókain kívül a 
következők voltak: Tompa Mihály, akit részint népregéinek és 
mondáinak kiadása, részint betegsége vitt Pestre, Obernrik Károly, 
Degré Alajos, Pálffy  Albert, Bérczy Károly, Pákh Albert, Lisznyai 
Kálmán és Kerényi Frigyes. A társaság, Jókai szerint, a következő 
célt tűzte ki: a magyar nép nyelvét irodalmi értékre emelni; irány-
ban és eszmejárásban követni a nemzeti sajátságokat, mellyel kap-
csolatban áll az a Petőfi  költészetében diadalmasan keresztül tört 
elv, hogy az eszme, a gondolat  az úr s a szavak csak szolgák  és 
hogy a népköltészet nem a bundaszagú póriasságban, a földhöz 
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ragadt néputánzásban, a szegényes különcködésben áll, hanem 
abban, hogy a népköltészet  magas költészetté  legyen. Szóval azzá: 
amivé Petőfi  már fel  is emelte a népköltészetet. 

A társaság e cél szolgálatára újságot akart alapítani Pesti 
Füzetek  cím alatt. Újságot, amelyben a szépirodalom mellett komoly 
irodalmi tanulmányok is lesznek. Vagyis folyóirat-féle  akart lenni 
a Pesti  Füzetek.  Akart, de meg sem születhetett, mert a megszüle-
téshez hatósági engedély kellett, ezt pedig megtagadták az ifjú 
vállalkozóktól. Azzal tagadták meg, hogy van már három szépiro-
dalmi újság, ennyi éppen elegendő, de az igazi ok az volt, hogy 
a társaság tagjai azok az ifjak  voltak, akik esténként külön asztal-
nál gyűltek össze a Pilvax-kávéházban, s ott nemcsak irodalmi 
kérdésekről vitáztak, de 'politizáltak is, mégpedig nem a bécsi kor-
mánynak tetsző szellemben. A kormány már egy évvel előbb a 
helytartótanács figyelmébe  ajánlotta a „gyanús" társaságot, s amint 
az 1848-iki márciusi vértelen forradalom  megmutatja, nem minden 
alap nélkül. 

Kudarcot vallott hát az első írói „sztrájk", de nem kellett 
megalázkodniok: Frankenburg Adolf,  az Életképek  derék szerkesz-
tője, sietett megragadni a kedvező alkalmat, önként tárta ki előttük 
az újság ajtaját, a Honderű  pedig, Petrisevich Horvát Lázárnak, a 
„Lázárok Lázárának"  émelygősen szaloniaskodó újsága, mely éppen-
séggel nem szalonias hangon becsmérelte Petőfit,  ezután sem része-
sült abban a kitüntetésben, hogy Petőfi-verseket  közölhessen. 

Petőfi  híre ekkor már az ország határán túl repült. Dux 
Adolf  fordításában  már 1845-ben megjelent egyik bécsi újságban 
három Petőfi-vers,  s ugyanő egy kötetre való verset fordított  le, 
mely Ausgewahlte  Gedichte  (Válogatott költemények) cím alatt meg 
is jelent Bécsben. Egy időre mintha elnémulna az a bántó hang-
zavar, mely Petőfi  személye és költészete körül támadt. De nem 
szabad felednünk,  hogy e bántó hangzavarból mily jólesően csen-
dül ki egy nemes hang: az egy Szemere Pálnak, a Kazinczy-triász 

• akkor még élő tagjának hangja ez. Ez a korral haladó aggastyán, 
ki a Petőfiével  merőben ellenkező irodalmi irány müvelésében öre-
gedett meg, az irodalom megifjodását,  egészségesebb útra terelő-
dését látta és ünnepelte az ifjú  sas merész repülésében, keblére 
ölelte a gyermekifjút,  s nagy hatással vette védelmébe. Kedves 
vonást örökít meg róla Jókai 1845-ből. „Egyszer megfogott  minket 
az utcán (Petőfit  és őt), — írja Jókai — s azt kérdé Petőfitől: 
— Hány esztendős ön? — Huszonkettő. — Hát ön? — kérdé tőlem. 
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— Én is huszonkettő. — No, én meg hatvankettő vagyok, hát 
legyünk pertu pajtások." Petőfi  megható költői levélben szerzi meg 
az örökéletet a fenkölt  lelkű, a fiatal  szívű öregnek, akinek „késő 
este van már életében, s szeme még most is tisztán s messze lát" 

Megismerém a felhők  madarát, 
Kit fényes  nappal sem láttak meg többen. 
Magamról szólok. — Hej, míg annyian 
Vetnek reám lenéző szemeket, . 
Kezedben a borostyán lombja van, 
Megkoszorúzni véle fejemet. 

E költői levélre nyílt levélben válaszol az aggastyán, ezt 
írván többek közt: „Én a szó legsajátabb (s nem átviteles) értel-
mében vagyok hálás irántad — ájtatos.  Megtörténhető, hogy e 
szent érzelem elragad ; de hiszen miféle  silány érzelem is, mely-
nek ily sikere nincs? Mind e mellett vajmi jól eshetnék Neked, 
ha a budapesti hanyagokat, azoknak vállvonogatásaikkal együtt, 
olykor-olykor elhagynád, s az én örömsikoltásaimat hallgatnád és 
mosolyganád! Külömben is éveim meg vannak számlálva, s ki tudja, 
meddig lehetek ösztönzésedre, buzdításodra?" 

Szemere levele már nem találta Pesten a költőt. Ismét nagyobb 
útra indul. Az a terve, hogy Szatmármegyébe, majd Máramarosba, 
s onnét Kolozsvárra, az erdélyi országgyűlésre megy. Tervbevette 
a Székelyföld  meglátogatását is. A Székelyföld  meglátogatása azom-
ban 1849-re maradt. Úgy volt megírva a Sors könyvében, hogy 
aztán örökre itt maradjon a mi édes anyaföldünk  kebelében. 

Egyelőre hát Szatmárba megy. 
Új, nevezetes fejezet  kezdődik a költő életében. Költészetében 

is. E kettő: élete és költészete még szorosabban összekapcsolódik. 



• V s z o k r a k á s . 

Költő barátjának, Pap Endrének a meghívására ment Szatmárba 
Petőfi,  1846 őszén. Onnét rándulnak át Nagykárolyba, a vármegye 
székvárosába. Főispáni beiktatásra készült a székváros, s mert efajta 
ünnepséget még nem látott, igen érdekelte ez a költőt. A vár-
megyei nemesség színét-javát láthatta és figyelhette  meg itt a költő, 
s e megfigyelésnek  mindjárt első nap szinte szomorú következése 
lett. A költő egymagában ebédelt a Szarvas-fogadó  étkezőjében, s 
boszusan hallgatta, mint magasztalják a nemes urak Károlyi Lajos 
grófot,  „aki nem restelt velők karonfogva  sétálni a városban". 
Egyszerre csak felpattant  helyéről a költő, s oda kiáltott az uraknak: 
— Ugyan, mit tudnak az urak magasztalni az ilyen emberen ! Hiszen 
apja, nagyapja, szépapja hazaáruló volt. 

— Kicsoda az úr? Hogy mer így beszélni? — ugráltak fel 
az urak s fenyegetődzve  rohantak feléje. 

— Petőfi  Sándor, az urak szolgálatára! — felelt  a költő, s 
pálcájával az asztalra ütött. 

Tettlegességre nem került a sor, de Petőfi  méltán tarthatott 
attól, hogy a felháborodott  urak inzultálni fogják.  Épp azért, nehogy 
gyávának tartsák, ott maradt és ott hált a fogadóban  s csak más-
nap költözött a külömben is zajos kortestanyáról egyik barátjának 
szállására. 

Szóval: Petőfi  bemutatkozása jól kezdődött... A folytatás 
sem volt külömb. Másnap megjelent a beiktató ünnepségen, de 
nem tudta bevenni a hízelgő szónoklatokat, s „egy helyemben 
ennyi butaságot még nem hallottam!" megjegyzéssel ott hagyta 
az ünnepséget, melynek hatása alatt még az nap délután megírta 
Nagykárolyban  című versét. 

Hát e falak  közt hangozának 
Nagy szavaid, oh, Kölcsey? 
Ti emberek, nem féltek  éppen 
E szent helyet ily nagy mértékben 
Megszentségteleníteni ? 

Ez a vers azonban csak egy félév  múlva jelent meg Összes 
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költeményeiben,  az emiatt való felháborodás  tehát később tört ki. 
Gondolható, hogy az előző napi bemutatkozás után görbe szem-
mel nézte a költőt a megyei nemesség maradi része, de ugyan-
ekkor akadt egy jó barátja is, mégpedig — gróf.  Teleki Sándor 
volt ez a gróf,  a csakhamar irodalmi hírességűvé váló koltói kas-
tély ura. Szabadszellemű, kissé különködő természetű ifjú  volt 
Teleki, s természetességeért, pompás humoráért nagy népszerűség-
nek örvendett a vármegyében. A főispáni  beiktatás estélyén talál-
koztak és ismerkedtek meg a druszák a Szarvas-fogadóban.  A be-
mutatkozás igen eredeti módon folyt  le. Amikor kezet szorítottak, 
azt mondta a költő: 

— Ön az első eleven  gróf,  akivel beszélek. 
— Hát döglöttel beszéltél-e? —kérdi Teleki. 
— Az magam is voltam komédiás koromban. 
— Na, cimborám, velem ugyan nem sokat nyertél, mert 

magam is csak olyan vad gróf  vagyok. 
Hirtelen összemelegedtek, együtt borozgattak késő éjszakáig. 
A cimboraságból meleg barátság lett, amint ezt látni fogjuk. 

Teleki már az első találkozáskor meghívta Petőfit  Koltóra. 
Következő este bál volt a fogadó  nagytermében. Erre a bálra 

bejött Szendrey Ignác is, a Károlyi grófok  erdődi uradalmának 
inspektora Júlia nevű leányával. A költő már futólag  látta a leányt, 
de a bemutatkozás a bálban történt meg. A 18 éves leány maga 
is írogatott verseket, rajongott a költészetért, s általában az akkori 
középosztály leányainak átlagos műveltségénél jóval magasabb volt 
a műveltsége. Nem csuda, ha különösen érdekelte Petőfi,  s már 
az első találkozásnál hosszabb ideig társalkodtak. A költő szere-
lemrevágyó szíve az első találkozásra tüzet fogott,  tüzet, mely csak 
a fehéregyházi  közös sírban hamvadott e l . . . A leány szerelemre 
még nem is gondol. Hizeleg a hiúságának, hogy a legnagyobb 
magyar költő csak vele foglalkozik,  de másfajta  ifjúról  ábrándozik, 
s más életről, mint a minőt a szegény költő biztosíthat neki, a 
kényelemhez szokott, elkényeztetett úrileánynak. Ám a költő sze-
relme ezúttal nem szalmaláng. Őt az élet korán férfivá  érlelte, már 
nem ábrándozik, de akarja, követeli a boldogságot, a nyugodalmas, 
meleg fészket  a Sorstól, mely élete tavaszának virágait oly sokszor 
s oly kegyetlenül tiporta el. Megszerette ezt a leányt tenger mély-
ségénél mélyebb szerelemmel, s ennek a szerelemnek viszonzását 
a világ legszebb szerelmi dalaival — nevezhetném himnuszoknak 
is — virágoztatja ki a kezdetben tépelődő, magával viaskodó leány 
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szivében. A költő bizony nem az a dalia, akiről eddig a leány 
nyilván ábrándozott. Hol tüzes, hol merengő szeme az egyetlen 
szépség rajta. Kastélya nincs, uradalma nincs. És a szép és szel-
lemes leányt körülrajongják előkelő, gazdag családok daliás ifjai. 
Válogathat köztük. De a versek, a versek! Oh, azok oly szépek, 
oly meghatók. Ezekhez fogható  szerelmi verseket költő még nem 
írt leányhoz. Ha csak egyet említek meg a sok közül, a Reszket 
a bokor kezdetűt, a világköltészet legegyszerűbb s legszebb sze-
relmi dalát— ennek az egynek állhatott-e ellen Szendrei Júlia ? 

ERDŐD VÁRA 

Petőfi  lemond a mármarosi meg az erdélyi útról, ott ragad 
Szatmárban s újra meg újra ellátogat az erdődi várba, ahol a 
szülők elég szívesen fogadják,  mert álmodni sem álmodnak arról, 
hogy az egykori vándorszínész, aki ezidőszerint is csak költő, semmi 
egyéb: valaha mint kérő merjen fellépni.  Júlia még habozik. Már 
szeretné szeretni a költőt, de nem bízik a lobbanékony szívű ifjú 
szerelmének a tartósságában s ősz végén, amikor a költő vissza-
utazik Pestre, elárul ugyan annyit, hogy szereti a költőt, ám a végső 
választ tavaszra halasztja. Petőfi  boldogsága megmérhetetlen. Bizony-
ság erre Koltón kelt s Várady Antalhoz intézett levele: „Elhagytam 
Szatmárt és hogy hagytam el!. . . szerettetve, barátom, szerettetve 
a legdicsőbb leánytól, mely valaha az Isten képéből kikerült." 
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Október 23-án búcsúzott ei Júliától a költő, de mielőtt Pestre 
visszament, Teleki Sándor maga ment érte Nagybányára, onnan 
vitte Koltóra, hol éppen nagy tanácskozásra gyűltek össze a kör-
nyékbeli urak. Ebéd alatt köszöntő köszöntőt ért, s Teleki kérte a 
költőt, hogy szólaljon fel  ő is. A költő gondolatokba merült, aztán 
hirtelen felállott:  a köszöntő egy hirtelen született költemény volt, 
a történelmi nevezetességű Erdélyben:  Magyarország és Erdély 
készülő uniójának hatalmas riadója. Felejthetetlenül kedves napokat 
tölt a koltói kastélyban, mely néhány hétre boldog pár fészke  lesz 
egy hosszú, a költőnek igen hosszú esztendő eltelte után. Elragad-
tatással ír a koltói határ szépségéről. „Oly szép — írja — mintha 
az én képzeletem után alkotta volna a természet." Több verset ír 
itt, s ezek az egy Erdélyben  kivételével mind szerelmi dalok: a 
boldog szerelem dalai. 

A fészekrakás  gondolata nem hagyja pihenni a költőt, s amint 
Pestre ér, serényen munkának lát, hogy mennél puhább legyen 
az a fészek.  Állandó fizetést  biztosít magának az Életképekné\  s a 
Győrben megjelenő Hazánkná\,  egyszersmind összeállítja 1846 vé-
géig részint füzetekben,  részint újságokban megjelent verseit, s 
ezekhez véve a még nyomtatásban meg nem jelenteket, kiadót 
keres Összes költeményeinek. A német Hartlebennek ajánlja fel 
először. Lakásán keresi fel  a betegen fekvő  kiadót, s ott találja a 
feleségét  is, a költő azonban nem csókol kezet az asszonynak, s 
ez valósággal felpaprikázza  urát az udvariatlan Petőfi  ellen. Néhány 
nap múlva sajnálkozással küldte vissza a kéziratot Hartleben: költ-
séges vállalkozásai miatt nem vállalkozhatik a könyv kiadására. 
Ez a sikertelenség mélyen lehangolta a költőt. E sikertelenség okozta 
szomorú kedvben találkozott vele Emich Gusztáv, aki készséggel 
ajánlkozott a könyv kiadására 500 forint  tiszteletdíj fizetése  mellett. 
Meg is jelent a könyv 1847. március 15-ikére 3000 példányban s 
azon a tavaszon és nyáron a könyv összes példányai elkeltek. 
Az egy Honderű  kivételével az összes újságok lelkes dicséretekkel 
halmozták el a 24 éves ifjú  Összes költeményeit.  A könyv élén oly 
híressé vált s költészetét oly igen jellemző jelszava állt: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért feláldozom 
Az életet, 
Szabadságért feldáldozom 
Szerelmemet. 

Benedek E.: Petőfi.  n 
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s bezárja a könyvet az Egy gondolat  bánt engemet  kezdetű vers, 
melyben a világszabadságért kívánja feláldozni  életét. Ama szabad-
ságért, melyben benne van nemcsak az ő népének, de a világ 
minden rabszolga népének a szabadsága. És van e könyvnek a 
nagy költői értéke mellett egy nagy erkölcsi értéke is: a költő 
Vörösmartynak ajánlja Összes költeményeit; annak a Vörösmarty-
nak, aki atyai szeretettel vezette be őt az irodalomba, azóta is 
atyai szeretettel kísérte csodálatosan gyors fejlődését,  s irigység 
nélkül nézte a- népszerűségét, amely az övét elhaloványítá. Az irigy-
séget kiilömben Petőfi  sem ismeré. Felemelő példája ennek az a 
meleg szeretet, az a lelkesség, mellyel a hirtelen-váratlan feltűnt 
Arany Jánost, Toldi  halhatatlan költőjét, köszönté, bár „Más csak 
levelenként kapja a borostyánt, S neked rögtön egész koszorút 
kell adni". 

Népszerűségének tetőpontján áll Petőfi,  amikor Összes köl-
teményei  megjelennek. Ö a „legnépszerűbb". A Nemzeti  Kör  esté-
lyén, mely a könyv megjelenése idejére esett, s melyen Magyar-
ország csaknem minden megyéjéből megjelent néhány szabadelvű 
hazafi,  határtalan lelkesedéssel ünnepelték a szabadság és szerelem 
legnagyobb dalnokát. Afc  egész ország Petőfi  nevétől visszhangzik, 
s ezidőtájt ő volt a magyar haza legünnepeltebb fia.  De mit ér 
mind ez a dicsőség, ha ennek semmi hatása sincs az imádott 
leány édesapjára! A rejtegetett szerelem titka kipattan, az apa hal-
lani sem akar arról, hogy leánya oly emberhez kösse életét, aki-
nek, ha még oly nagy költő is, biztos hivatala nincs. Megtiltja a 
leánynak, hogy Petőfinek  levelet írjon vagy tőle elfogadjon,  aztán 
egy évi haladékot ad neki abban a hitben, hogy ez idő alatt vagy 
kiábrándul a költőből, vagy sikerül ahhoz adni férjhez,  akihez ő 
szánta. Mert megvan már a kiszemelt férj  egy előkelő, gazdag 
család fiában.  Amint azonban Petőfi  megtudja, hogy egész télen 
át miért nem kapott levelet Júliától s meggyőződik a leány válto-
zatlan szerelméről, nyomban levelet ír az apának s megkéri Júlia 
kezét. Az apa azt válaszolta, hogy ő Petőfit  nem ismeri, leánya 
még igen fiatal,  s határozott választ csak az évi határidő leteltével 
adhat. Petőfi  azonnal útra kelt, egyenest Erdődre utazott, ahol a 
verselgető Lauka Gusztávnál szállott meg. Alig érkezett meg, ment 
az apához, s most már nem kérte, de követelte a leány kezét. 
A goromba szavak csakúgy repkedtek oda meg vissza, s végül is 
az apa kiutasította Petőfit.  A költő még aznap igen goromba leve-
let írt az apának, aki aztán mindent elkövetett, hogy a szerelmesek 
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találkozását megakadályozza. Ám a szerelem találékonnyá teszi a 
költőt és Júliát, gyakran találkoztak a kertben, ahol újra meg újra 
örök hűséget esküdtek egymásnak. Végül is az apa enged annyit, 
hogy egy hét multára igér végső választ, de be sem várja a hetet, 
másodszor is elutasítja Petőfit.  Most már ünnepi ruhában jelenik 
meg a költő, újra megkéri Júlia kezét. Az apa most nem utasítja 
el mereven, de kijelenti, hogy semmit sem ád a leányával, mivel 
akarata ellenére megy férjhez.  Válasszon a leány közte és Petőfi 
közt. Júlia Petőfi  mellett döntött. Még mindig nem mond le azon-
ban a reményről az apa, hogy leánya észretér, el is halasztották 
az eljegyzést, az esküvőt pedig a megismerkedés évfordulójára, 
szeptember 8-ikára tűzték ki. 

Boldogan tér vissza Pestre a költő, s ismét azzal a tervvel 
foglalkozik,  hogy külföldre  megy, így akarván megrövidíteni az 
időt az esküvő napjáig. De meggondolja a dolgot: nem akar oly 
messzire lenni Júliától. Voltaképpen nincs is pénze külföldi  utazásra. 
Eladta ugyan Emichnek az 1847-iki Összes költeményeket, egy-
szersmind szerződést kötött vele, hogy minden ezután írandó 
hasonló kötetére 2000 forintot  fizet  neki, de valójában csak 1500 
forintot  kap kézhez, azt is részletekben, s ebből 1000 forintot 
félre  tesz a — fészekrakáshoz.  Nincs maradása Pesten. Nyár elején 
útra kel, bebarangolja Felsőmagyarországot, aztán mind közelebb-
közelebb húzza türelmetlensége — Erdődhöz. Julius közepén már 
Szatmáron tanyázik, s a hónap végén megszegi a tilalmat: meg-
látogatja Júliát. Az apa majd kinézte a költőt, aki azonban végre 
is kierőszakolta, hogy augusztus 5-én tartsák meg az eljegyzést, 
de sem az apa, sem az anya nem volt jelen az eljegyzésen. Végre 
felvirradt  az esküvő napjának, szeptember 8-ikának, reggele. Petőfi 
jókor reggel megjelent fekete  ruhában, s meghatottan vezette meny-
asszonyát az erdődi vár kápolnájába. Az uradalom két tisztviselője 
volt a tanú, s a családból csupán az anya és a menyasszony 
nővére, Mariska volt jelen. (Mariska később a Gyulai Pál felesége 
lett.) Az apa hü maradt magához, nem jelent meg az esküvőn. 
Mindössze annyit tett meg, hogy négylovas hintón bocsátotta útjára 
leányát, de az apai áldás — elmaradt. A búcsúzásnál egy szót 
sem szólt Petőfihez,  rá sem nézett. 

Teleki Sándor a koltói kastélyt egészen rendelkezésére bocsá-
totta az ifjú  párnak a mézeshetek idejére. A hintó egyik kereke 
útközben letört, bizony nem a szülei áldás súlya alatt, de ennek 
az áldásnak hiányáért bőven kárpótolták a koltói mézeshetek. S az 
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irodalomnak sem lehet panasza: szebbnél-szebb versek csendülnek 
fel  a boldog költő lantján, köztük a Szeptember  végén,  melyet 
sohasem lehet mély megindulás nélkül olvasni. A költő jóslelke 
élete legboldogabb napjaiban pillant a jövendőbe. 

Oh, mondd, ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 
S rá birhat-e majdan egy ifjú  szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet? 
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Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra  sötét lobogóul akaszd: 
Én feljövök  érte a siri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyüimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd  hívedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is örökre szeret! 

A mézeshetek után régi vágya teljesül Petőfinek:  még rövid 
időre ugyan ezúttal bepillant kincses Kolozsvárra. Október 21-ikén 

késő este érkeztek meg parasztszekéren. Másnap bejárták a várost 
és környékét, meglátogatták Mátyás szülőházát, aztán a költő egy-
magában ellátogatott az erdélyi országgyűlésre is. Amint feltűnt 
alakja a karzaton, a rendek lelkesen megéljenezték, másnap 
este pedig az országgyűlési ifjúság  fáklyászenével  tisztelte meg. 
A fáklyászene  után lakomát adtak tiszteletére, melyen Marosvidék 
követe, Berzenczey László, a híres népszónok, köszöntötte fel  a 
nép költőjét, mire Petőfi  Dalaim  című költeményét szavalta el. Fel-
köszöntötte Berzenczey a költő nejét is, aki a társaság közóhajára 
meg is jelent a lakomán. 

„Két napot töltöttem Kolozsvárit — írja Petőfi  —, de fölér 
két esztendővel, olyan gyönyörű két nap volt." 

Kolozsvár után Szalontán kötött ki az ifjú  pár Arany János 
meleg fészkében.  Szinte egy hétig voltak itt, aztán hosszú s kelle-
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metlen utazás után november elejére felvergődtek  a maguk fész-
kébe. Ez a fészek  egy háromszobás, előszobás első emeleti lakás 
volt a Dohány-utcában. Ennek azonban csak két szobáját lakták, 
a harmadikat, amelynek külön bejárata volt a konyhából, Jókainak 
adták ki. A bútort utolsó darabig Petőfi  vette. Mert az após meg-
tartotta szavát: egy krajcárral sem segítette őket a fészekrakásban. 
Ez a fészek  egészen az övék volt, s nyilván puhább és melegebb, 
mivelhogy ők maguk rakták. Nem volt ebben a fészekben  sem 
virág, sem zongora, még csak dalos madár sem. Az ő viráguk a 
szerelem volt, s hol a madár, mely Petőfi  dalaival versenyre kel-
het? A jómódhoz, kényelemhez szokott urileány panasz nélkül 
helyezkedett el a szegényes fészekben.  Egyszerű fekete  ruhában 
járt s különködése egyelőre csak abban nyilvánult, hogy mint női 
eszményképe, Sand György, rövidre vágva hordta a haját. Láto-
gatóba nem jártak; őket sem látogatták. Egyetlen világi élvezetük 
a színházbajárás volt. Ide is inkább csak akkor mentek, ha ennek 
a kornak legnagyobb drámai színésze, Egressy Gábor, a költő jó 
barátja, játszott. Esténkint Petőfi  és Jókai felolvasták  egymás mü-
veit, felolvastak  francia  költőkből is, s el-elbeszélgettek a párolgó 
tea mellett. Ma különösen hangzik, de így volt: idilli életet éltek 
a Dohány-utcai fészekben. 



A m á r c i u s i n a p o k h ő s e . 

A XIX. század negyvenes éveiben Isten különös nagy kegyelmét 
árasztá a magyar földre:  az igazi nagy embereknek egész serege 
lép föl  a cselekvés színpadán. Mintha csak egyszerre pattantak volna 
ki az édes anyaföld  méhéből, mint a mesebeli katonák. Széchenyi, 
Kossuth, Wesselényi, Deák, Vörösmarty, Eötvös, Kemény, Jókai, a 
magyar nemesség e dicsőségeivel egyidőben, egyszerű földmíves 
emberek gyermekeinek a neve ragyog fel  a magyar égen. Nád-
födeles  kunyhók szülöttei: Petőfi,  Arany és Tompa, mind a három 
a magyar géniusz örök büszkesége. Az a kor, mely szülte Széchenyit, 
Kossuthot, Deákot, a magyar közélet vezéreit, szüli a népies nem-
zeti költészet e vezércsillagait is. Szívöket meghatja, lelköket meg-
ihleti a jobbágyi sorban sínylődő nép szenvedése, s nemcsak azért 
dalolnak, hogy daloljanak, hanem hogy dalaikkal utat nyissanak 
ama szívekhez, melyek eddig ridegen elzárkóztak az Istenadta nép 
elől. Petőfi  népdalaiban, életképeiben, Arany 7ö/tf/jában,  Tompa 
népregéiben és mondáiban a nép lelke szólal meg, s eddig isme-
retlen, csudás világ tárul föl  az úri osztály előtt. Nevezetesen Petőfi: 
nemcsak a pusztát fedezi  föl,  melyről addig költő nem énekelt, 
mert nem talált rajta megénekelni valót, de fölfedezi  a népet is; 
valamint a pusztának eddig nem látott szépségei, azonképpen a 
népnek is eddig észre nem vett rokonszenves vonásai rajzolódnak 
a nép lelkétől hidegen elforduló  nemesség lelki szeme elé. Petőfi: 
a magyar nép. Őt látván, hallván, a magyar népet látjátok és hall-
játok jó, kedves, becsülésre érdemes 4 tulajdonságaival s kerülendő 
gyengeségeivel egyetemben. Az ő lantján a gyengeségek is kedves 
színt nyernek, megaranyozódnak. Sem előtte, sem utána nem volt 
költő, aki hozzáfoghatóan  meg tudta volna szólaltatni a nép lelkét. 
Utólérhetetlen művésze ő annak a titoknak, miként tehet a műdal 
oly hatást ránk, mintha egyenest a nép lelkéből fakadt  volna, ám-
bár nyilvánvaló, hogy művész keze formálta.  S bár sokkal fiatalabb 
és sokkal inkább költő volt, semhogy előre kigondolt, megállapított 
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tervszerűségről lehetne beszélni, egyfolytában  olvasva költeményeit, 
úgy tetszik nekünk, mintha pályája kezdetén a nép megkedvelte-
tésén munkálna lánglelke, s amikor aztán a népet az emberek 
szívébe beírta, új erővel kap lantjának húrjaiba: tüzel, izgat, mér-
hetetlen szenvedelmességgel a népért, a nép szabadságáért, ami 
végeredményben nem egyéb, mint az egész, az egy testté és lélekké 
forrott  nemzet szabadsága. 

Pályája kezdetén a szerelem és a bor jókedvű költője, a nagy 
idők nagy költőjét még alig néhány költeménye sejtteti. De már 
1844-et imaszerű költeménnyel nyitja meg: Tied vagyok, tied, hazám ! 
e szív, e lélek! — s ez évből való A külföld  magyarjaihoz  című, 
szenvedelmes hangú költemény, mely szörnyű átkot mond ama 
magyarokra, kiknek nem esik meg szívük a hazán, mely porban 
esd kenyérért, míg ők idegenben dőzsölnek. Ez évből való verse a 
lopásért, rablásért deresre húzott gazemberről (A nemes), aki büsz-
kén kiáltja: Hozzám ne nyúljatok, nemes ember vagyok, nincs 
nemes embert botozni jogotok; a Rab hazának fia,  a Lant és  kard, 
melyben látnoki lelke megsejti a jövendő nagy napokat; a Magyar 
nemes, e csípős szatíra a henyélő, ősi jogon élődő nemes ember-
ről ; s ebből az évből való A hazáról,  melyben a magyar nép régi 
dicsőségét siratja, azt a „hulló csillagot", mely tündökölt, s lehullt 
a magasból és mindörökre elnyelé a föld. 

De a rohamosan fejlődő  eseményekkel együtt nyargal lelke, 
s míg 45-ben még a régi dicsőséget siratja, 46-ban már azt kérdi 
költőtársaitól, hogy ugyan meddig zengik még „a régi kort, 
mit elsodort hullámaival az enyészet". 

A csalogány az alkony madara; 
Már vége felé  jár az éjszaka, 
A hajnal közeleg: 
Most a világnak 
Nem csalogányok, 
Hanem pacsirták kellenek. 

Pacsirták, az ébredés, a hajnalodás madarai. 
Valóban elég volt a régi dicsőségen való búsongásból, „a vér-

csékkel és bagolyfiakkal  való versenyt huhogásból", — pacsirták 
kellettek, kik a szabadságról, a szebb jövendőről dalolnak; hitet, 
bátorságot öntenek a csüggedők, emberséges érzést, részvétet a 
nép elnyomóinak szívébe. Ki érezné, ha nem a nép fia  a nép búját, 
baját, sok nagy szenvedését, a jogtalanságot, melynek súlya alatt 
csaknem ezer éve roskadt? Ama népét, melynek 
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Egyik kezében eke szarva, 
Másik kezében kard: 
így látni a szegény jó népet, 
így ad majd vért, majd verítéket, 
Amíg C6ak élte tart. 

S ha jön az ellen, vért miért ont? 
Kardot miért foga? 
Hogy védje a hazát? Valóban! 
Haza  csak ott  van, hol jog is van, 
S a népnek nincs joga. 

A Palota  és  kunyhóban szembeállítja a gőgös palotával a lom-
bos fák  mögé vájt kis kunyhót, s szentnek mondja a szalmakuny-
hók küszöbét, mert „itt születnek a nagyok, az ég a Megváltókat 
ide küldi be". 

Közvetlen e költeménye után írja A XIX.  század  költőn.  Pusz-
tában bujdosó néphez hasonlítja a magyar népet, s a költök a 
lángoszlopok, ezeknek kell a népet vezetni Kánaán felé.  Átkot mond 
azokra, akik nem küzdenek a nép szabadságáért; akik azt hirde-

• ik, hogy már megállhatunk, az igéret földjére  elérkezénk. 

Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal  helyet; 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán: 
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kanaán! 

Amikor Arany János megírja 7oW/-ját, elsőnek üdvözli a 
„szalontai nótáriust", s költői levele mintha csak folytatása  volna 
A XIX.  század  költőinek,  mondván : 

S az az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja lelkének mennyei mannáját. 
A szegény nép! Olyan felhős  láthatára, 
S felhők  közt kék eget csak néha napján lát. 

Nagy fáradalmait,  ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költök, daloljunk számára, 
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, 
Egy édes álom a kemény nyoszolyára. 

Az idegen, ha semmit sem is olvasna a negyvenes évek 
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mozgalmas történetéből egyebet, mint Petőfi  költeményeit, egyedül 
ezekből is világos képek nyerne: ime, egy ország elnyomókkal és 
elnyomottakkal, egy népkeverék, úr és paraszt, mely most készül 
igazi  nemzetté  lenni, hogy kivívhassa s meg is védhesse alkotmá-
nyát, függetlenségét  mindkettőnek: úrnak és parasztnak elnyomója, 
az osztrák uralom ellen. E jogdiadalért a haza legjobbjai fogtak 
kezet, de nehéz küzdelem árán jutnak elébb-elébb. Ez a magya-
rázata, hogy Petőfi  hazafiúi  költészete, melynek 1846-ig inkább a 
szülőföld  mély szeretete a forrása,  mind belsőbb és belsőbb kap-
csolatba jut a napipolitika eseményeivei; mind élesebben és hatá-
rozottabban lép a nemzet elé a költőben a hazafi  s egyben a 
demokratikus átalakulás türelmetlen hangú követelője. Véres  napok-
ról  álmodik  ugyanakkor, amikor azt hinnénk, egyetlen vágya van: 
meghódítani „a kicsiny kis leánykát, a nagy világnak legnagyobb 
gyémántját", s ezzel egyidőben „kiáltja túl" az őszi szelet: 

Egy nemzet és két ország hallja meg, 
Mi bennem eddig titkon fórra  csak, 
S amit keblemből mostan kiröpítek, 
Mint a volkán az égő köveket, 
Az fórra  bennem, az fájt  én nekem, 
Hogy egy nemzetnek két országa van, hogy 
E két-országos nemzet a magyar. 

„Úgy érzem a forradalmat,  mint a kutya a földrengést", 
mondja 1847. második felében.  De ő nem fél  a forradalomtól,  sőt 
várva-várja, ettől reméli a nép felszabadulását,  az ország teljes 
függetlenségét.  Türelmetlen az újítások lassú előbbrejutása miatt, 
tele a szive aggodalommal, kétséggel, hisz oly sokszor csalódott a 
nép. Ennek a sokat csalódott népnek nevében fenyegeti  meg a 
hatalmasokat: 

Még kér a nép: most adjatok neki! 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, 
Ha fölkel  és nem kér, de vesz, ragad? 
Nem hallottátok Dózsa György hírét? 
Izzó vastrónon őt elégeték; 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok: 
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

De jön 48, virrad, virrad! Mosolyog a kikelet, ébredezik a termé-
szet, ébredezik a nép, közeledik a szent szabadság: a hegyek 
mögül már előragyognak sugarai. 



59 

A hírhedett Metternich kancellár megbukott. Az a 72 követ 
s 200 országgyűlési ifjú,  kik Kossuth feliratával  Bécsbe mennek, 
az egy-két napja még mindenható kancellárt nem találja ott. A bécsi 
nép leírhatatlan lelkesedéssel fogadja  a pozsonyi országgyűlés kül-
döttségét, a szabadság e hírnökeit. Kossuth útját virágokkal hinti 
be a nép: csak egy szavába kerül, s a nép elsöpri a császári pa-
lotát. De Kossuthot nem bódítja el a dicsőség mámora, ő a tör-
vényes alapon álló nemzet kívánságaival ment Bécsbe s megy a 
magyar király elé. A király fogadja  Kossuthot, Batthyányi és Esz-
terházyt, s a trónörökös jelenlétében, éjnek idején megígéri a nem-
zet kívánságainak teljesítését. 

Ekkor már Bécsben tudták, hogy mi történt — Pesten.  Mert 
mialatt az országgyűlési küldöttség Bécsben járt, nagy események 
színhelye Pest. Az ország szíve megdobban, s ez a dobbanás de-
lejes áramként járja be az országot: szabadság, egyenlőség és 
testvériség, a népek e szentháromsága tündököl a magyar égen, s 
nincs többé hatalom, mely a szívekből a nemzeti akarat e szent-
háromságát kiirtsa. Ha Bécsnek két napig Kossuth az ura, Pest-
nek — Petőfi.  Mialatt Bécsben a nép Kossuth tüneményes szónok-
latainak hatása alatt tomboló lelkességgel élteti a szabadságot, 
Pesten Petőfi  szavalja : 

A magyarok Istenére esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

s a népek ezrei esküre emelt kézzel mennydörgik utána: eskü-
szünk! 

Atüzvérű ifjúságot  nem elégíti ki az országgyűlés természet-
szerűen lassúbb cselekvése: egyszerre akar mindent, s a Pilvax-
kávéházban, a „Közvélemény*4 asztalánál megállapítják a híres 12 
pontot, a népszabadság e kátéját. 

Mit  kíván  a magyar nemzet?  Ez az első kérdés, s a felelet 
rá: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!" Erre következik a 12 
pont: 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát. 2. Felelős minisztériumot 
Budapesten. 3. Évenkinti országgyűlést Pesten. 4. Törvény előtti 
egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti őrsereget. 
6. Közös teherviselést. 7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 8. Es-
küdtszéket, képviseletet egyenlőség alapján. 9. Nemzeti bankot. 
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra; magyar katonáin-
kat ne vigyék külföldre,  a külföldieket  vigyék el tőlünk. 11. Apo-
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litikai státusfoglyok  bocsáttassanak szabadon. 12. Kívánjuk az uniót 
Erdéllyel. Egyenlőség, szabadság, testvériség! 

Jókai Mór olvassa fel  először a kávéházban, néhány ifjú  jelen-
létében, e pontokat március 15-ikének reggelén, utána Petőfi  a 
Nemzeti  dal-\,  s úgy mennek az egyetemre, hol Petőfi  az egyetemi 
ifjúságnak  is elszavalja Nemzeti  dal-ixt.  Innét indul az ifjúság  ki 
az utcára, hol csakhamar tenger nép verődik össze, s Landerer és 
Heckenast nyomdájában lefoglalnak  egy kis kézisajtót, azon ki-
nyomatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt: a szabad sajtó első 
termékeit. Délután népgyűlést tartanak a Nemzeti Múzeum előtt, 
ott Petőfi  újra elszavalja a Nemzeti  dal-\,  felolvassák  a 12 pontot 
sja népgyűlés egyenest a városházára tart: a városatyák is elfo-
gadják a szabadság kátéját. 

Ez volt csak az igazi „forradalom",  hasonlatost nem mutat 
fel  a világtörténelem: forradalom,  melyhez kiontott vérnek átkos 
emléke nem tapadt. Ezeréves szolgaság lánca hull le egy napon 
a nép kezéről, lábáról, s a hatalom fejét  vesztve, tétlenül áll a 
lövésre kész ágyuk mögött: nincs kéz, melyv az ágyuk felé  nyújtsa 
az égő kanócot; nincs kéz, mely szuronyt szegezzen a Budára 
felvonuló  ifjak  mellének: vérontás nélkül szabadítják ki Táncsics 
Mihályt, a munkás nép e lelkes íróját, ki sajtóvétség miatt rabos-
kodott, s nagy diadallal kocsin viszik Budáról Pestre. 

A Nemzeti Színházban ez este a Bánk bán-i játszották, de 
de előadás közben beözönlött az ifjúság  s a játék félbemaradt. 
E helyett az énekkar, az ifjúság  kívánságára, elénekelte a francia 
forradalmi  dalt, majd áriákat énekelt a Hunyady László-ból, Egressy 
Gábor pedig kétszer szavalta el a Nemzeti  dal-t  Mint a Nemzeti 
Muzeum előtt, itt is a közönség esküre emelt kézzel dörgé a szavaló 
után: Esküszünk! Esküszünk! Másnap este Buda és Pest fény-
tengerben úszott, a színházban megint szavalták a Nemzeti  dal-1, 
Emich könyvkereskedése fölött  Petőfi  kivilágított képe függött. 

Valóban e nagy napoknak Petőfi  volt legünnepeltebb hőse. 
A Nemzeti dal bejárta az egész országot. Lefordították  franciára, 
németre, illusztrálják, s néhány nap alatt hat dallam is készült 
rája. Most volt népszerűsége tetőpontján a költő. Ettől a népszerű-
ségtől valósággal megdöbbent a pozsonyi országgyűlés. Méltán 
tartottak attól, hogy e „vértelen forradalom"  lázadásra fajul,  külö-
nösen arra az álhírre, hogy Rákoson 30 ezer paraszt áll fegyverben 
Petőfi  és Jókai vezetése alatt, s ez a 30 ezer ember kikiáltotta a 
köztársaságot. Az országgyűlés e hírek hatása alatt még serényeb-
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ben lát munkának, hogy a 12 pontba foglalt  kívánságok mielébb 
törvénnyé váljanak. De csakhamar kitűnt, hogy a bécsi udvar, 
mely idejében minden jót igért a pozsonyi küldöttségnek, minden-
képpen húzza-halasztja az országgyűlés által elfogadott  gyökeres 
reformoknak  a megvalósítását, kifogásolja  ezt is, azt is. Mindez, 
természetesen, V. Ferdinánd, a jámbor, öreg király nevében törté-
nik. Pozsonyban az országgyűlési ifjúság  elégeti a királyi leiratot, 
Petőfi  megírja azon melegében A Királyokhoz  című költeményét, 
melynek ez a refrénje  : 

Bármit mond a szemtelen hízelgés, 
Nincsen többé szeretett király! 

Pesten valóságos forrongás  támad, s nyíltan hirdetik, hogy 
ideiglenes kormányt alakítanak, ha a király a mindenben független 
felelős  minisztériumot el nem ismeri. Nyomban A Királyokhoz  c. 
költemény után megírja a Föltámadt  a tenger  kezdetűt, melyből 
kiviharzik a forradalomért  vágyakozó költő diadalmas ujjongása: 

Föltámadt a tenger, 
A népek tengere, 
Ijesztve eget, földet, 
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje. 

Igen, feltámadt  a tenger, s habár felül  a gálya, s alul a víz-
nek árja, azért a víz az úr! A századok során elnyomott nép most 
a Hatalom, s bármennyire nehezen esik a bécsi udvarnak a régi 
rendszertől való megválás, kénytelen beadni a derekát. Március 
31-én újabb királyi kézirat jön le Pozsonyba: a felelős  minisz-
térium és Magyarország függetlenségének  elismerését tartalmazza 
ez a kézirat. Nagy lelkesedés s nagy megnyugvás támad a királyi 
kézirat nyomán, s egyben nagy felháborodás  Petőfi  ellen, aki azt 
merte írni: Nincsen többé szeretett király ! Egyszerre csak lezuhant 
a népszerűség szédítő magasából és sárral dobálták, őt, akit 
néhány nap előtt még vállukon hordozának. A költeményre oly 
hirtelen jött a felháborodott  közvéleményt kibékítő királyi leirat, 
hogy elfeledék:  hiszen, amikor Petőfi  ezt a költeményt írta, a köl-
tővel együtt háborgott minden magyar. Lám-lám, ez a jó bolond 
magyar mily hamar kiengesztelődik! Mily hamar fátyolt  vet a 
múltra! S mily hamar megtagadja saját fiát,  azt, aki a magyar 
névnek a legnagyobb dicsőséget szerzé az egész müveit világban! 
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Ugyanaz a magyar ez, mely életét és vérét ajánlotta fel  a néme-
tesítő Mária Teréziának; ugyanaz a magyar ez, amely sirt örömé-
ben, amikor V. Ferdinánd néhány keservesen bemagolt s eldado-
gott magyar szóval nyitá meg az 1843-iki országgyűlést! Bizony, 
nem éppen hízelgő, amit ez alkalomból a „legnagyobb magyar" 
Naplójában mond erről az elérzékenyedésről. A közel jövő hama-
rosan igazolta Petőfit,  viszont a közvélemény felháborodását  nem-
csak az ezeréves királyhűség magyarázza, de a köztársaságtól való 
félelem  is. Mert Petőfi  éppenséggel nem titkolta, hogy az ő esz-
ményképe: a köztársaság. Az otromba, gyalázkodó támadásokkal 
nem törődik, halad a maga útján. Megérezte a forradalmat,  „mint 
a kutya a földrengést"  — s jól érezte meg. Nem ő azonban az 
egyetlen, aki ezt megérezé. Megérezte ezt Széchenyi is, Kemény 
Zsigmond is, de míg ezek féltek  a forradalomtól  s az ezt követő 
nagy összeomlástól, Petőfi  nemcsak sóvárogva várta, kívánta a for-
radalmat, de hitte is erős hittel annak minden rosszat jóra fordító 
diadalát. Ennek a diadalnak szolgálatára esküszik fel  lantjával, 
majd kardjával is, s még egy röpke esztendő: vérrel is meg fogja 
pecsételni esküjét. 



Eg.y srondolal hánt enjfomet  . . 

1848. julius 5-ikén nyilt meg az első népképviseleten alapuló 
országgyűlés. Már nem Pozsony, hanem Pest az országgyűlés szín-
helye. Négyszáztizenöt képviselő van együtt. A két .testvérország 
egyesült. „A szent imádság meghallgatva lőn, Midőn eggyé lett 
mind a két magyar." így üdvözli Petőfi  az Uniót, két ország ölel-
kezését, majd erős hittel dalolja: 

Jöhetsz most már, jöhetsz, vihar, 
Nem rettegjük már haragod! 
Két ország eggyé olvadott, 
Kétélű kard lett a magyar, 
Mely jobbra is vág, balra is vág 
És jobbra-balra majd érzik csapását! 

Igen, megtörtént a két ország ölelkezése, s az új képviselő-
házban ott vannak az erdélyiek is. Főurak, köznemesek, papok, 
tisztviselők s földmivesek  ülnek együtt a törvényhozó házban. És 
ismét Petőfi  az, aki elsőül szól a nemzetgyűléshez. Megállítja a hon 
atyáit a terem küszöbén: 

. . . Megálljatok, ne lépjetek be még, 
Hallgassátok meg intő szózatom: 
Egy ember szól, de milliók nevében! 

De csak kívülről  szólhat Petőfi  az országgyűléshez, mert a 
négyszáztizenöt képviselő közt hiába keressük a nevét. A költő a 
Kiskúnságban lépett fel  képviselőjelöltnek, tehát a szülőföldjén,  s 
ím, egy jelentéktelen emberrel szemben csúfosan  megbukik. Rette-
netesen izgatnak ellene a kortesek, s odáig fajul  az izgatás a költő 
ellen, hogy már-már az élete is veszedelemben forog.  Különösen 
a Királyokhoz  című költeményét használják fel  ellene, aljas rágal-
mak sarával dobálják őt, a nép leghívebb, legönzetlenebb barátját. 
Ne vessük a szemére a népnek, hogy mindjárt az első alkalommal 
hálátlannak mutatkozott Petőfi  iránt. Ama Petőfi  iránt, ki e nép 
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szabadságáért szíve vérével írta azokat a hatalmas riadókat s meg 
is halt hősi halállal. Csaknem ezer esztendeig nyögte e nép a szol-
gaság jármát, s amikor szabaddá lett, a szabadságra még nem volt 
megérve. Évszázakon át szándékosan hagyták sötétségben, csoda-e, 
ha nehezen szokta meg a nap vakító világosságát? Csoda-e, ha 
könnyen félrevezették  a lelketlen ámítók, a zavarosban halászók? 

Képzelhető, mennyire bántotta a költőt e csalódás. De ő nagy 
volt nemcsak költőnek, nagy volt ő embernek is: lehangolja a 
csalódás, de útjában nem állítja meg. Még csak most lesz igazán 
szüksége a nemzetnek az ő ezerhúru lantjára! Mert im, alig sütött 
ki a nap a magyar égen, már gyűlnek, gyülekeznek a fellegek, 
készül a vihar, az eget-földet  megrengető vihar, rettenetesen iga-
zolódik az a költemény, amely miatt országos felháborodás  tört ki 
még nemrégiben. Még meg sem nyilt a népképviseleti alapon vá-
lasztott országgyűlés, nyilvánvalóvá lett, hogy pünkösdi királyság-
nak nézik Bécsben Magyarország függetlenségét,  s csak a kedvező 
alkalomra lesnek, hogy bilincsbe verjék a magyar szabadságot. 
Nyilt lázadás, nem szűnő bujtogatás: ez a helyzet képe az ország-
gyűlés megnyitásakor. Hiába biztosította a nemzetet a trónbeszéd, 
hogy úgy a király, mint családja elitéli a nemzetiségek pártütését, 
a szép szavak nem nyugtatták meg. Ezeket a szép szavakat meg-
hazudtolták az események. A lázadás tűzként terjedt az országban, 
a katonaság hitványul viselkedett: csak színleg tett valamit a láza-
dás elfojtására,  valójában szította azt. „A haza veszélyben!" zúg 
végig az országon Kossuth hatalmas szózata, s az országgyűlés 
200 ezer újoncot s 40 millió forintot  szavaz meg Kossuth szóza-
tára. Senki sincs már kétségben affelől,  hogy Magyarország füg-
getlenségét, a nemzet szabadságát vérrel kell megpecsételni. „Isten 
után legszebb és legszentebb név a honvéd nevezet" — zengi Petőfi, 
s öregek, ifjak,  gyermekek sietnek szent lelkesültséggel a zászlók alá. 

Alig dördült el az első ágyú, egyszerre csak hol egyik, hol 
másik„újságban kellemetlenkedő megjegyzések jelennek meg Pető-
firől  : Lám, lám, a költő, akit „egy gondolat bánt, ágyban, párnák 
közt halni meg" — még mindig itthon! Való igaz, hogy Petőfi  nem 
indult azonnal a csatába: visszatartották a kezdet kezdetén családi 
gondjai. Felesége áldott állapotban. Szülei teljesen leszegényedve: 
már rég ő gondoskodik az öregek mindennapi kenyeréről. Cinko-
tán, majd Vácon helyezte el őket, ott egy emeletes házban foga-
dott nekik egy szobás, konyhás lakást. Később behozta Pestre, s 
abban a házban, amelyben ő lakott, külön szobát bérelt az öre-
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geknek, s közös háztartásban éltek. „Tisztességes szobája volt a 
két öregnek — írja Arany János —, Petőfi  a leggyöngédebb tisz-
telettel bánt velők." 

Jól tudták Pesten, hogy Petőfit  főként  a közeledő „családi 
esemény" tartja itthon. Azt is tudták, hogy komolyan készül be-
lépni a hadseregbe, s rendesen eljár a tűzérönkéntesek számára 
rendezett gyakorlatokra, de mindezt nem vették tudomásul a rossz-
akaratú emberek, s szüntelen izgatták, csakhogy éppen nem e sza-
vakkal kérdezték: mikor tetszik már meghalni ? E szégyenletes csip-
kedések, nógatások hatása alatt írja Golyók  sivítnak  és Hallod-e 
szív,  szívem!  kezdetű költeményét. 

Golyók sivítnak, kardok csengenek, 
A zöld mezőt piros vér festi  meg, 
Csaták zajától zeng a föld  s az ég, 
S te hősi költő, te itthon vagy még? 

Ne magyarázza senki én nekem, 
Tudom nagyon jól, hol van a helyem? 
Ha itt végzem kötelességemet, 
Csatába s a pokolra is megyek! 

Keserű fájdalom  sir föl  a másik költeményben: 

Hallod-e szív, szívem! Hallod e beszédet? 
Gyávaság vádjával kit illetnek? Téged! 
Te reád merik azt mondani, hogy: gyáva, 
Te reád, hogy nem mersz menni a csatába! 

Cudar, gaz rágalom! Bebizonyítom ezt, 
Csak azt restellem, ha bebizonyítva lesz, 
Azok is, kik most úgy ócsárolnak engem, 
Éljenezni fognak  győző ünnepemben. 

Nyomban jelentkezett a hadseregnél, ahol századosi ranggal 
vették föl.  De már erről a rágalmazó újságok nem vettek tudomást. 
Csupán az Életképek  jegyzett meg annyit, amikor Petőfi  szeptember 
végén a Székelyföldre  indult: „Petőfi  is elutazott kötelességét, 
mint becsületes hazafi,  teljesíteni". Nem akadt az egész országban 
egyetlen ember, aki tiltakozott volna az ellen, hogy halálba kerge-
tik a nemzet legnagyobb költőjét. 

Petőfi  a Székelyföldre  ezúttal nem jutott el, útközben vissza-
tért Pestre s szüleit Orlayra bízván, feleségét  levitte Erdődre. Itt 
írta megérkezése után A vén  zászlótartó  című költeményét. Ez a 

Benedek E.: Petőfi. 5 
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vén zászlótartó, az ő apja volt, aki 58 éves létére a Vasvári-féle 
pesti önkéntes csapatban részt is vett Jellasics ellen a sukorói üt-
közetben. Indul a költő is Debrecenbe zászlóaljához, s megható 
költeményben búcsúzik feleségétől. 

. . . Tán megcsonkítva térek vissza majd, 
De akkor is szeretsz te engemet, 
Mert, Istenemre, amint elviszem, 
Épen hozom meg hü szerelmemet. 
Isten veled, szép ifjú  hitvesem, 
Szívem, szerelmem, lelkem, életem. 

Debrecenben újoncok tanításával vesződik, aztán szabadságot 
kap felesége  lebetegedésének idejére. Visszamegy Erdődre, de nin-
csenek biztosságban a zavargások miatt, s Debrecenbe viszi a fele-
ségét: ott született meg december 15-én, déli 12 órakor a gyermek, 
aki a keresztségben Zoltán nevet nyert, s akinek Arany János és 
felesége  voltak a keresztszülei. 1849. január közepén Vörösmarty 
gondjaira bízta családját, s indult többed magával Erdélybe, a Bem 
hadseregéhez. Azt mondta útközben: — Vagy nem térek vissza 
többé, vagy csak úgy, ha a háború ítélőszéke elé vitt végzetes 
dilemma jól dől el. Ha elesem, fiamnak  Vörösmarty—mint ígérte 
.— atyja lesz; nőm pedig, mondá rajongással, nem fog  engem 
túlélni... 

Medgyesen találkozott Lisznyay Kálmánnal, ki nyakába borult, 
aztán keserűen fakadt  ki: 

— Hát nincs már ember Magyarországon, hogy téged, a haza 
büszkeségét, is kockára tettek? 

Petőfi  alig tudta lecsillapítani a palóc dalok székely eredetű 
költőjét. 

— Itt most az én helyem, Kálmán — mondta — itt kell 
most mindnyájunknak babért keresni, s meglásd, az én pegazusom 
az ágyuk zenéje közt csak új tüzet nyer. 

Valóban azt nyeri, új tüzet. A lángész az ágyuk zenéje közt 
bontakozott ki teljes nagyságában. Az ágyuk zenéje közt születnek 
a csatadalok mellett Petőfi  legtökéletesebb, legszebb költeményei, 
azok, amelyeknek semmi kapcsolatuk sincs e halálos zenével. Le-
gyen elég csak megemlítenem e költeményeket, nem magyarázva, 
egyszerűen felsorolva  cím szerint. íme: Szülőföldemen;  Kis-Kúnság; 
Ma egy éve...; Itt benn vagyok a férfikor  nyarában...; Tudod, 
midőn először ültünk E tó fölött,  e fák  alatt?; Ti ákácfák  e kert-
ben, Ti szép emlékű fák;  Elpusztuló kert ott a vár alatt...; Sze-
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retlek, kedvesem! Tudván, hogy az ágyuk zenéjében írta e fönsé̂  
ges szép költeményeket, a csodálkozás és meghatódás gyönyörű-
sége szállja meg egész valónkat, aztán . . . aztán . . . reszket a 
lelkünk, mert közeledik, szédületes sebességgel közeledik a nap, 
az átkozott nap, amelyen ezt a nagy szívet el fogjuk  veszíteni. 

Hát megy a költő, megy a halálba. Medgyes és Nagyselyk 
között nagy csapat székely lovassággal és gyalogsággal találkozik. 
A székely katonák megtudják, hogy Petőfi,  a „poéta" az, akivel 
az ő őrnagyuk beszél, mennydörgő éljenzés viharzik fel,  aztán 
köréje tódulnak, közvetlen közelről akarják látni a költőt. Petőfi 
megindultan vette le fövegét  s fogott  kezet a székely katonákkal. 
„Soha jelenet nem volt rám ily hatással, írja egy névtelen tudósító. 
Nem tudtam: a költőt csodáljam-e, ki neve dicsőségével a Székely-
föld  utolsó kunyhóját is be tudja tölteni, vagy leboruljak a nép 
előtt, mely elszigeteltsége, mostoha viszonyai közt is ismeri jeleseit 
s fellelkesül  azok neve hallásán . . . tán ekkor fogamzott  meg lel-
kében a szándék, miről későbben oly gyakran szólt, hogy a szé-
kelyek, vérünk e virága közt fog  megtelepedni." 

Szelindeken jelentkezett Bemnél, aki nagy örömmel fogadta 
a költőt. A kevésszavú, szürke kis lengyel, bár jóformán  egy szót 
sem tudott magyarul, tudta, mit jelent Petőfi  egy-egy lelkesítő dala, 
s nemcsak megbecsülte a költőt, de rövid ismeretség után meleg 
szeretetének számtalan jelével halmozta el. Minden csata előtt 
keményen megparancsolta hogy a tűzvonalon kivül maradjon, 
de Petőfi  már az első csatában, a vízaknaiban, megfeledkezett 
a parancsról, részt vett egy rohamban, sőt többekkel akkor is előre 
rohant, amikor Bem a rohamot visszarendelte. A nevezetes piskii 
csatától Bem úgy tartotta vissza, hogy futárként  Debrecenbe küldte. 

E könyv szűkre szabott terjedelme nem engedi, hogy leírjam 
a költőnek Mészáros hadügyminiszterrel és Klapka tábornokkal való 
összeütközéseit, elég annyit megállapítanom, hogy Petőfi  természete 
nem tudott alkalmazkodni a katonai copfhoz,  nem tartotta fontos-
nak a nyakkendőviselést, viszont sem a hadügyminiszter, sem a 
tábornok korántsem ismerték fel  benne a nagy értéket, aminthogy 
fájdalom,  nem ismerték fel  a magyar közélet akkori vezető férfiai 
sem. A költő a hadügyminiszterrel való összezördülés következté-
ben ledobta az egyenruhát, lemondott tiszti rangjáról, s polgári 
ruhában jelentkezett Bemnél, aki azonban visszaadta rangját s egy 
arabs paripával is megajándékozta. Részt vett a Szászsebes felé 
való előnyomulásban, s ott Bem Petőfi  mellére is tűzött érdemjelt 
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e szavakkal: „Balkézzel tűzöm fel,  szivemfelőli  kezemmel", s — 
feltűzvén  az érdemjelt, hosszan és melegen ölelte meg. A költő 
mély megilletődéssel köszönte meg a kitüntetést: „Tábornokom, 
többel tartozom önnek, mint atyámnak. Atyám csak életet)]adott 
nekem, ön pedig becsületet". Bem azzal is elégtételt akar szerezni 
a megbántott költőnek, hogy őrnagyi kinevezésre terjeszti föl, 
egyúttal futárként  küldi Klapka tábornokhoz, amely kiküldetés 
eredménye — súlyos összeütközés Klapkával. Most már másodízben 
lép ki a hadseregből. Ez tavasszal történik s csak nyár elején tér 
vissza Bemhez, egyenest az ő hívására. Közben meghal a költő 
apja, nem sokkal utána — anyja is. Pesten a józsefvárosi  temetőben 
talál örök nyugodalmat „a legszeretettebb atya és a legszeretettebb 
anya". Ezt vésette a költő szüleinek sírkövére. A nevüket attól való 
félelmében,  hogy szülei hamvát a németek kidobják, nem vésette rá. 

Rohanva rohannak most az események. A fényes  diadalok 
egész sora követte a magyar fegyvereket  1849. tavaszán. A szabad-
ságharc legszebb napjai a tavaszi hadjárat napjai. Az osztrák had-
sereg, mely besétált az országba, futva-futott  a lenézett honvédek 
elől, s meg sem állott az osztrák határig. Május 21-én újra magyar 
zászló lengett Budavárán. Ám az orosz cár beleavatkozik a magyar 
szabadságharcba, s május végén 200 ezer főnyi  orosz had lépi át 
az ország határát. Ugyanakkor Erdély felől  is betört egy nagyobb 
orosz sereg. Egy nemzet vészkiáltása zúg fel  Petőfi  riadójában: 

Itt a próba, az utolsó 
Nagy próba: 
Jön az orosz, jön az orosz, 
Itt is van már 
Valóba'. 
Eljött tehát az utolsó 
ítélet, 
De én attól sem magamért, 
Sem hazámért nem félek. 

Ah, hogy biztatja, bátorítja nemzetét a költő! Ne féljetek  az 
oroszok nagy számától. Száz magyar is jut egy oroszra. S ha nem: 
hála Isten, magyaroknak hí a világ. Gyönyörű, felséges  imádsággal 
fejezi  be riadóját: 

És te Isten, magyarok nagy 
Istene, 
Légy népeddel, hü népeddel, 
Jó népeddel légy vele! 
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Tedd hatalmad tieidnek 
Lelkére, 
Világdöntő haragodat 
Fegyvereink élére! 

De hajh, a riadó után következik a szörnyű csüggedés. 
Szörnyű idö, szörnyű idö! — sír fel  a költő, ki most már rohanva 
rohan az erdélyi táborba, Bem apó mellé, rohan a csatába, a 
halálba. 

Szörnyű idő, szörnyű idő! 
S a szörnyűség mindegyre nő. 
Talán az ég 
Megesküvék, 
Hogy a magyart kiírtja. 
Minden tagunkból vérezünk, 
Hogy is ne? Villog ellenünk 
A fél  világnak kardja. 

Indul a költő, rohan a halálba. Julius 20-án ér Tordára, 
vele felesége  s kicsi fia.  Miklós Miklós református  papnál szállnak 
meg, s a költő, minthogy mindenfelől  rossz híreket hall, a papi 
háznál hagyja családját, megy Bem után Marosvásárhelyen, 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán, Kézdivásárhelyen át Bereckig: 
itt találkozik julius 25-én a moldovai táborzásból visszatérő Bem-
mel. Megható volt e találkozás. Maga a költő ezt írja feleségének: 
„Bemmel Berecken találkoztam; megálltam hintaja mellett s köszön-
tem neki, ő oda pillant, megismer, elkiáltja magát és kinyújtja 
felém  karjait, én fölugrom,  nyakába borultam, összeöleltük és 
csókoltuk egymást, mon fes,  mon fes,  mon fes!  (fiam,  fiam, 
fiam!)  szólt az öreg sirva. A körülálló népség azt kérdezte Egressy 
Gábortól, hogy „fia  ez a generálisnak?" Most még sokkal nyá-
jasabb, szívesebb, atyaibb irántam, mint eddig, pedig az volt 
eddig is." 

Ez a meleg fogadtatás  szokatlan jókedvre hangolta a költőt. 
Egész nap versben beszélt, s széles jókedvében utánozta Bem 
beszédmódját, amint Egressy feljegyezte:  mesterileg. 

Minthogy Berecken tudósítást kapott Bem, hogy Szászrégen-
nél megverték a honvédeket, szinte megállás nélkül rohantak Kézdi-
vásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Erdővidéken, Udvarhelyen keresz-
tül Marosvásárhelyre, ahová július 29-én érkeztek meg. Még aznap 
Bem jelentést íratott a hadügyminiszterhez, hogy Petőfi  újra szol-
gálatba lépett. „Jelentse a hadügyminiszternek, — így szól egyik 
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segédtisztjéhez, de vigyázzon,  jelentse szószerint: Segédtisztem, 
Petőfi  őrnagy, ki Klapka tábornok gyalázatos  eljárása  miatt le-
köszönt volt, újból szolgálatba lépett". Beosztotta törzskarába, de 
egyben megtiltotta a költőnek, hogy a csatába kövesse. De Petőfi 
megszegte a tilalmat, s július 30-án, Bem elindulása után egy órá-
val kocsira ült, s estére ő is Székelykereszturra ért, ahol Varga 
Zsigmond házánál szállt meg. E házban aludta az utolsó éjszakát, 
ha ugyan jött álom a szemére. Reggel, indulás előtt, a házigazda 
leánya kérte, hogy szavalja el egyik költeményét, s a költő éppen 
az Egy gondolat  bánt engemet  kezdetű versét szavalta el. Ki ne 
hinné, hogy a költővel e verset halálának előérzete szavaltatá el ? 

Petőfi  Bemet Héjjasfalvánál  érte utói. Nincs arról feljegyzés, 
hogy itt miként fogadta  segédtisztjét a hadvezér, de van arról, 
hogy a gyászosvégű fehéregyházi  csata kezdetén haragosan paran-
csolta vissza a tartalékhoz. Nyilvánvaló, hogy Bem nem bízott a 
győzelemben. Nem is bízhatott. Mindössze 2400 gyalogosa, 250 
lovasa és 14 hat meg nyolc fontos  ágyuja volt 16 ezer orosz és 
24 ágyú ellen. Ezzel a maroknyi csapattal próbálta megakadályozni 
az orosz seregek egyesülését. Az orosz hadvezért meglepte, hogy 
Bem Keresztúr felől  jön a seregével. Jóval nagyobbnak vélte azt, 
mint volt valójában, s azért kezdetben védőállásba helyezkedett. 

A csata végzetes lefolyása  ismeretes, részletes leírása feles-
leges. Minket most a költő sorsa érdekel. Keveset mondok: izgat, 
ma is izgat szüntelen, mert ma sincs bizonyságunk arról, hogy a 
csatatér mely pontján esett el. Muszka dzsida vagy golyó rabolta-e 
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el tőlünk s az egész világtól mind e mái napig kerek e föld  egyik 
legnagyobb költőjét? 

Petőfi,  Bem haragos parancsára, valószínűen visszatért a tar-
talékhoz, de a délutáni órákban többen látták a csatatér külömböző 
helyein. Látták Fehéregyháza felett,  az ágyuk mögött. Látták a 
fehéregyházi  fogadó  udvarán, ahol a szekere állott. Lengyel József 
keresztúri doktor 3—4 óratájt látta a fogadó  elé haladni. Fél óra 
múlva a leégett falu  egyik sütőkemencéjén ülve pillantotta meg a 
költőt: onnét szemlélte a csatát s jegyezgetett a zsebkönyvébe. 
Majd kiment a falu  elé s ott egy híd fájának  dőlve figyelte  a csatát. 
Itt egy orosz ágyúgolyó a költőtől 30 lépésnyi távolságra esett le. 
Néhány pillanatra a felkavart  por elborította Petőfit,  s amikor a 
porfelhő  eloszlott, látta Lengyel, hogy zubbonya ujjával törülgeti a 
szemét. A hídtól *a falu  vetéskapujához tért vissza a költő, s Len-
gyel szerint oly mélyen elmerült gondolataiba, hogy feledni  látszott, 
mi történik körülötte. Pedig épp akkor történt meg a végzetes 
fordulat.  A magyar sereg jobb szárnyának megkerülésével egyidő-
ben megkezdődött az oroszok döntő támadása, s a mieink bomlott 
sorokban hátráltak a túlerő elől. A csata el volt vesztve. Most 
következik a legszörnyűbb pillanat, amikor mindenki csak a maga 
életére gondol. Ki jobbra, ki balra rohan, kiki arra, hol az ellen-
ség gyűrűjéből kiszabadulni remél. 

Lengyel doktor figyelmeztette  a vetéskapunál merengő költőt 
a közelgő veszedelemre, ő azomban helyén maradt. — Potomság! 
— mondta. Vakon bízott Bem szerencsecsillagában. Pedig akkor 
már futott  a balszárny is. Menekült maga Bem is a vezérkarával. 
A gyalogosok és a tüzérek fel  a hegynek, az erdő felé  igyekeztek, 
a lovasok az országúton Héjjasfalva  felé  száguldottak, nyomukban 
két ezred orosz lovasság. Egy másik orosz lovascsapat Fehéregy-
házán felül  az országútra került, s akik ezideig a körön kívül nem 
kerültek, vagy az erdőbe nem rejtőztek, azokat mind bekerítették. 
Valószínű, hogy Petőfit  is itt érte utói végzete. A kocsiját már nem 
találta a fogadó  udvarán. Gyalokay Lajos tanúsága szerint, ő utána 
kiáltott az országúton szaladó költőnek: „Jere velem ! Ott a ko-
csink a bokrok között". A költő megállt, szomoiúan nézett vissza. 
Gyalokay megragadta a kezét, hogy magával vonja. 

— Azt hiszed, kacagott keserűen a költő — van ebben a po-
kolban olyan bolond, aki helyt tudna maradni? Kocsisod is el-
futott.  Itt nincs szabadulás. Menjünk a jobboldalra. Ott tán mene-
külhetünk. Minthogy Gyalokay habozott, Petőfi  kirántotta kezét 
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Gyalokay kezéből. — Itt nincs idő gondolkozásra, — mondá — én 
megyek. Isten veled! Azzal leszökött az országútról s a hegy felé 
menekült. Lengyel doktor azomban azt hiszi, hogy Petőfi  tovább 
is az országúton menekült. Kisbún irányában, az országút emel-

K fehéregyházi  emlék. 

kedéséről visszatekintve látni vélte Petőfit,  „amint fedetlen  fővel, 
széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyában futott".  Ám akár az 
országúton futott,  akár a hegy felé,  bizonyos, hogy ki nem vergő-
dött az orosz lovasság gyűrűjéből. 

Délután 5—6 óra közt vélte látni utolszor Lengyel doktor, 
ezután hitelesnek vehető szemtanú nem látta az élő Petőfit.  A csa-
tát követő nap Heydte osztrák tábornok Lüders orosz vezér kísé-
retében bejárta a csatateret. Ő beszélte később, hogy körülbelől 
ott, ahol Lengyel doktor látta utoljára Petőfit,  feltűnt  neki egy 
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halott az út mellett, akinek nadrágja és zubbonya zsebei ki voltak 
forgatva,  s mellette szétszórt írásokat látott. A halottnak hegyes áll-
szakálla volt, s dzsida-szúrás a mellén. Azt hiszi, hogy Petőfi  volt. 

A július 31-iki csatát követő napon 1030 halottat temettek 
el, részint a Fehéregyháza feletti,  részint az országút melletti árokba. 
Hogy melyik sírban vegyült a költő pora a mi édes anyafőldünk 
porával, e tekintetben eltérők a vélemények. Az bizonyos, hogy a 
mi földünket  szentelé meg a szabadság legnagyobb költőjének 
vére és pora, s ha az ezer év dicsősége nem avatta volna szentté 
e földet,  szentté avatta Petőfi  vére és pora... 



U t ó h a n g * . 

Befejezem  könyvemet ama beszéddel, amelyet a segesvári 
réten .a most folyó  1922. esztendőben mondottam el a Petőfi  em-
lékének szentelt ünnepen. Ez az 1922-iki esztendő voltaképpen a 
százesztendős fordulója  Petőfi  születésének, minthogy a Gondvise-
lés az 1823-iki esztendő első perceiben ajándékozta őt nekünk. 
Ez az esztendő Petőfi  esztendeje; nemcsak a magyaroklakta föl-
dön, de szerte az egész müveit világon áldoztak az ő emlékezeté-
nek. Segesvár kétnapos ünnep színhelye volt ebben az esztendő-
ben : megilleté e várost, melynek falaitól  nem messze halt meg 
hősi halállal egyik legnagyobb költője a világnak. Születést és meg-
dicsőülést ünnepelt itt az erdélyi magyarság ez esztendő julius 
30-ikán és 31-ikén. Ennek az ünnepnek egy részecskéje az én 
beszédem, mely nagy vonásokban képe Petőfi  életének és költé-
szetének. 

Imádsággal kezdém a beszédet, azzal is végezém. íme: 
Isten! Gyenge hangomnak adj erőt. Lobbantsd ragyogó fé-

nyességre elmém hamvadozó mécsvilágát. Add vissza ifjúi  hevét 
öreg szívemnek, hogy minden szavam méltó legyen az ifjúhoz, 
akire a gyermekszív tiszta áhítatával tekintek fel  ma is, életem al-
konyán. Ámen. 

És most, testvéreim, minden hitvallásnak, Erdély 
minden nemzetének Isten szabad ege alatt egybesereglett gyerme-
kei, ajándékozzátok meg figyelmetekkel  az ősz mesemondót, aki 
ma nem mond mesét, de beszél arról a szent háromságról, amely 
megszerezte Petőfinek  az örökéletet. Szüleinek, népének, hazájának 
szent, mert önzetlen szerelme: ez az a szent háromság, mely meg-
nyitá a halhatatlanság kapuját a költőnek, megnyitá az embernek is. 
Igen, az embernek is. Ki ne tudna példát arra közülünk, hogy 
alacsony sorsból felemelkedett,  s nagynak hazudott ember pályáján 
való emelkedésével mind messzebb és messzebb távolodott a szü-
leitől? Lám, a „jó öreg korcsmáros" fiában  nőttön-nő, mind mé-
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lyebb és mélyebb medret ás szívében a gyermeki szeretet. Atyja 
nem értette, nem is érthette meg őt, aki a mindennapi sovány 
kenyeret is szűkmarkúan adogató színészetért s a szegénységben, 
a nyomorkodásban ezzel atyafi  költészetért lelkesül. Keserű harc 
folyik  apa és fia.  közt, de ez a harc nem gyengíti a fiú  szeretetét. 
Anyja sem értette, nem is értheté meg, de az anyai szív diadal-
maskodik a pallérozatlan elmén: szerencsétlennek vélt fiát,  a szí-
véről szakadt gyermeket az anyák megmérhetetlen nagy szerelmével 
zárja szívébe. Kétségtelen, hogy azok a versek, amelyeket Szendrei 
Júlia zendített meg a költő ezerhúru lantján, a világirodalom leg-
szebb szerelmi dalai, ám mindazoknak a szívéhez, akiknek csak 
egyszer is osztályrészül jutott, hogy az édesanya keblén sírhassák 
el a bánatukat, közelebb, sokkal közelebb vannak azok a minden 
földi  vágytól tiszta szerelmi dalok, amelyeket Petőfi  az édesany-
jához írt! 

Gyermekkoromnak feledhetetlen  emlékét elevenítik meg e ver-
sek. Téli est. A szabad tűzhely lobogó lángjai csak hajnali deren-
gésre világítják meg a kis szobát. Édesapám és testvéreim az asztal 
körül. Édesanyám s asszonybarátai sorban ülnek a szoba közepén, 
ujjaik közt csendesen, halkan pereg az orsó. Én. a kis diák, faggyú-
gyertya hamvadozó világa mellett Petőfi  verseit olvasom. Kez-
dem ezzel: 

S im, amint folynak  tovább a verssorok, mind halkabban 
peregnek az orsók. 

Csuda nagy dolog történik: minden orsó lehanyatlik az asz-
szonyok ölébe. Kiül az arcokra a gyönyörűség, a megilletődés, s 
egyszerre röppen el minden ajkról: Óh, Istenem! Nem ezekkel 
az idők során üressé vált szavakkal dicsérik: Ó, de nagyszerű! 
Ó, de felséges!  Hisz ezek a szavak az egyszerű lelkek szótárában 
tán meg sincsenek. Még azzal sem: Ó, de szép! Nekik ez az egy 
szavuk van: Óh, Istenem! 

Kis lak áll a nagy Duna mentében, 
Óh, mily drága e lakocska nékem ! 
Könnyben úszik két szemem pillája, 
Valahányszor emlékszem reája. 

Szép hazámba ismerősök mennek; 
Jó anyámnak tőlük mit izenjek? 
Szóljatok be, földiek,  ha lészen 
Utazástok háza közelében. 

Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, 
Mert fiának  kedvez a szerencse . . . 
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek, 
Megrepedne a szíve szegénynek. 



76 

És jönnek sorban egymásután: A fekete  kenyér, a Füstbe 
ment terv, Egy estém otthon, István öcsémhez: mind egy-egy him-
nusz a „legszeretőbb" édesanyáról, s mindenik után kitör az anyai 
szívekből az elgyönyörködésnek, az ellágyulásnak imaszerű felsó-
hajtása : Óh, Istenem! 

Mondjátok: van-e még költő a világon, aki ennél nagyobb 
dicsérettel dicsekedhetik: Óh, Istenem ! 

* 

Pályája kezdetén Petőfit'  az irigyei azzal akarták lefokozni, 
hogy népköltőnek  minősítették. Petőfi  büszke volt e lekicsinylő 
minősítésre, mint ahogy büszke volt népi eredetére; büszke arra, 
hogy nádfödeles  kunyhóban születeft.  De talán maga sem gon-
dolta, hogy több, mint hetvenesztendővel e végtelen Mindenségbe 
tünése után, lekicsinylett népdalaival aratja a legnagyobb sikereket. 
Értem azt a sikert, a minden sikernél nagyobbat, amikor milliók 
ajkán csendülnek fel  a költő dalai, s a milliók közül néhány ezer 
ember ha tudja, hogy ezeket a dalokat egy Petőfi  Sándor nevű ifjú 
írta, mégpedig úgy írta meg, mintha hódító útjukra egyenesen a 
nép lelkéből indultak volna el. 

A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon, ha jön a 
szép kikelet, — Árvalányhaj a süvegem bokrétája, Árva kislány a 
szerelmem violája, — Rózsabokor a domboldalon, Borulj a vál-
lamra angyalom, — ezeket és a többieket, hogy úgy mondjam: 
visszavette a nép Petőfitől  anélkül, hogy tudta volna, kitől veszi 
vissza. Még a műdallá finomodott  dalainak is a gyökere ott van 
abban a rengeteg erdőben, amelynek Népköltészet  a neve. Ezek 
közt van a világ legegyszerűbb s legszebb szerelmi dala, a Resz-
ket a bokor, mert madárka  szállott  rá kezdetű — ennek is a gyö-
kere ott van abban a rengeteg erdőben. 

Hogy szerette ez a gyermekember a népet, s hogy meglátta 
az a tüzesen csillogó szem az ő népében a nekünk oly kedves, 
jellemző vonásokat! Ö nem vájkált a nép belébe, amint azt egyik-
másik újabb írónk cselekszi, kikotorván a minden emberben ter-
mészetszerűen rejtődző piszkot s szemünk közé dobva: ihol, ez a 
nép,  s nem az, akit Jókai rajzolt elénk ! Igen, Petőfi  is eszményíti 
a népet: a benne talált szép vonásokat még szebbé tette. — Miért? 
Mert az igazi költő — pap és tanító egy személyben. Ö nemcsak 
mulattat, nemcsak gyönyörködtet, de nevel is: mindazt a szépsé-
get, mind azt a nemességet, amit a nép lelkében talál, még szebbé, 
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még nemesebbé varázsolja, felébresztvén  az olvasóban a vágyat: 
Istenem, Istenem, ilyen szeretnék lenni én is! Csak az így gon-
dolkodó Petőfi  írhatta meg a Fala  végén  kurta  kocsma kezdetű 
verset, a duhajkodó, az uraság hajdúját pokolba kergető, de a 
beteg anya leányának kérő hangjára nyomban lecsendesedő, szót-
lanul hazamenő legényekről. A szilaj, a maga felett  urat nem 
ismerő s egy gyönge női hangra ellágyuló magyar népi karakter-
nek márványba faragott  példája ez a vers. Talán a legtökéletesebb 
Petőfi  valamennyi verse közt. 

Petőfi  népszeretete nem leereszkedő, nem vállveregető, nem 
a maga kisded érdekeit latolgató, nem ölelgető, csókolgató szeretet, 
ez komoly, igen komoly valóság. Több ennél: véres valóság. Erről 
a szeretetről Arany Jánoshoz írt költői levelében lesz vallást elő-
ször, mondván: 

. . . Ez az igaz költő, ki a nép ajkára 
Hullatja lelkének mennyei mannáját. 
A szegény nép! Olyan felhős  láthatára, 
S felhők  közt kék eget néha-napján lát. 

Nagy fáradalmait,  ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi költők, daloljunk számára, 
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, 
Egy édes álom a kemény nyoszolyára! 

Ezt a vallástevését amott, a fehéregyházi  réten piros vérrel 
pecsételi meg Petőfi.  Meghal annak a népnek, nemcsak a maga, 
de a világ minden népének a szabadságáért, amelynek 

Egyik kezében ekeszarva, 
Másik kezében kard, 
így látni a szegény jó népet, 
így ont majd vért, majd verejtéket, 
Amíg csak élte tart. 

És halljatok csudát: a 21 éves ifjú,  akinek a tejjel-mézzel folyó 
Kanaánban egy talpalattnyi földje  sincs; a vándor színész, aki a zsír-
jában majd megfulladó  cívisek városában átéhezi, átfagyoskodja  a 
zord telet: itt, Debrecenben írja meg a Honfi  dal-t;  a hideg boglya-
kemence tetejéről száll fel  lelkéből az imádságszerű vallástevés: 

Tied vagyok, tied, hazám ! Szentegyház keblem belseje, 
E szív, e lélek. Oltára képed. 
Kit szeretnék, ha tégedet Te állj, s ha kell, a templomot 
Nem szeretnélek ? Eldöntöm érted. 
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Az ő keblének belseje valóban templom volt, oltár benne a 
haza, s ezért az oltárért — nézzetek oda a fehéregyházi  rétre! — 
el is dönté a templomot. 

Mi a haza? kérdi valamelyik költő. — A legjobb anya, feleli 
ugyanő. Miért a legjobb? „Mert mindent ád, szeressük hát." Pe-
tőfinek  semmit sem adott a „legjobb anya", ő meg ezért a sem-
miért nemcsak halhatatlan költeményeivel, de minden ember leg-
féltettebb  kincsével: az életével fizetett.  Ő a Honfidal-ban,  a 
Nemzeti dal-ban, különösképpen pedig az Egy gondolat  bánt en-
gemet,  Ágyban,  párnák közt  halni  meg kezdetű versében vissza-
vonhatatlanul eljegyezte magát a halállal. Nemcsak felháborító,  de 
mindenképpen felesleges  munkát végeztek azok a silánylelkű toll-
forgatók,  akik, alig dördült el az első fegyver,  számonkérték tőle 
a halállal való eljegyzését: — Nos, szabadság nagy költője, mikor 
esel el a harc mezején?! Még annyi időt sem akartak engedni, 
amíg szüleit, áldott állapotú feleségét  biztonságba helyezi. Negy-
vennyolc előtt kötéllel fogták  katonának a jobbágylegényt, — bizony 
mondom, Petőfit  is kötéllel kellett volna lekötözni, hogy azt a fel-
becsülhetetlen nagy kincset, amit az élete jelentett, kockára ne 
tehesse. De kortársai, még a hozzá közelállók is — tán éppen 
azért, mert igen közel álltak hozzá — nem ismerték fel  benne a 
pótolhatatlan nagy értéket, s legnagyobb embereink is, a nemzet-
nek azidőszerinti vezérei, egyszerűen tehetséges fiatal  költőt láttak 
benne, aki azomban rakoncátlan, kötekedő természet, röviden: nem4 

kedves fiú.  Ennek az ifjúnak  családján s tán egy-két jó barátján 
kívül teljes bizonyossággal csak egy ember féltette  az életét: az a 
Bem apó, aki jóformán  egy szót sem tudott magyarul, de színről-
színre látta Petőfi  csatadalainak seregeket érő hatását az ő székely 
katonáiban. Ez a szürkefejű,  apró ember fiaként  szerette Petőfit, 
annyira szerette, hogy haragosan kergette vissza a fehéregyházi 
csata kezdetén. De hiába, a költő újra meg újra visszatért, mintha 
keresve kereste volna a találkozást a halál angyalával, hogy a rég 
megígért véres lakodalmat megülje vele. 

Most pedig mind hiábavaló, henye sóhajtozás: Istenem, Iste-
nem, mi tenger kincset vesztett a magyar és a világirodalom azok-
ban a költeményekben, amelyekkel, ha életben marad, bizonnyal 
megajándékozza nemzetét s az egész világot. E hiábavaló sóhaj-
tozás helyett inkább nyugodjunk meg ebben a gondolatban: szeb-
ben, tökéletesebben költői pálya be nem fejeződheték,  mint ahogy 
befejeződött  a Petőfié.  E hiábavaló sóhajtozás helyett áldjuk inkább 
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a Gondviselést: ha már ki kellett folynia  az ifjúi  vérnek szívéből, 
itt folyt  ki, ezen a földön,  a mi édes anyaföldünk  kebelén. Áldjuk 
és szüntelen áldjuk, hogy a szabadság költőjének kiömlő vére szent-
földdé  ezt a földet  avatá. E hiábavaló sóhajtozás helyett lássuk 
meg inkább a Gondviselés kezét abban az isteni jóvátevésben, 
mely Körösi Csorna Sándornak, az őshazát keresőnek; Zágoni 
Mikes Kelemennek, a hűség eleven szobrának messze idegen föl-
dön alvó poraiért ellenértékül Petőfi  Sándor porait ajándékozta 
nekünk. S ha port ver szemünkbe a szél, ne fájjon,  — hátha Petőfi 
pora ez ? Ha a lebegő égben rejtelmes, csudáshangú suhogást hal-
lunk, dobbanjon meg a szívünk: hátha Petőfi  szellemalakjának 
suhogása ez? Melyik sírban lett porrá és hamuvá: ne keressük. 
Mindegy. Ő a mienk. Ő a mi halhatatlan halottunk. 

. . . Amiért áldva áldjátok Istennek szent nevét. Ámen. 
(Kisbacon, 1922. nyarán.) 

Petőfi  szobra Segesvárt. 






