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I .

Az asztalon lobog a mécs. Gyenge világa alig 
észrevehető árnyékokat suhantat és imbolyogtat a 
falon. Az udvarra néző ablakok két kobaltkék négy
szögén betekint a derengő téli reggel.

—  Mennyi idő lehet mán? —  kérdi egy görcsös 
ásítástól gyötrött hang, öregasszony hangja.

—  Fertály hét, —  felel egy másik asszonyi szó, 
—  vagy még annál is több.

—  Mennyen oda az ajtóhoz, oszt hallgasson be.
Az egyik asszony feltápászkodik. Nehéz, nagy

test, csak úg}  ̂ feszül rajt a ködmen, amit idebent sem 
tett le a fűtött szobában. Meg kell hajolnia, mikor ki
megy, mert a szegényes földes szoba ajtaja alacsony. 
Pár perc múlva ugyanúgy meghajolva visszatér a 
konyha felől, miután a túlsó szoba ajtajánál küldeté
sét végezte.

—  Gondolom, szunnyadnak. Csend van. A gyerek 
se sír. Benyitni nem akartam, mert még felserkennek. 
De Leskáné bent van, majd kiszól, ha valami nincs 
rendjén.

Két asszony bólint rá. A hírhozó megint leül, a 
szék nagyot reccsen a hatalmas test alatt. A sarokban, 
ahová már semmiképpen nem hatol el a mécs gyenge 
világa, valami fekete csomó szepeg a sötétben. Kurtá
kat szív az orrán, két kurtát és gyorsat egymásután, 
ahogy a csendesen sírdogálók szokták. Juli az, a kis 
szolgálólány. Nem hajtja most munkára senki, a nagy 
aggodalom komor virrasztásának ünnepe van most. 
Csak bóbiskolnak és hallgatnak az asszonyok, vörös
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szemhéjuk az égő fáradságot mutatja. Egyformán 
merednek bele a mécs lángjába, amely olykor sercen 
egyet és az égő faggyú nehéz szagát keveri a szoba 
dohos levegőjébe.

Egyszer csak csoszogó lépések hallatszanak a 
konyha felől. Csak itt a konyhán lett hallható a közel- 
gése annak, aki jött; odakint az udvaron térdig ér a 
hó. A virrasztó asszonyok felrezzennek. A legöregebb, 
de leggyorsabb már fel is pattan és sietve néz ki a 
konyhára. Kiszól, a nyitott ajtó kilincsén a keze.

—  Maga az, Oraveczné? Csendesen, a jó Isten 
áldja meg. Be ne nyisson amoda, mert bajt csinál. 
Erre győjjön, itt vagyunk.

Ködmenbe, hárászkendőbe bugyolált menyecske 
lép be a szobába. A téli reggel frissét hozza magával.

—  Agyonisten jó reggelt.
—  Fogaggyisten, —  morogják rá az iildögélők.
—  Hát magok itt ülnek?
—  Itt ám, reggel két órától, jómagam tegnap 

estétől.
—  Hát beszéljenek mán: él-e, hal-e Petrovitzné? 

Megél-e a kisgyerek?
Leteszi a hárászkendőt az újonnan jött asszony, 

letelepszik a búbos kemence padkájára, mert több 
szék nincs a szobában. És kíváncsian várja a mesét. 
De a testes, nagy asszony előbb maga kérdez:

—  Maga nem volt itthon, úgyi?
—  Nem, a sógoroméknál karácsonyoltam a Sár

közön. Az éccaka gyöttem csak, mert újév napját még 
megváratták velem. Hallom osztán az uramtól, hogy 
mi az újság. Beszéljenek mán: hogy van Petrovitzné?

Az egyik asszony még beszélni is fáradt. Amit 
máskor a világért nem tenne, rábízza a másikra:

—  Beszéljen maga, Dingáné.
A hatalmas termetű asszony rá is kezdi:
—  Hát az úgy volt, hogy Szilveszter este még 

nálam volt szegény. Átjött egy szóra, osztán igen soká
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beszélgettünk, egész élete folyását elmondta. Lehetett 
valami tizenegy óra fele, mikor egyszer csak sápadó- 
zotí, sziszegett, rosszul volt. Indult is hazafele. Be
csuktam a kaput utána, de még vissza se értem a 
hájba, mikor hallom, hogy kiáltja a nevemet. Jézus- 
miria, futok vissza, nyitom a kaput, hát szegény ott 
fekszik a hóban, jártányi ereje se volt már neki. Fel
segítem, hozom ide haza, mondom az urának: hamar, 
Pefrovitz, hallja-e, rosszul van a felesége. Ezt a Julit 
mindjárt szalajtottam, verje fel Leskánét, hívja el 
hamar. Kevéssel az után, hogy a toronyőr elkiáltotta 
az éjfelet, szaladok ki ebbe a szobába, mert itt járkált 
lesfel Petrovitz, de igen felindulva, no Petrovitz, mon
dom neki, fia van kendnek. Nem láttak még magok 
olyat, azt gondoltam a mészárosról, hogy Isten elvette 
az eszit. Rohan be, nekiesik az asszonynak, fogja a 
kézit, a gyerek bőg torkaszakadtából, akkor annak esik 
neki, alig tudtuk Leskánéval visszatartani, még meg
ropogtatta volna bolond nagy örömibe azt a kis po
rontyot, akkor megint az asszonynak esik, osztán csak 
hebegi, hogy azt mondja: „fiunk van, fiunk van“ , 
akkor sírva fakad, elkezd táncolni abba a kis szobába, 
mint a háborodott. Mert már ötéves házasok voltak 
az őszön, osztán esztendőkön át hiába imádkoztak a 
jó Istenhez, hogy gyereket adjon nekik. Még hozzá 
Petrovitz mindig mondogatta volt, hogy neki csak 
fiúgyerek kell, hát innen volt a nagy öröm. De biz a 
nem sokáig tartott. Reggel fele Petrovitzné olyan 
rosszul lett, hogy mán a szót se értette. Leskáné bor
ecetet szagoltatott vele, arra se eszmélt. A kisgyerek 
is olyan csenevész kis jószág lett, hogy csak néztem 
mindig, fog-e még élni a következő órába. Reggel hat 
óra tájon osztán kihíttam ide Petrovitzot, mondom 
neki: hallja-e, meg kéne keresztelni ezt a csöpp jószá
got még ma, mert igen hitványka, ha a jó Isten úgy 
rendelte volna, hogy meg ne maradjon, mán csak ne 
hagyjuk pogánynak elmenni. No lelkem, látta volna
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ezt a marha erős embert, csak nekidőlt a falnak erre 
a szavamra, akár a zsák. Nem is szólt semmit, csak 
bólogatott, hogy csináljam, ahogy akarom. így osztán 
tegnap, újév napján elvittük a kisfiút kereszteli. 
Űtközben már azt hittem, hogy meghalt, mert igen 
csendes volt, de a templomban, mikor kibontottam, 
óbégatni kezdett megint. A nagytiszteletű úr is igen 
csóválta a fejét, mikor keresztelte, mert ő is látta, h^gy 
nem igen él meg a gyermek. Én voltam ott, meg az 
uram, meg a főtisztelendő úr két gyereke, imrt 
Petrovitznét régtől ismerik, lánykorába cseléd is volt 
nálok, mikor a főtisztelendő úr még maglódi pap 
volt. Meg még aztán Viczián János volt a keresztelőn, 
meg Kovácsay Zsuzsánna. Én osztán mindjárt le
feküdtem aludni, de estefele megint átgyöttem, azéta 
itt virrasztók. No, most mán tud mindent.

Az újonnan jött asszony hol bólogatott, hol a 
fejét ingatta és nagy részvéttel mondogatta: hm, hm. 
De aztán egy kicsit eltűnődött, habozott és végül 
kibökte a kérdést:

—  Osztán miket mesélt az élete folyásáról, mikor 
Szilveszterkor magánál volt?

—  Jaj, lelkem, sokat hányta-vetette a sors ezt a 
szegény asszonyt. Volt egy nagybátyja neki, Isten 
bűnül ne vegye, de igen komisz ember volt, ahogy 
Petrovitzné eléadja. Tanító volt ez Maglódon, aztán 
hogy a mi Petrovitznénknak az apja betevő falatot is 
alig tudott keresni a csizmadiamesterséggel Aszódon, 
hát egyszer csak írt ez a nagybátya egy levelet a csiz
madiának, hogy azt mondja: rokoni szeretetből ma
gához vesz a sok gyerek közül egyet szívesen. A 
csizmadia nagy könnyhullajtással elbúcsúzott a leg
idősebbik lánygyerektől, hogy azt mondja: megszakad 
a szívem, édes magzatom, hogy elkerülsz a háztól, de 
úri helyre kerülsz, tanító házához, jól lesz sorod. No, 
lelkem, elmegy a lány Maglódra az úri módba, hát az 
a lelketlen ember cselédsorba tartotta; hallottak mán
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ilyen gonoszságot? Gyalázta, dolgoztatta, pirongatta 
egész álló nap. Én nem is értem, miért engedi a jó Is
ten, hogy ilyen feketelelkű emberek legyenek a vilá
gon. Cselédnek tartja a saját vér szerint való rokonát, 
hallottak mán ilyet?

—  Ejnye, ejnye, —  sajnálkozott az érdeklődő me
nyecske. A másik kettő, noha az éj folyamán virrasz
tás közben már apróra meghallgatta ezt a történetet 
nagybuzgón ingatta a fejét. Aztán megint csend követ
kezett, csak a mécs sercegett az áporodott, véghetetle- 
nül álmosító, nehéz levegő némaságában. Meg Ora- 
veczné fészkelődött annak módján, akinek nyelvén 
van a kérdés, csak habozik, hogy kibökje-e, vagy sem. 
A végén mégis kibökte, mert nagyon kíváncsi volt.

—  Mondja csak, Dingáné, arról nem mesélt vala
mit, hogyan s mint esmerkedett össze a mészárossal?

—  Jaj, lelkem, az volt csak az érdekes. Mert az 
úgy volt, hogy ez a vén gonosz tanító, ez a Hrúz, kiöre
gedett a tanításból, osztán maga is rosszabb sorba ke
rült, hát fogta a rokonlányt: beszegődtette cselédnek 
az ottani luteránus paphoz. Most csodálkozzon, lel
kem, mert ez a pap nem volt más, mint a mi mostani 
főtisztelendő urunk.

—  Martiny?
—  Az bizony, Martiny Mihály főtisztelendő úr, a 

maga személyibe. E mán akkor is jó ember volt, jól 
bánt vele. No, lelkem, ahogy eljárt a kis cseléd a 
mészárszékbe, volt ottan egy székálló legény. Ez a 
Petrovitz. Hát így esmerkedtek meg. Igen ám, de a 
lány máshoz húzott. Volt ott Maglódon egy csizmadia
legény, valami Lányi Samu nevezetű. Azt szerette.

—  Azt? Nem a mészárost?
—  Azt. Akkor még azt. A két legény egyformán 

csapta a szelet neki, igen versengettek egymással. No 
mán most, a főtisztelendő urat akkor hoztuk mink ide 
papnak Kiskőrösre, ö  osztán új helyet keresett a cse- 
lédjinek, elszegődtette Pestre valami szappanoshoz.
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Ott szolgált egy álló esztendeig. A két legény mind
untalan üzengetett neki a vásárosokkal, de ő, mon
dom, a csizmadiához húzott, nem a mészároshoz. Hát, 
lelkem, egy szép napon fent jár egy maglódi ember 
Pesten, tanálkozik vele az utcán. Megállnak egy szóra. 
Azt mondja a maglódi ember: „Hát azt tudod-e, Ma
ris, hogy Lányi Samunak a múlt héten volt a lako
dalma?“ így tudta meg, hogy akit szeretett, milyen 
csalfa ember volt. Sírt-rítt miatta sokáig, roppantul 
árvának is érezte magát Pesten, nem bírta abban a 
nagy városban, hazament az apjához Aszódra. Hogy 
valamit segítsen az édesapjának, beszegődött mosóné- 
nak a báróékhoz, Podmonyeczky báróékhoz. Most osz- 
tán ide hallgasson, milyen csodálatosak a jó Isten út
jai. Az aszódi mészárszékhez új székálló legényt vet
tek fel. Soha ki nem tanálná, ki volt az.

—  Petrovitz?
—  Az bizony, Petrovitz. Az még mindig szerette. 

Addig, addig, míg ő is nemcsak hogy hozzátörődött, 
hanem lassacskán meglátta maga is, hogy ez a 
mészáros az igazi szerető, nem az a csalfa csizmadia. 
Ügy megszerette Petrovitzot, ahogy a csizmadiát soha
sem szerette. Petrovitz osztán elvette, megkapta a 
szabadszállási székbérletet, onnét osztán idegyöttek 
mihozzánk Kiskőrösre. De hallja-e, Petrovitz előtt vi
gyázzon a szavára, ne említse valahogy ezt a csizma
dialegényt, mert Petrovitz még most is vöröset lát, ha 
emlegetik előtte. Olyankor igen goromba, azt mondja 
az asszony.

—  Dehogy említem, dehogy említem.
—  Ezért haragszik, meg azért, ha tótnak mond

ják. Azt meséli a felesége, hogy Szabadszálláson csú
nyán megvert egy embert, aki tótnak csúfolta.

—  Pedig olyan csendes, jó ember.
—  Az. Nem iszik. Otthonülő. Dolgos. Megyek 

mán, behallgatok megint az ajtón.
Kiment Dingáné és szuszogva jött vissza. Nagy
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megerőltetésébe került, hogy le kellett hajolnia a 
kulcslyukhoz. De nem hallott semmit. Nyilván szuny- 
nyadtak odabent: az anya, az újszülött, meg Leskáné, 
mind a hárman. A sarokban gubbasztó kis cselédlány 
hirtelen elbőgte magát.

—  Jaj, jaj, ha valami baja lesz asszonyomnak, 
én nem tudom, mit csinálok.

Erre mind rászóltak vigasztalóan, de szigorúan. 
Ahogy foglalkoztak vele, váratlanul lépések kopogtak 
a konyhán. Dingáné felugrott, kiszólt az érkezőnek, 
aki nagy topogással verte le csizmájáról a havat.

—  Be ne nyisson, az Isten szerelmére. Alusznak, 
maga meg így topog.

Aggodalmas arccal lépett be a mészáros, ő  volt 
az, a gazda. Hazasietett aggodalmában a községi 
mészárszékből, a legelevenebb munka idején, mert 
nem volt nyugvása. Közepes termetű, szélesvállú, 
testes, szőke ember volt, feltűnően vörösarcú. Kurta, 
zsinóros dolmány volt rajta, báránybőr-kucsma a fe
jén. Nem is köszönt, csak gondterhelt orcával kérdezte:

—  Mi van odabe?
—  Nyugton vannak. Jó jel. A kis Petrovitz is, 

gondolom, alszik.
A mészáros idegesen, türelmetlenül felkapta a 

fejét. Ideges volt, mert két napja nem aludt már.
—  Kértem mán magát, komámasszony, hogy ne 

mondana engem Petrovitznak. Petrovics a nevem, 
magyar ember vagyok én.

—  Ne haraguggyon, komámuram, mikor ide- 
gyött, Petrovitznak esmertem meg, osztán rá jár az 
ember szája. De majd vigyázok.

—  Mindegy az, —  vetette oda szelesen Oraveczné, 
—  Petrovitz, vagy Petrovics.

—  Nem mindegy, —  mordult rá nyersen a mé
száros, —  megbeszéltem én ezt Raksányi jegyző úrral 
is. Eddig Petrovitz voltam, de most mán Petrovics
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vagyok, jól jegyezzék meg. És a fiam, az a kis 
Petrovics.

Ezt már csendesebben tette hozzá, ellágyult han
gon, ahogy a gyereket említette. És rögtön utána saját 
arca is olyan lett, mint egy kisgyereké. Az apák ren
des arckifejezése ez olyan háznál, ahol a gólya járt 
látogatóban. A tehetetlen aggodalom, a végzetnek való 
kiszolgáltatottság kifejezése ez és a férfiembernek az 
az önkéntelen szégyenkezése, hogy az apai örömért, 
amelyet kap, nem ő fizet szenvedéssel, hanem más, 
aki legközelebb áll hozzá. De hirtelen a harmadik 
arckifejezés jelent meg a mészáros vörös ábrázatán, a 
kapkodó izgalomé, mert ebben a pillanatban élesen 
hasított bele a fülledt és faggyúszagú csendbe egy 
vékony csecsemőordítás.

Ügy, ahogy voltak, valamennyien rohantak be a 
konyhán keresztül az utcai szobába. Elül az apa, 
utána az asszonyok.

Bent most gyújtott világot Leskáné, tekintélyes, 
derek asszony, maga is pap felesége. S a felderengő 
világosságnál feltűnt a fiatal anya arca a vánkoson. 
Viaszsárga arc volt, gyötrött, szenvedő, de szelíd és 
kedves. Az ágy lábánál a bölcsőben óbégatott a 
csecsemő. Ahogy Leskáné kivette a kis porontyot a 
bölcsőből, az apa önkéntelen mohósággal, remegő 
kerek mozdulatával nyúlt utána.

—  Ne nyúljon hozzá, —  kiáltott Leskáné. —  
Dingáné lelkem, készítsen forró vizet a kis teknőbe, 
Oraveczné lelkem, verje csak fel a kis ágyneműt a 
bölcsőben, egy-kettő, te meg, kis poronty, maradj 
nyugodtan.

Leskáné tett-vett, szorgoskodott, ő  értett leg
jobban egész Kiskőrösön az ilyen csecsemődolgokhoz. 
Mialatt parancsokat osztogatott és kiki engedelmesen, 
serényen ugrott a parancsot teljesíteni, az apa oda
lépett az ágyhoz. Szólni szeretett volna a feleségéhez,
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de nem találta a szót. Csak rátette némán a hidegről 
érkezett fagyos kezét a fiatal anya homlokára. Az 
asszony olyan mozdulatot tett, mintha a férfikezet a 
maga kezével még erősebben oda szeretné szorítani a 
forró homlokára, de olyan gyenge volt, hogy mozduló 
keze tehetetlenül hullott vissza a takaróra.

—  István, —  mondta alig hallhatóan, —  úgy-e, 
nem fogok meghalni?

A mészáros megrendültén és riadtan simogatta a 
homlokot és nem mert válaszolni, mert tudta, hogy 
ha most szólni próbál, rögtön elsírja magát. Ehelyett 
kétségbeesett segélykéréssel nézett Leskánéra. Az a 
sivító csecsemővel foglalatoskodott, de megérezte a 
pillantást. Hangosan válaszolt, csak úgy oldalfélt:

—  Ne beszéljen szamárságokat, Petrovicsné. Jön-e 
mán az a teknő?

Jött a teknő, gőzfelhőt árasztott belőle a forró víz. 
A sürgölődő Leskáné belebotlott a mészáros lábába.

—  Menjen ki, Petrovics, az Isten áldja meg, ne 
legyen itt láb alatt.

—  Igen, de beszélni szeretnék a nagytiszteletű 
asszonnyal.

—  Menjen <ki járkálni a ház elé, levegőztesse a 
fejét, hiszen majd eldől az álmosságtól, majd ki
szólok.

A mészáros az ajtóból még visszanézett. Ott fe
küdt a fej fehérfőkötősen, szénfekete hajával a rózsa
színű vánkoson. És ott sivalkodott a Leskáné kezében 
a kis jószág, csúnya, vörös, kis rúgkapáló valami. Az 
ajtó becsukódott és elvágta a sivalkodást. A mészáros 
kiment a ház elé, ott álldogált tanácstalanul. Szórvá
nyosan jöttek-mentek már az emberek, nyolc óra felé 
járt az idő.

—  Agyonisten jóreggelt, —  köszöntött rá egy em
ber. Makovinyi borbélymester volt ez, annak a háznak 
a tulajdonosa, amelyet a mészáros lakásul bérelt.
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—  Jóreggelt magának is.
—  Ippen magához igyekszek. Hogy van az asz- 

szony, meg a kisfiú?
Nagyot sóhajtott a mészáros. Hogy nagy izgalmát 

leplezze, torz módon elvigyorodott.
—  Azt szeretném tudni én is. Itt várom az ítéletet 

a ház előtt. Leskáné majd megmondja.
A borbély zavarba jött. Nem tudott mit mondani. 

Maradni is kényelmetlennek tetszett előtte, elmenni is. 
Nem szólt semmit, csak rugdosta a csizmája orrával 
a havat, ahogy ott álldogáltak. A mészáros felnézett. 
Jobbról a luteránus templom, balról a katolikus 
templom meredt a szűk köz mentén az égnek. De ő 
csak nézte, nem látta a világot. Százakkora tornyokat 
is hiába nézett volna révedező, üres tekintetével. A 
szíve úgy dobogott, mint a kalapács. Egy arra haladó 
öreg tót köszöntötte:

—  Dobre rano, pan Petrovics.
Nem hallotta, nem felelt. Csak arra neszeit fel, 

mikor bentről egy női hang a nevét kiáltotta. Szó 
nélkül faképnél hagyta a borbélyt, hanyatt-homlok 
rohant befelé.

—  Nem akartam odabent beszélni, —  mondta 
Leskáné a konyhán, —  mert az asszony nem is tudja, 
milyen rosszul volt. Hát úgy nézem a dolgot, Petro
vics, hogy megmarad asszony is, gyerek is.

A mészáros felhördült. Valami értelmetlen, vad 
hang tört ki belőle. Már rontott is befelé a szobába. 
Az asszonyok nem voltak bent, odaát cihelődtek, hogy 
készülődjenek hazafelé. A csecsemő ott volt az anyá
nál. Reggelizett. Az anya szelíd arcán halavány mo
soly derengett. A mészáros széket húzott az ágyhoz 
és nézte őket. Boldogan vonagló szájjal motyogta:

—  Sándor . . .  Petrovics Sándor . . .
Aztán elmosolyodott és sírósan, tréfásan a fele

ségére nézett:
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—  Ez nem lesz mészáros. Ez pap lesz. Petrovics 
Sándor. . .

És hirtelen felszabadult, boldog sírással tette le 
a fejét a párnára, a fiatal anya főkötős feje mellé.

II.

Nem halt meg sem az anya, sem a csecsemő. A 
mészáros boldog volt, még azon az áron is, hogy a 
gyerek nagyon vézna kis poronty lett, az anya meg 
folyton göthösködött. Dajkát kellett fogadni a kis 
Sándorhoz, mert a beteg mészárosné nem tudta 
táplálni.

De tellett a dajkára. Petrovics szorgalmasan meg
fogta a dolog végét. Hajnalban kelt, keményen dolgo
zott a székállólegénnyel egész nap, ha ugyan nem 
rázatta magát szekérrel, hogy marhát nézzen valahol. 
Egy tavaszi alkonyon, mikor hazament, két ismerős 
jött vele.

—  Bort az asztalra, —  rendelkezett a gazda, —  
aztán neki látni a konyhának, mert a kedves vendé
gek itt vacsoráznak.

Wagner József és Gőizvein János volt a íkét ked
ves vendég. Bevonultak a belső szobába. A mészárosné 
untalan csendre intette a kis cselédlányt, ha nagy buz
galmában lármát ütött az aprófával és aggodalmasan 
sietett a négyhónapos csecsemőhöz, ha a bölcsőben 
ríva fakadt. Tudta, hogy azok odabent nagy dologban 
törik a fejüket. A mészáros, aki folyton csak a szerzé
sen törte a fejét, azt eszelte ki, hogy ki kellene bérelni 
a város kocsmáját, a Hattyút. Jó dolog az mészáros
nak: a húsfélén nem ereszt másnak keresetet, hanem 
maga keres, még olcsóbban is adhat enni áthaladó 
vásárosnak, vagy az országút egyéb vándorának, mint 
az út mellé kiült más fogadók a közeli helységekben. 
De egyedül nem merte belevágni a fejszét ekkora fába,
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azért tette össze a szót Wagnerrel meg Gőizveinnal. 
Eltartott a disputa igen sokáig, még vacsora után is, 
amelyet az asszony nélkül költöttek el, tovább fűzték 
a beszédet. Mikor aztán tizenegyóra tájt elmentek, a 
mészáros leült a feleségéhez a bölcső mellé.

—  Hát meglesz a Hattyú, anyja.
Az asszony bólintott. De aggódva felvetette aztán 

az arcát és megszólalt kedves, felvidéki ízű kiejtéssel.
—  Nem lesz sok? Nagy vesződség ez nagyon. Ami 

kell nekünk, az hálistennek megvan. Muszáj, hogy 
ennyire törjük magunkat?

A kocsmáros gondolkozott egy kicsit. Meg
mondja-e, ne mondja. Aztán mégis megmondta.

—  Hát idehallgass. Ha a jó Isten megsegít, el
megyünk árendába Félegyházára. Egy esztendő múlva 
a licitáción enyém lesz a félegyházi székárenda. Azon 
meg lehet ám tollasodni, úgy hallgasd ezt. Ha osztán 
szereztünk valamit, szépen leülünk pihenni, csak evvel 
a kis jószággal lesz gondunk. Meg avval, amit még 
adhat a Isten hozzá!

A poronty megmoccant álmában, mintha meg
érezte volna, hogy róla van szó. Az anya, aki le sem 
vette lábát a bölcső talpáról, nyomban elkezdte rin
gatni. És aggodalmas szeretettel föléje hajlott.

—  Fölérzett, de már alszik is a drágám.
A mészáros rátette karját a felesége hátára, nagy, 

nehéz tenyerét az asszony túlsó vállára nyugtatta. 
És ő is odahajlott a gyerek fölé. A csecsemő csak 
homályosan látszott a mécs világánál, kis veres orcája 
félrecsuklott aludtában.

—  Mert tudd meg, —  mondta a mészáros, —  
hogy ebből a mi fiunkból urat nevelünk. Pap lesz, 
luteránus pap, szép parókián fog lakni, mindenki 
megsüvegeli, aki majd elmegy a ház előtt, mikor ő 
kint ül a lócán, virágok közt a kertben. A feleségével. 
És mikor mink megyünk látogatni, mindenki azt 
mondja majd: „Itt vannak a főtisztelendő úr szülei
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Szabadszállásról.“  Mert mink akkor mán megint Sza
badszálláson fogunk lakni.

Az asszony nem felelt. Csak nézte a kis gyereket, 
aki megint nyugodtan aludt tovább. A férfi pedig ku- 
tatóan pillantott az asszonyra. Egy kicsit zavarba 
is jött, mert az asszony csendjéből azt gondolta, hogy 
a felesége talán túlvérmesnek tartja, amit a gyerekről 
mondott. Ezért picikét elrestelkedett és másfelé terelte 
a beszédet.

—  A félegyházi mészárszékhez jár nyolcvanöt 
hold kaszáló, a város tanyáján huszonöt hold szántó, 
a városi csordában lehet tartani százhúsz ökröt, meg 
juhot, bárányt is elegendőt.

—  És mi az ára?
—  A mostani bérlő ötszáz váltó forintot fizet, de 

fel akarják emelni a bért. Én merek érte adni töb
bet is.

A vállon nyugvó tenyér szeretettel rávert a vállra. 
A mészáros felállott.

—  Félegyházi gyerek leszel jövőre, hékás, — 
szólt a bölcső felé vidáman.

—  Jaj Istenem, felébred.
A mészáros levetkőzött, lefeküdt. A felesége még 

tett-vett odakinn a konyhán, aztán egy darabig a 
szobában motoszkált. A dada már régóta mélyen aludt 
a sarokban, ahová a földre vetettek neki ágyat. A kis 
szolgálólány is aludni tért odakünn. És végül a mészá- 
rosné is nyugovóra tért. Elfújta a mécsest és mély 
sóhajjal tette fejét a párnára.

Egy negyedóra múlva a vaksötétben súgva meg
szólalt a férje hangja.

—  Alszol?
—  Nem.
—• Hát nem hiszed, hogy pap lehet még a mi 

fiúnk ?
Csend következett. Csak pár pillanat múlva szó

lalt meg az asszony.
Harsány! Zsolt: Az üstökös. I. 2
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—  Én nem bánom, akármi lesz, csak boldog 
legyen. Lássuk elégedetten élni, amíg mink élünk, 
mikor aztán mi már nem élünk, érjen egészséges, 
csendes öregséget.

A férfi nem felelt erre. Egyikük sem szólt többet. 
De még nagyon sokáig hallották a sötétségben egymás 
lélegzéséről, hogy egyikük sem alszik.

III.

—  Stephane Sass, quid rides?
Sass Pista, aki a terem baloldalán ült, felpattant 

a harmadik padban. Arcán torz ijedelemmé változott 
az elfojtott röhögés.

—  Non rideo, domine magister.
Lehr András, a tanár, szigorúbb hangon meg

ismételte a kérdést:
—  Quid rides?
Sass Pista nagy kínban volt. Hogyan árulja el 

Szénás Ferit, aki úgy tud nyávogni a pad alatt, hogy 
ember azt nevetés nélkül ki nem bírja? ö  ártatlan, 
hiszen ezen a nyávogáson muszáj nevetni. És az a 
furcsa, hogy mennél tilosabb nevetni, annál jobban 
fojtogatja az embert. Nemcsak ő röhögött. Előtte, 
mögötte mindenki röhögött, csak úgy fuldoklottak, 
egyik a pad alá bújt kínjában, másik görcsösen fújta 
az orrát, hogy a hahotát keszkenőbe rejtse. Már most 
mit feleljen?

—  Quisdam cattam imitavit, rogo humillime.
—  Ne stultitiate, asini! Respice Petrovics, cur 

non ridet ille?
Csakugyan, Petrovics Sándor kvartánus, Sass 

Pista padbeli szomszédja nem nevetett. Valamennyi 
többi fiú vigyorgó pofáján ott cikázott a hahota el
nyomott görcse, csak ő ült komolyan a helyén. Pista 
vállat vont.
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—  Nunquam ridet, est facile illő.
A magister rácsapott a szóra:
—  Illő? Nescit dativum „illius“ ? Ilii, nebuló 

infelix, illi!
—  Ilii, —  ismételte hálásan Sass Pista, mert így 

a latin grammatikára terelődött a fegyelmi botrány.
Lehr uram bólintott egyet haragosan, mire Sass 

Pista leült. És a magister újra meginduló magyará
zata alatt gyilkos haraggal pillantott Szénás Feri 
ravasz, vörös ábrázatára. Még az öklét is megmutatta 
neki, jelzendő, hogy iskola után bosszúállás követ
kezik a nevettetésért. De Szénás Ferivel nem lehetett 
bírni. Egész halkan megint nyávogott egyet. A fiúk 
köröskörül megint fuldokolni kezdtek, legjobban 
maga Sass Pista. Gyorsan leejtett egy könyvet a pad 
alá, hogy lehajolhasson és odalent szabadon kiröhög
hesse magát.

Csak Petrovics Sándor nem nevetett. Lehr uram 
észrevette ugyan az újabb nyávogást, de lusta volt lár
mát csapni érte. Félszemmel inkább ezt a Petrovicsot 
nézte, a pad alá menekülő Sass Pista szomszédját, 
akinek az arca meg sem mozdult. Már egy jó eszten
deje tanította és különösen figyelte a többi fickó között.

Nagyoskodó gyerek volt ez a kis Petrovics, va
lami magára parancsolt komolyságot hordott folyton, 
mintha valami méltóságot őrzött volna. Pajtásaitól 
külön húzódott, s ha tanárja a labdázások, meg más 
játékok alkalmával rászólt az egyedül álldogáló gye
rekre, hogy miért nem játszik a többivel, azt felelte 
rá, hogy nem szeret játszani. Pedig ez nem volt igaz, 
mert ha a jóval idősebb fiúk közé keveredhetett, 
azokkal már szívesen játszott. A vele egykorúakhoz 
idegen volt, csak ezt a Sass Pistát szerette, akivel 
egy padban ült. A többiek eleinte próbálták betörni 
maguk közé, de lassanként abbahagyták, mert nem 
mentek vele semmire. Furcsa gyerek, nem tudni, mi 
lakik benne, talán a gazdag parasztok gőgje. Az apja,

2*
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aki jól megszedte magát a félegyházi székbéreken 
hat esztendő alatt, most módos körülmények közt 
éldegél Szabadszálláson. Hittig jegyzőnek, akihez itt 
kosztba és kvártélyba adták a fiút, jól és ponto
san fizet.

Petrovics Sándor negyedik osztályú tanuló, akiről 
a magiszter így összegezte magában vélekedését, e 
pillanatban kinézett az ablakon. Gyönyörű szeptem
beri délelőtt volt odakint, az utcán vörös, arany, lila 
és barna pompában állottak a szomszéd kert őszi fái, 
s a napsütés az enyhe, édes ragyogásnak valami 
bűvösen szomorú fénytengerét lehelte rájuk. Messze 
a szőlőhegyek karéja rajzolódott a tiszta égre. Arra 
van a Hiltigék szőleje, amarra pedig a Sió, amelynek 
partján tegnap Málival sétáltak.

—  Petrovics, non habemus tempus dormire!
Sándor felrezzent. Nem felelt semmit a tanári 

szóra, csak belemártotta a ludtollat a kalamárisba. 
Mind a négy osztály ebben a teremben tanult, és az 
volt a rend, hogy míg Lehr uram az egyik osztály
nak magyaráz, a másik három osztály vagy tanulja 
a feladott leckét, vagy lekörmöli a szépírási penzu
mot. Sándor előtt ott állt a fehér lap. Latin szöveget 
kellett másolnia szépírási gyakorlásul. Szerette ezt 
a foglalkozást, mert szépen tudott írni és kedves 
öröme tellett a saját betűiben. Nem is írta, hanem 
rajzolta őket. Most odatekintett a nagy táblára, 
amelyre Lehr uram krétával felírta a lemásolandó 
részt, húsz sor az Aeneisből. „Inde toro pater Aeneas 
sic orsus ab alto: Infandum, regina, iubes renovare 
dolorem“ . Ez a két sor már meg is volt a Sándor 
füzetében, tizennyolc még hiányzott belőle. De ahogy 
az eddig leirottakra pillantott, ijedten vette most 
észre, hogy még ez a két sor is kárba veszett. Mert 
az első sor végén nem azt írta, hogy „alto“ , hanem 
minden ok nélkül ezt: „amalto“ . El kellett vetni a 
két sort és újra kezdeni.
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„Inde toro . . De miért írta, hogy „amalto“ ? 
Mert önkéntelenül rátévedt a tolla az Amalia szó ha
sonlóságára. A szeme mosolygott, mikor leírta: —  
most már helyesen —  „ab alto“ . Az az édes arc jelent 
meg előtte, a barna hajjal körülvett piros arcocska, 
a Hittig Máli arca. Mióta ismeri már? Egy éve. Tavaly 
hozta ide apja Sárszentlőrincre, mert ennek az iskolá
nak jó hírét hallotta és a jegyzőéknél helyezte el 
szállásra. Csak egy éve? Hát volt idő, mikor Málival 
nem ismerték egymást? Hogy lehetett Máli nélkül 
élni? Lehet-e élet a hosszú séták nélkül, mikor egy
másra bízzák legtitkosabb titkaikat?

—  Petrovics, fac calligraphiam tuam!
Sándor bemártja a tollat. „Infandum iubes.. .“  

És lehet-e élet a kerti lóca nélkül, ahol üldögélnek 
ketten, míg ki nem hallatszik a megvilágított konyha
ajtó négyszögéből Hittig néni kiáltása: „Gyerekek,
megfőtt a vacsora! Sándor, Máli, merre vagytok?“ 
Ma este is így lesz, üldögélnek majd ketten a lócán 
és ő el fogja mondani Málinak a titkot, amit Máli 
még nem tud: hogy miért verekedett össze a nyáron 
Szénás Ferivel. „Renovare dolorem.“  El fogja mon
dani neki az egészet, pedig még senkinek sem 
mondta el.

És megy a másolás csiga-lassúsággal, a terciások 
valami bibliai szöveget duruzsolnak, amit meg kell 
tanulniok, a pockok, vagyis az első osztályosok, szin
tén írásbeli feladat alatt görnyednek, a második osz
tályosok pedig hallgatják a magyarázatot, unják na
gyon, egyik a padot faragja, másik kenderkócból 
madzaggal labdát csinál. Véghetetlen álmosság, az 
unott munka egyhangúsága zümmög a teremben, künt 
pedig gyönyörűen ragyog a szeptember-végi napsütés.

Végre nyílik a terem ajtaja, kilép rajta Lehr 
uram, és nyomában zsibongva a gyereksereg, mintha 
kiabálással telt zsákot oldott volna meg valaki.

—  Jössz? —  kérdezi Sándor.
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—  Nem megyek még, Szénás Ferit megtanítom.
Már megy is vidám arccal, az egészséges vereke

dés örömével, Szénás Feri felé. A többiek megállnak 
nézni az öklöződő évődést. Sándor kapja könyveit és 
nem néz sem jobbra, sem balra, siet haza egyedül. 
A sarkon elfordul, és amott a végen feltűnik a jegy
zőék háza. S a kapuban ott áll ő maga, Máli, —  nem 
lehet csalódás, meg lehet ismerni piros babos ruhájá
ról. Sőt már integet is. Valami nagy mondanivalója 
lehet. Sándor futásra fogja a dolgot.

—  Mi az? —  kérdi lihegve, ahogy a házhoz ér.
—  Nagy baj van, gyere rögtön a kertbe, ne is 

menj be a szobába.
Máli sápadt és izgatott. Sándor siet vele a kertbe. 

Elhaladnak a rég elvirított nyári virágok kopár ágai 
mellett. A kert végében van a kis szőlőlugas, ott a 
lóca. A nap szépen süt, a konyha felől húsaprítás sza
pora kopogása hallszik, minden olyan, mint máskor, 
mi lehet a baj?

—  Sándor, —  mondja a kislány, —  nagy baj 
van. Elköltözünk Szentlőrincről.

—  Mi? Hova?
—  Délelőtt hallottam, mikor édesapám elolva

sott egy levelet, amit vásáros ember hozott neki, na
gyon örült és azt mondta édesanyámnak: „Most már 
biztos, hogy megválasztanak Majosra, pár hét múlva 
átköltözünk, de ne mondd senkinek, nem akarom, 
hogy Lőrincen tudják“ . Hogy én hallom, nem vet
ték észre.

—  Minek választják meg? —  hebegte Sándor 
sápadtan.

—  Jegyzőnek, meg tanítónak. Már régen akar 
oda menni. De eddig . . .

Ekkor Máli hirtelen elsírta magát. Már sírt egy 
verset, mielőtt Sándor jött, most megint kitört belőle 
a zokogás, amelynek már járt útja volt. A fiú nézte 
riadtan, de nem tudta vigasztalni. Maga is úgy meg-
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rendült, hogy küzdenie kellett a könnyek ellen. A síró 
lányról maga elé tévedt réveteg nézése a földre. És 
rémülten mondta:

—  Hiszen ha ti elmentek, akkor én itt maradok 
és édesapám más helyet keres nekem . . .

Máli nem tudott szólni a sírástól. Csak bólintott 
a fejével, ö  sem szólt többet. Ültek még vagy tíz per
cet egymás mellett némán, megrendülve. Akkor Sán
dor felkelt, összefogta a lócára tett könyveit és ment 
be a házba. A lánynak egy szót sem szólt. A sírásában 
is megütődve nézett utána. Sándor morogva köszönt 
a konyhán, ment be a szobába és úgy, ahogy volt, 
hanyatt vetette magát az ágyon. Akkora csapás volt, 
ami érte, hogy belefáradt. Csak feküdt jó félóra hosz- 
szat mozdulatlanul, amíg ebédelni nem hívták. A többi 
kosztos nem zavarta, azok kint futkároztak az udva
ron és nagy robajjal lendültek be az ebéd-hívásra. 
A hosszú asztalnál Máli ült Sándor mellett. Nem néz
tek egymásra, csak a tányérra meredtek szótlanul. 
Hát lehet az, hogy nemsokára már nem fognak így 
egymás mellett ülni ebédnél, vacsoránál? Hogy soha
sem látják egymást reggel, iskolába menés előtt? 
Hogy nem súgnak össze többet olyan apró titkokról, 
amit a kosztos fiúk nem tudnak? Hogy ez az egész 
élet úgy, ahogy van, egyszerre felfordul és itt a világ 
vége?

Ebédnél Hittig, a jegyző, széles nagy magyará
zatot tartott, ahogy minden délben szokta. Most Pest
ről magyarázott. Hogy milyen nagy város az, mennyi 
szekér jár ott az országúton, de még hintó is mennyi 
van, amiben nagyurak kocsikáznak. Sándor alig hall
gatott oda, pedig ezt az előadást máskor falta volna.

—  Ja igaz, te fiú, —  szólt le hozzá hirtelen a 
jegyző az asztalvégre, —  nem lehetetlen, hogy apád 
ma ideérkezik szekéren. Majosról kaptam ma levelet, 
az ottani mészárostól hallotta az ottani bíró. A mészá-
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ros jól ismeri apádat és a dunai révnél beszélt vele a 
múlt héten.

Sándor nem felelt semmit. Alig várta, hogy vége 
legyen az ebédnek. Akkor odaszólt lakótársának, Sár
kány Samunak:

—  Ha bemégy, rakd helyre a könyveimet, csak 
úgy lecsaptam az ágyra.

Azzal futott ki a lugasba. Várta Málit. Jött is a 
kislány nemsokára. Leült mellé. Tanácstalanul hall
gattak.

—  Most mit csinálunk? —  szólt végül a kislány.
—  Semmit, —  felelt komolykodva, zord arccal 

Sándor, —  ha nagy volnék, elmennék katonának a 
lengyel forradalomba, De még nem vagyok elég nagy. 
Én csak azt tudom, hogy téged soha, amíg élek, el 
nem felejtlek.

—  És elveszel feleségül?
—  El. Hiszen megmondtam, hogy elveszlek. T íz 

év múlva már elvehetlek. Édesapámnak megmondom, 
hogy adja ki a részemet, mert már húszéves vagyok. 
Ha nem adja ki, akkor katonának állok. Kiszolgálom 
az obsitot és elveszlek. Te akkor huszonkét éves leszel.

Sándor keze a lócán hozzáért a Máliéhoz. Zavartan 
és szemérmesen kapta odébb. Még sohasem fogta meg 
a Máli kezét, az sem az övét. Eszébe sem jutott az 
egyiknek sem, és ha most valaki megkérdezte volna 
Sándortól, hogy miért kapta el olyan zavartan a ke
zét, még nagyobb zavarba jött volna, mert nem tudta 
volna .okát adni.

—  Édesapád biztosan jó ember.
Sándor kissé hallgatott. Aztán szenvedélyesen 

kitört belőle a szó.
—  Nem. Édesapám nem jó ember. Nem szeret 

engem. Pista öcsémet szereti, azt dédelgeti, cirógatja. 
Én velem meg csak szigorú. Soha nem szól szépen 
hozzám. Ez is olyan titok, amit soha senkinek se 
mondtam, csak neked.
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— Nem szereted édesapádat?
—  Nem tudom. Ha nem volna édesapám, bizto

san nem szeretném. De édesanyámat akkor is a vilá
gon legjobban szeretném, ha idegen asszonyság volna. 
Én ezen sokat gondolkoztam és ez nekem nagyon fáj. 
Régebben sokat is sírtam éjszaka, hogy édesapám en
gem nem szeret, de most már nagy fiú vagyok és 
sohasem sírok.

A nagy fiúnak e mellé a mondat mellé két könny
csepp szivárgott végig az arcán. Nem törölte le, nem 
vette tudomásul.

—  És még egy titok van, amit nem mondtam el 
senkinek. Hogy miért verekedtem össze Szénás Feri
vel. Neked elmondom. Mert nekem van egy szokásom. 
Mikor tanulok, vagy Írom a leckémet, akkor így csi
nálok. Idenézz, így.

Sándor elkezdte jobbra-balra ingatni a fejét és 
a szája szegletét torz, ideges mozdulattal felrángatta 
az orrához.

—  Igen, —  mondta Máli, —  én is láttam, hogy 
így teszel. Mi van abban? Ügy teszel, ahogy akarsz.

A fiú lelke egy szempillantás alatt hálás és oda
adó melegséggel telt meg a leány iránt, aki komolyan 
veszi, aki nem neveti ki, aki ennyire megérti.

—  Igen, de ezek a kölykek ezen nevettek. Én pe
dig mindent el tudok tűrni a világon, csak azt nem, 
ha kinevetnek. Aki kinevet engem, én azt meg tu
dom ölni.

Máli meglepetten nézett játszópajtására. A fiú 
olyan vadul beszélt és az arcán valami olyan elszánt
ság jelent meg, amilyennek sohasem lehetett látni.

—  Ez a Szénás Feri mindent úgy szeret utánozni. 
És egyszer a nyáron kitalálta, hogy engem utánozni 
fog. Leült a padba, maga elé tett egy könyvet és elkez
dett engem utánozni. Nem látta más, csak Szántó 
Dani. De az utánzásról rögtön megismert engem és 
nagyon kezdett nevetni. Akkor én odamentem Szé-
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náshoz és azt mondtam neki, hogy ha ezt még egyszer 
meg meri csinálni, akkor megölöm. Erre ő visszafelelt 
és akkor nekimentem és ebből lett az egész.

—  De azóta nem csinálja?
—  Sohasem csinálja, mert nagyon megvertem. 

Az egyik szeme vérzett és a szája feldagadt és egy 
foga lógni kezdett és a félkezével egy napig nem 
tudott fogni. Hát most már tudod, miért volt az egész. 
Mert nekem az van a természetemben, hogy ha én raj
tam nevetnek, és engem semmibe vesznek, akkor én 
nekimegyek az egész világnak.

—  És mondjad, —  folytatta Máli, —  hol fogunk 
lakni, ha elveszel?

—  Pesten.
—  Városban. Miért?
—  Nem tudom. Én csak Pesten akarok lakni.
—  De hogy fogunk ott gazdálkodni, mikor a fö l

dünk Szabadszálláson lesz?
—  Azt nem tudom. Én csak Pesten akarok lakni.
Tovább nem beszélhettek, mert szekérzörgés

állott meg a ház előtt. Felfigyeltek mindaketten. És 
egyszer csak Sándornak szívébe nyilallott egy hang, 
apja hangja. Már nyitotta is a kaput Petrovics István. 
Sándor futott oda és elkapta az atyai kezet, hogy ille
delmesen kezet csókoljon. De szeles volt, s ahogy apja 
kezét elkapta, annak hóna alól kihullott egy csomag.

—  Ejnye, fiam, —  ripakodott rá az apa, —  hát 
nem tudsz vigyázni? Hozom ezt a szép oldalast Hittig 
uramnak, osztán ledobatod velem a földre. Eh, nem 
lesz tebelőled rendes ember soha.

Sándor elszorult torokkal, szárazon égő szemmel, 
keserű szívvel követte befelé haladó apját, aki elé már 
jött ki nagy hahózással a Hittig-család. Hangos kö- 
szöngetés, tessékelés, elevenség következik ilyenkor, 
amely csak akkor ülepedik le, mikor az apa a fiát jól 
szemügyre vette, növekvését, erősbödését immel-ámmal 
megállapította, aztán elhangzik az ige: „Eredjetek ját-
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szani.“  És a háziasszony rászól egy sudri cseléd
lányra:

—  Szedd csak a lábad, he, fussál Lehr uramhoz, 
mondd meg neki, jönne át, mert megjött a Sándor 
gyerek édesapja.

A felnőttek beszélgettek odabent, a gyerekek a 
lugasban. De alig kezdett Sándor lázasan panaszkodni, 
hogy íme: több hónapi viszontlátás után apja első 
szava szidalom hozzá, már hallszott a ház felől a 
kiáltás:

—  Sándor! Édesapádhoz!
Sándor igyekezett befelé. Ott volt már ekkorra 

Lehr uram is, a magister, javában parolázott Petro- 
viccsal. Az apa odaszólt a gyereknek:

—  Vedd csak fel az új ruhádat, akarom látni, 
hogyan vigyáztál rá.

A fiú szó nélkül ment a parancsot teljesíteni. De 
ahogy beért a szobába, izgalmas sietséggel tépett hol
mija közül egy fehér lapot és levelet írt rá: „Bent ma
radok, várj meg a lócán, Sándor.“ A cédulát össze
göngyölte hosszúkás hengerre, aztán benyomkodta 
ujjaival végig. Az ilyen levelet nem lehet kibontani, 
mert mikor visszagöngyöli a kém, meglátszik rajta az 
új gyűrődés.

—  Samu, arra kérlek, szaladj ki a kertbe, add ezt 
oda Málinak.

Sárkány Samu kedvetlenül kelt fel az asztal mel
lől. Bogarat fogott volt az udvaron, belette egy orvos- 
ságos üvegbe és azt tanulmányozta már egy negyed
órája rendületlen figyelemmel. De megszokta ezeket 
a postákat. Nem volt nap, hogy levelet ne közvetített 
volna a két játszópajtás között, akik még akkor is 
levelet írtak egymásnak, ha két szomszéd szobában 
tartózkodtak. Samu tehát ment unottan a levéllel, 
Sándor pedig elkezdett öltözni. Felhúzta magára az 
almáriomból kiszedett sötétkék szatengló ruháját, 
amelynek különösen szép tarka, lapos gombjai voltak.
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Mikor kész lett, bement a nagyokhoz. Apja szem- 
ügyre vette, bólintott és mondani akart valamit, de 
ugyanakkor Lehr uram fordult oda Petrovics 
uramhoz:

—  Mink érezzük azt a bajt a váltó forinttal leg
jobban, mink, akik nem vagyunk nemes emberek. 
Mert az uraknak mégis más a soruk.

Petrovics ránézett a magiszterre és gondolkozott, 
hogy mondja-é, amit akar, vagy ne mondja. Végül 
mégis mondta:

—  Nem mintha különb akarnék lenni másnál, 
de mán csak megmondom, hogy én nemes ember 
vagyok.

A szobában mindenki felnézett. Nemes ember? 
Aki mészárszéket bérelt? A félegyházi kocsmáros? 
így, paraszti gúnyában, mint akármelyik közülök?

—  Hogyhogy nemes ember? —  csodálkozott 
Hittig.

—  Ügy, hogy első Leopold adott nemességet az 
én familiámnak. Szép címerünk van nekünk: kék me
zőben zöld hármas halom, a középsőből kinyúlik egy 
páncélos kar, osztán kivont kardot fog. Meg még 
aranyleveles korona is van felette. Nemes ember volt 
nekem mindenféle dédapám, nagyapám, magam is az 
vagyok.

És igazított egyet a derekán, ott a széken ülté
ben. Csend támadt erre a beszédre, nem is nagyon 
kellemes. Sándor feszülten figyelt. Elkapta Hittig pil
lantását, ahogy az a feleségére nézett. Nem tudta 
ezt ” a pillantást pontosan megmagyarázni Sándor, de 
azt látton-látta, hogy kicsinylés van benne, furcsállás, 
amolyan „ne szólj szám, nem fáj fejem“ -szerű valami, 
amolyan „rá kell hagyni, hadd beszéljen“ -féle valami. 
A zavaros csendet Hittigné törte meg.

—  Szép címer lehet. Biztosan sok vagyon is volt 
ahhoz.

—  Volt, —  felelte a mészáros, —  meg lesz is.
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Magam is szereztem mán valamit, ha meg én lehú- 
nyom a szememet, azon a fiún a sor ni. Csak rajta 
múlik, hogy az ő fia mán négy lóval parádézzon, 
még alispán is lehet az ő fiából.

—  Adjaisten, —  szólt erre udvariasan Lehr uram, 
de látszott rajta, hogy csak udvarias akar lenni a 
szülőhöz.

Aztán másról kezdtek beszélni, éppen mikor 
Samu settenkedett oda a Sándor háta mögé és ügye
sen a kezébe csent egy cédulát. Sándor tudta, hogy 
Máli levele ez. Bátorságot vett magának:

—  Édesapám, levethetem az uj ruhámat?
—  Levetheted, egészen elfelejtettem. De mi lesz 

az oskolával? Délután nincs tanítás?
A gyerek helyett Lehr uram felelt.
—  Szerda vagyon ma, ilyenkor délután nem ta

nulunk, hanem játékot tartunk. Szerdán, meg szom
baton. Eredj csak, Sándor fiam, vedd a másik ruhá
dat és máris menjetek labdázni, Vig Mihálynak mond
játok meg, hogy ő a vigyázó, kezdjétek csak el, hét 
óránál tovább ne játszatok, de addig mindegyiktek 
köteles futkározni. Aki hiányzik, Vig írja fel, értetted?

—  Igenis.
—  De ha Petrovics uram örvendeni akar fiának, 

itthon is maraszthatjuk a gyermeket.
— Nem. nem. jobb neki, ha szaladgál, elég gir

hes. Édesanyja, kisöccse jól vannak, csókoltatják, 
elég azt neki tudni. Több beszédre nincsen szükség. 
No indulj, fiú, este még elbúcsúzok tőled, ha hazajössz.

Sándor indult a szobájába, ott mohón bontotta 
ki a cédulát. „Várlak a lócán, Máli.“  A cédulát be
tette a többi közé, a kályhalyukba, ahol titkos kin
cseit rejtegette. Aztán átöltözvén megint írt maga is: 
„E l kell mennem, csak estefelé jöhetek, Sándor.“ Ezt 
a cédulát a szokott rejtekhelyre tette távoztában, az 
esővizes hordó mögé egy nyílásba, amelyet egy ki
hulló tégladarab hagyott maga után. Hiszen oda-
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mehetett volna a kertbe és megmondhatta volna ezt 
Málinak élőszóval is. De így szebb volt. Futólépésben 
indult az oskola felé, ügyet sem vetett Sárkány 
Samura, aki kiabált utána.

Míg a többiek labdáztak, ő egy kövön üldögélt 
és kimondhatatlanul boldogtalannak érezte magát. 
Málitól el fog szakadni, apja nem szereti, édesanyja 
messze szakadt tőle. Szerette volna édesen, meg
hatóan sajnálni magát, a világ legárvább árváját, de 
ilyenkor mindig felszakadt benne valami konok dac, 
amit maga is csodált: összeszorította a fogát, ökölbe 
szorította a kezét és keményen azt mondogatta ma
gában, hogy: azért is, csak azért is. De hogy kivel 
dacol és miért, nem tudta volna megmondani.

Hétkor ment haza, ahogy meghagyták neki. Má- 
lival nem beszélhetett, a kisiányt befogták a terítés
hez, mert több vendéget hívtak vacsorára. Meg aztán 
az apja is félrehívta.

—  Idehallgass, Sándor. Hittig uramék elköltöz
nek Majosra, ők már téged nem tartanak tovább. De 
helyébe fog jönni Németh Ferenc uram, ide is köl
tözik, vele már beszéltem, vállalja kosztodat, szállá
sodat tovább. Vagyis itt fogsz maradni a szobádban, 
Jól tanulj, szégyent ne hozz rám.

—  Igenis.
Sándor kezet csókolt apjának. Éppen hangzott a 

hívó szó a vacsorához. Mohón ült a helyére Máli 
mellé, de csak ültek egymás mellett, nem beszéltek 
semmit, még súgva sem. A nagyok annál hangosab
ban beszéltek. Délután már fogyott valami bor a ház
nál s annak hatása megérzett a hangosabb beszéden, 
a pirosabb orcákon. Sándor nem sokat értett az 
egészből, bár kevés dolgot szeretett úgy, mint a na
gyok beszélgetését hallgatni. De csupa olyan dolgot 
emlegettek, amit ő nem értett. Lehr uram vitte a szót 
és olyanokat mondott, hogy Tripartitum, meg grava- 
minális politika, meg „membrum sacrae coronae".
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Meg rácok, meg tótok, meg magyarok. Sándor most 
már erősen figyelt.

—  Azt mondom én magának, Hittig uram, hogy 
a vérét senki sem tagadhatja meg. Ha magyarul be
szélünk is, azért németek vagyunk vérünkben, kend 
is, meg én is.

—  Az mán bolond beszéd, —  vélte Hittig, —- 
hogy volnék én niémet.

—  De igenis német, —  bizonykodott Lehr uram, 
akinek kissé nehezen forgott már a nyelve.

Most megszólalt Petrovics, aki már régóta nem 
beszélt.

—  Hát én ugyan mi volnék akkor?
—  Mi volna? Tót. Magyarul beszélő tót.
Petrovics felugrott az asztal mellől. Azt kapta

kézbe, ami legközelebb esett hozzá, a boros flaskát. 
Az arca olyan sápadt volt, mint a fal. Hittigné nagyot 
sikoltott, Máli elkezdett hangosan sírni. Lehr meg
hökkent arccal, gyáván meredt a korcsmárosra, de 
féltében moccanni sem mert. Petrovics nagyot fújt, 
visszatette az üveget az asztalra és végigsimítoíta ar
cát két tenyerével, mint aki mosdik. Halálos csend 
lett. Petrovics csendesen szólt:

—  Sándor fiam, idegyere.
A gyerek odament. Izgatott figyelemmel várta 

mindenki, mi lesz. Petrovics félkézzel magához ölelte 
a gyereket. Sándor valami különöset érzett. Ahogy 
odasimult a köpcös ember derekához, valahogy erő
sen érezte, hogy ő ehhez a testhez tartozik, mint fához 
a gally, olyan erő folytán, amely felette áll szigornak 
és panasznak, önkéntelenül közelebb simult vékony 
gyermektestével az apához. És Petrovics, erősen a 
Lehr uram szemébe nézve, így szólt:

—  Mondok én valamit az úrnak. Tótnak lenni 
nem szégyen, ha tót valaki. De ha magyar valaki, 
minden másnak lenni szégyen. Én magyar vagyok 
testemben-lelkemben, minden lehelletemben, minden
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véremben, ezzel a gyerekkel és otthon való másik 
fiammal együtt. Szabadszálláson irgalmatlanul vé
resre vertem egy embert, aki kicsinyítette a fajtámat, 
pedig csendes ember vagyok. Most is erőt vettem ma
gamon. De megkérdem az urat békességgel, mondaná 
meg nekem ez társaság színe előtt, magyar volnék-e 
hát, vagy sem.

Lehr uram kijózanodott az ijedtségtől. Igen 
sietett a válasszal.

—  Ha így áll a dolog, akkor hogyne volna 
magyar.

—  Hát ez a fiú itten, ez magyar-é, vagy sem?
—  Magyar, persze, hogy magyar.
Petrovics felemelte poharát és koccintásra Lehr 

uram felé nyújtotta:
—  Akkor szent a békesség.
A házigazda sietett megkönnyebbülten élét venni 

a dolognak.
—  Láttam én mingyán, hogy móka az egész. No 

igyunk rá egyet. T i gyerekek mehetnétek már aludni, 
mi még tanyázunk itt egy kicsit.

Sándor búcsúzni készült. Kezet csókolt az apjá
nak, aki közben leült. De valami heves ösztöntől 
hajtva még átkarolta apja nyakát és odaszorította 
arcát a mészáros borostás arcához. Az apa kíváncsian 
nézett fiára.

—  Akarsz valamit mondani?
A többiek hangosan társalogtak az asztalnál, nem 

figyelt oda senki. Sándor nagy lélegzetet vett és meré
szen legyőzve szégyenkezését, kibökte halkan, ami 
kikivánkozott belőle:

— Én édesapámat igen nagyon szeretem.
A mészáros arcán meglepett melegség futott ke

resztül. De mindjárt megkeményítette a hangját.
—  Jól van, jól van, gyerek, nem vagyunk vén

asszonyok. Most eriggy aludni, a jó Isten megáldjon, 
és jól viseld magad, jól tanulj.
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Sándor ment aludni. Űtközben még a Máli pil
lantását kereste és jóéjszakát intett neki. A szobájá
ban, ahol az előbbi lárma és italos összevisszaság 
helyett jóleső csend simogatta, gyorsan igyekezett az 
ágyba. Alig várta, hogy Sárkány Samu, aki tempósan 
piszmogva vetkeződött, leoltsa a világot. Akkor aztán 
a vaksötétben szabadjára eresztette érzéseit. Nagyon 
tele volt a szíve, ujjongani is, zokogni is jól esett 
volna.

Kimondhatatlanul boldogtalan volt Máli miatt.
És kimondhatatlanul boldog volt apja miatt.

lí
IV.

—  Miben lehetek szolgálatjára uramöcsémnek? 
—  kérdezte Balogh igazgató uram mélyen zengő ba> 
ritonon az ifjút, akit éppen most kínált hellyel az 
asztalnál.

Az ifjú csak a szék legvégére ült zavarodottságá
ban s két keze közt a kalapját forgatta. Körül is né
zett a jelenlevőkön, akiknek ottléte terhére esett. De 
a kis Szegi Borcsa villogó, fekete szeme is ott volt a 
ráeső tekintetek között. Ezért hát lélegzetet vett és 
keményen kivágta:

—  Színész akarok lenni.
Az igazgató ránézett.
—  Gondolom, többször láttam előadásainkon 

uramöcsémet. Feltűnik az ilyen lelkes pártoló. Hát 
szóval színész szeretne lenni uramöcsém. Álljon csak 
fel, ha nem terhelem, hadd venném szemügyre. Hány 
esztendős uramöcsém?

Petrovics Sándor felállott. Kifeszítette mellét, da
cosan felszegte fejét és keményen, szinte ellenségesen 
az igazgató szeme közé nézett.

—  Tizenhat, —  füllentett eggyel többet a jelent
kező.

Harsányi Zsolt: Az üstökös. I. 3
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Nyurga fiú volt, vékony nyakú, vállbán kissé 
előre hajló. Hangja nem volt kellemes, kissé orrán 
át beszélt.

—  Úgy. Aztán kedves atyja ura micsoda?
—  Édesapám jómódú földbirtokos és székbérlő 

Szabadszálláson. Magam diák vagyok itt Aszódon.
Balogh igazgató úr figyelme elevenebb lett. 

Ismerte az ilyen kalandos vágyú gyerkőcöket. Volt már 
a keze alatt kettő-három is ilyen. A vége mindig 
ugyanaz volt: jött a jómódú és tisztes apa, botrányt 
csapott, fülön fogta az ipsét és káromkodva kifizette 
az adósságot, amit az igazgató nagy sopánkodva be
mondott. Az ilyen pénzecske igen jól esik a művészet 
hányattatásai között. Azonban óvatosnak kell lenni.

—  Uramöcsém igen délceg fiatalember, deli moz
gása is van, bizton vinné valamire a szent pályán. 
Csak az szükségeltetik felvételéhez, hogy bizonyít
ványt hozzon oskolájától, miszerint az oskola uram- 
öcsémet elbocsátja.

A fiatal mű vész jelölt odavágta a szót:
—  Hozom.
Már meg is fordult, már sietett is kifelé, csak 

még egy villámszerű pillantást vetett Szegi Borcsára. 
És mig a ikocsmaszobában maradottak álmélkodó 
kacagásban törtek ki a furcsa kamasz felett, ő már 
futólépésben nyargalt az iskola felé. Koren profesz- 
szórnak szállása is ott volt az iskolaépületben, csak 
nemrégiben rendezkedett ott be, mikor Neumann Ká
roly testvérnénjét feleségül vette.

—  Hahó, Sándor, ne rohanj, téged keresünk.
De a rohanó ifjú még csak nem is válaszolt a két 

kiáltozó pajtásnak. Nyargalt, mint a szélvész. Mire 
berontott Koren professzorhoz, nem is tudott meg
szólalni, úgy elállott a futástól a lélegzete és úgy do
bogott a szíve. Korén professzor pedig igen rossz
kedvűen várta, mi járatban van Petrovics második 
éves szintakszista, mert a berontó ifjú éppen házas-
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sági boldogságában zavarta meg. Fogócskát játszott 
ifjú feleségével a komoly professzor, kacagva és 
kiabálva kergették egymást a feldöntött bútorok kö
zött, s az ilyen tekintélyes ember nem igen szereti, 
ha alárendeltje eféle gyerekes pajzánságon éri.

—  Mit akar, amice?
—  Tessék nekem bizonyítványt adni, hogy az 

iskola engemet elenged. Beállottam színésznek.
Koren professzornak leesett az álla. A fiú hatá

rozottan és ráncolt homloku komolykodással foly
tatta, még mindig lihegve:

—  De gyorsan tessék megírni, mert a társulattal 
nemsokára indulnak.

Nem tudta a professzor, mit csináljon: neves
sen-e, vagy éktelenül szitkozódjék.

—  Elment magának az esze, amice. Csak nem 
képzeli, hogy elengedem komédiásnak? Mit szólna 
hozzá édesapja?

—  Akkor elmegyek bizonyítvány nélkül. A tár
sulat most indul.

A tanár nem szólt, csak vizsga pillantással nézte 
jó darabig a hevesen lélegző, egész mivoltából kikelt 
diákot. Ez a fiú bizony képes elszökni a színészekkel. 
Makacs, lobbanékony és szenvedélyes. Mit kellene 
ezzel csinálni? Odament az ablakhoz és kinézett az 
utcára, úgy tűnődött magában. Odakint megeredt 
az eső.

—  Hát majd meglátjuk, —  szólt egyszerre vissza
fordulva a professzor, —  mit csinálhatunk azzal a 
bizonyítvánnyal. Jöjjön csak át a másik szobába, 
amice.

A professzor előre ment, a fiú utána. Egy üres 
szobába mentek, amely Korén lakásához tartozott 
volna, de még nem volt benne bútor, mert a fiatal 
házasok még nem tudták berendezni. Mikor mind a 
ketten beléptek, a professzor villámgyorsan vissza- 
ugrott. Sándor csak azt hallotta, hogy a zárban kettőt

3*
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csattan a kulcs. Korén nem volt sehol. Csak a hangja 
hallatszott a lezárt ajtón túlról:

—  Itt marad addig, amice, amig meg nem jön az 
esze. Vagy legalább is addig, amig a komédiások el 
nem takarodtak Aszód határából. Én pedig most azon
nal levelet írok Petrovics uramnak.

Beletelt jó néhány perc, mig Sándor ráeszmélt 
helyzetére. A távozó tanár léptei elhangzottak. Ott 
állt az üres teremben négy fal között, szemközt az 
ajtóval. Dühösen nekiesett az ajtónak és elkezdett 
dörömbözni rajta:

—  Eresszenek ki! Eresszenek ki!
Csak a csend felelt a dörömbözésre. Várt egy da

rabig, újra kezdte ököllel a döngetést. Semmi felelet 
kintről. Megfordult és a sarkával rugdosta az ajtó 
alját. Megint várt, megint semmi. Akkor fellobbanó 
indulatában vállát feszítette az ajtónak. De a nehéz 
ajtó még csak meg sem reccsent. Újult dühvei a ki
lincsnek esett neki, de csak azt érte el vele, hogy a 
kilincs alig görbült el egy kissé, a kezét ellenben meg- 
vérezte. Szájába kapta a vérző ujjat és orrán át lihegte 
képtelen dühét. Odafutott az ablakhoz, azon vaslécek 
alkották a rácsot. Megragadta az egyik lécet két kéz
zel és teljes erejéből rázni kezdte, de úgy, hogy állati 
nyögés szakadt fel belőle és összeszorított fogai meg- 
csikordultak. A vasléc könyörtelen szilárdsággal 
állotta a rázást.

Szék nem volt a szobában. Leült a sarokban a 
földre. Ott ült tíz percig mozdulatlan, akkor hirtelen 
felpattant és száguldva rohant neki az ajtónak, mint 
a tigris. Semmi eredmény. Megint az ablaknak futott 
és a rács mindlen vaslécét külön megpróbálta. Hiába. 
Akkor hosszú ideig mozdulatlanul nézett ki az utcára. 
Annak porát bő és kiadós eső verte, az a csendes és 
hosszú eső, amelyről látnivaló, hogy órákig fog tar
tani. Ott állt már egy órája legalább, mikor a zuhogó 
esőben nagy szekér jelent meg: a színtársulat szekere.
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A színpadi holmi a kasban tornyosodon rongyos 
ponyvával betakarva, a színészek bent szorongtak az 
ekhó ernyője alatt. S a két ló bús unalommal von
szolta előre a szekeret a zuhogó esőben, mint a re
ménytelenséget magát.

A társulat elment. Ennek vége. Bizonyítványt 
szerezni, vagy bizonyítvány nélkül megszökni és 
utólérni őket egyformán reménytelen. De most már 
nem is az a baj, hogy oda a színészet. Ennél sokkal 
szörnyűbb és elviselhetetlenebb dolog ez az állapot: 
a rabság állapota. Ablak, ajtó, fal nem enged. Ha leg
alább nem volnának élettelen tárgyak, hanem vala
mely csoda folytán szemébe vigyorognának a fogoly
nak, mindjárt könnyebb volna, lehetne dacolni velük, 
szidalmazni és gyalázni őket. De ez a rettenetes és 
elbirhatatlan, ez a kegyetlen és mozdulatlan közöm
bösség, ez a gőgös és néma érzéketlenség, amely 
lefegyverez és tehetetlenné tesz. A lengyel forradalom 
jutott eszébe, amelyet levertek. Az lehet ilyen érzés.

Sándor szeretett állatokról olvasgatni és különö
sen kettő érdekelte, az oroszlán, meg a sas. Ha akár 
oroszlánról, akár sasról olvasott, valahogyan nemcsak 
rokonságot érzett az olvasmánnyal, hanem olyasfélét 
érzett, mintha önmagáról olvasna. Most is összekeverte 
hol az oroszlán, hol a sas benne élő képét saját rab
ságával. Behunyta izgalomtól fáradt szemét és orosz
lánnak látta magát, gőgös rabkirálynak, amely nem 
ordít és nem csapkodja szörnyű talpával a ketrecet, 
hanem mozdulatlanul fekszik a sötét sarokban, de 
jaj lesz, ha kiszabadul. Vagy sas volt, amely nem 
csapkod többé öles szárnyaival a kalitkában, hanem 
gubbasztva őrzi királyi büszkeségének szerepét.

Az alkonyodó utcán olykor szórványos járókelők 
siettek az egyhangúan szemező eső alatt. Ha kinyitja 
az ablakot, kikiálthat nekik. De nem teszi. Mást tesz. 
Hoppon maradt színészjelölt, csak azért is átéli a nagy 
szcéna gyönyörűségét. Petrovics Sándor letérdel a
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terem közepén a padlóra. Egyik kezét szívére teszi, 
másiknak két ujját magasra emeli. És elkezd han
gosan beszélni, holott egyedül van a teremben. Orr
hangon beszél, teátrálisan, szavalva.

—  Esküszöm az egy élő Istenre, hogy hátralevő 
életemet a zsarnokság elleni küzdelemnek fogom szen
telni és soha nem mulasztom el az alkalmat, ha az 
önkény ellen fellázadhatok.

Felállott és ok nélkül meghajtotta magát az üres 
teremben, a négy fal között, ahol alakja homályosan 
imbolygó árnyék volt csupán. Az árnyék odaimboly- 
gott megint az ablakhoz és kibámult rajta: itt-ott 
sárga, enyhe fénypontok libbentek fel a sötétben, 
esteledett az aszódi utcán. A zsarnokság esküdt ellen
sége mélázva, lelkében megkönnyebbülve nézegette az 
este fényecskéit a sötét házsoron. És hirtelen arra a 
tudatra eszmélt, hogy nagyon éhes.

Kilenc óra után léptek közeledtek és csikordult 
a zár. Koren kieresztette a foglyot.

—  Most hazamehet, amice, a komédiásokat ebben 
az esőben aligha fogja utolérni.

Sándor egyetlen szót nem felelt. Leszegett fejjel 
ment ki, nem is köszönt. S a házsorok mentén nem 
kereste az eresz alját, csak hagyta magát verni az eső
től dacosan, amíg hazaért. Otthon Kari nagy hűhóval, 
száz kérdéssel fogadta, azokra csak így felelt:

—  Hagyj békén.
S mikor Kari belopott melléje egy kis vacsora

maradékot, azt félretolta. Pedig nagyon éhes volt.
Másnap közölte Rinaldo Rinaldinivel és Kinizsi 

Pállal, hogy kilép a Titkos Társulatból. Életének 
ezentúl új célja van: a zsarnokság ellen f,og küzdeni. 
Iskolába szándékosan nem ment. Csak az öccsét 
küldte, a kis Pistát.

—  Mondjátok meg Korennak, hogy nem megyek 
iskolába, mert nem akarok. Majd ha akarok, megyek.

Az üzenet azonban nem jutott el a professzorhoz.
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Kari azt hazudta, hogy Sándor köhög és nem jöhet 
előadásra. Kari úgy tett, mint a józan alattvaló a má
moros gazdával. Ráhagy mindent: majd kijózanodik.

A kijózanodást Petrovics István maga hozta Sza
badszállásról. Koren levele folytán negyednapra meg
érkezett rendet csinálni. Sándor éppen az asztalánál 
ült a szobájában és egy osztálytársa rajzát javítgatta 
szívességből, mikor apja megérkezett. Éppen az ablak 
alatt állott meg az apa, mert a kisebbik Petrovics-gye- 
rek ott gombozott az ablak alatt. Sándor látta, amint 
apja és öccse beszélgettek. Meglepte, hogy apja meny
nyire megváltozott. Sokkal öregebb lett az arca, szeme 
alatt mély karikák kéklettek, hajában feltűnően sok 
lett' az ősz szál. Sándor szívét meglepte a részvét, mert 
közben már megtudta a pusztító szabadszállási áradat 
hírét: a Duna hatalmas áradása, amely Pestet is 
elöntötte, Szabadszálláson is mindent tönkretett. 
Petrovics módos gazdából egyszerre földhözragadt 
emberré változott. De Sándor rögtön megkeményítette 
érzéseit. Jön a zsarnok s a zsarnokság ellen küzdeni 
kell. Felkelt a rajztól és szemközt állt az ajtóval, hogy 
a belépő atyával szembe nézzen, kz ajtó megnyílt. 
Az apa nem is várta meg a kézcsókot.

—  Itt vagy, te híres. Miféle gyalázat az megint, 
amit hallok?

Sándor mozdulatlanul állt és nem válaszolt. Da
cosan összeszorította a fogát.

—  Nem volt elég Pesten, ahol a komédia körül 
ólálkodtál tanulás helyett? Nem megmondtam akkor, 
hogy ha ez még egyszer előfordul, összetöröm a cson
todat, mi? Mért nem felelsz, ha kérdezlek, mi?

A fiúnak elcsuklott a hangja az izgalomtól, de 
vakmerőén odavágta azért:

—  Én szinész leszek, azt határoztam.
A mészáros elképedt és közelebb lépett a fiúhoz.
—  Micsoda? —  kiáltott a haragtól remegő han
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gon. —  Te határoztál valamit? Hogy mersz velem így 
beszélni? Ügy váglak szájon, hogy elesell

Sándor apja zömök termetét méregette és a maga 
erejét hasonlította hozzá. El volt szánva mindenre,

—  Igenis, azt határoztam, hogy . . .
A többire nem maradt idő. A mészáros visszakéz- 

ből hatalmas pofont csapott a fiú arcára. Sándor meg
ingott. Két lépést oldalt botorkált az ütés erejétől, az 
arca úgy égett, mint a láng. A pofon szégyenével 
együtt az érzések egész szilaj tengere felszakadt benne, 
a nagyzoló, szinészkedő eskü gyerekes szerepe, a hosz- 
szú gyerekévek gyengédségvágyó, de mindig letorkolt 
keserűsége s az anya édes képe, amely az előtte álló 
zsarnokot valahogyan gyűlöletessé tette. Alig (ka
paszkodott meg az asztal sarkában, már össze is 
szedte magát és felhördülve, felemelt kézzel, vakon 
rohant neki a haragtól hevesen szuszogó mészárosnak, 
A lázadás kéjét érezte, a felelőtlen bilincstörés vad örö
mét, a szabadság zabolátlan részegségét. De csak egy 
pillanatig, a pillanatnak is egy kis részéig. Irtózatos 
ütést kapott ököllel az orrára s ahogy visszahőkölt 
szédülten, érezte, hogy száját valami nedves és forró 
önti el. És már rázuhant a másik ökölcsapás, amely 
fültövön érte s amelytől az ágyra esett. Most már csak 
behúnyta a szemét és valami érzéketlen, szinte kö
zömbös megadással tűrte a szörnyű verést. A fájdal
mat alig érezte, csak olykor nyögött egyet-kettőt s 
oldalt fordult, mint a vonagló féreg, görcsös görbülés
sel. Az ütések puffantak s az elvakultan öklözö 
mészáros káromkodó szidalmait ugyanolyan görcs 
torzította értelmetlen, vad hörgéssé.

—  Disznó . . .  teremtésit a kölykinek . . .  m i. . .  
megtanítalak . . .  gyalázatos .. . apádat. . .  disznó . . .

Nem a fiú fáradt el jobban a brutális büntetéstől, 
hanem az apa. Csuklója megrándult és erősen fájt, 
ruhája elcsúszott és fojtogatta. Mikor abbahagyta az 
ütéseket és fölegyenesedett, a dereka is nagyon fájt.
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Zihálva szedte a lélegzetet és már teljesen értelmet
len félszavakat motyogott. És ekkor hirtelen sírás tört 
ki belőle, valami gyötrelmes szenvedés nyöszörgő sí
rása. Sarkon fordult s kimarjult csuklóját másik ke
zével tapogatva kitántorgott a szobából. Sándor, aki 
dagadt ajakkal, orra és szája vérének tócsájában ter
mészetellenes helyzetben félájultan hevert az ágyon, 
eszmélete még megmaradt részével hallotta, amint 
odakint riadozva, kiabálva veszik körül apját a háziak 
és vezetik valahova, mígnem minden elcsendesedik. 
Kisvártatva Neumanné jött be, összecsapta rémülten 
a kezét, kirohant és mosdótállal tért vissza. Sándor 
mozdulatlanul tűrte, hogy vérző orrát-száját mossák. 
Behunyta a szemét, nem sírt.

Három nap múlva Sándor ott ült az iskolában, 
a könyvtárszoba polcai között. Mint eminens tanuló, 
ő kezelte a könyvtárat, ő adott ki a fiúknak, ha jutal
mat kaptak, olvasnivalót. Katalógus feküdt előtte és 
egész halmaz könyv. Hallgatag volt és végtelenül fá
radt. Nehezen lapozott a katalógusban, mert keze min
den mozdulatánál éles fájdalom hasított végig a hátán, 
vállától a derekáig. De csak azért is lapozott, valami 
vad öröme telt abban, hogy fájdalmat okozzon magá
nak. Édes balzsam gyanánt olvasgatta a katalógusban 
azoknak a könyveknek címsorát, melyeket az aszódi 
évek alatt már kiolvasott, némelyiket többször is. Buf- 
fon: Naturgeschichte der Vögel. Erklärung der Logik 
und Metaphysik und praktischer Philosophie nach 
Feder. Gebhardi: Geschichte des Reichs Hungarn. 
Velleius Paterculus: Quae supersunt ex Históriáé
Romanae Voluminibus duobus, Hilmer: Erleichterte 
französische Grammatik. Budai Ézsajás: Közönséges 
História. És mind a többi könyv, bűvös bányái a 
szomjan szomjazott tudásnaik, híradók a teméntele- 
nül érdekes, tarka, izgalmas mindenségről. . .

Koren nyitott be a terembe. Körülnézett, nem 
volt a teremben más senki, csak Petrovics Sándor.
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—  Maga itt van, amice? Örülök, hogy egyedül 
találom, akarok magával beszélni, amice. Elméjébe 
akarom idézni azokat a szent kötelmeket, amelyekkel 
atyja urának tartozik. Éppen most okozott keserűsé
get atyja urának, mikor ő, a fáradalmat nem ismerő és 
gyermekei üdvéért buzgó ernyedetlen családfő a sors 
csapása folytán az életen át gyűjtött vagyon nagy ré
szét elvesztette. Lássa be, amice, hogy a testi fenyí
ték, melyben atyja ura részesítette, igen enyhe bünte
tés volt. Reméljük most már, hogy a tisztes józanság 
útjára fog lépni. Ebben én elismeréssel és érdemei 
jutalmazásával akarom támogatni és íme most is meg
bízom, hogy a diákok nevében szerkesszen hexamete
rekben írva egy szép évvégi búcsúztatót, sőt azzal is 
megbízom, hogy azt az évzáró ünnepségen nagyságos 
báró Podmaniczky Lajos úr s a többi jelen leendő 
illusztris vendégek előtt elszavalja. Bizton hiszem, 
hogy ez a kitüntetés józan viselkedésre és szorga
lomra fogja sarkalni, hasonlatosképpen jövendő pá
lyája gondos megválasztására. Szeretném tehát tudni, 
hogy inelly irányban óhajtandja csiszolni képességeit, 
melyek, hogy megvannak, nem kétséges.

Petrovics Sándor fölemelte eddig lehorgasztott 
fejét és mereven a kenetteljes professzor szemébe né
zett. Egy kicsit hallgatott, aztán dacosan így felelt:

—  Színész leszek.

V.

„Hanyagságod, rendetlenséged, korhelységed ’s 
kitsapongásaid miatt érdemetlenné tetted magad arra, 
hogy rólad többé, mint fiamról gondoskodjam, hanem 
egészen sorsodra bízlak.“

Tizedszer olvasta el apja levelének ezt a passzu
sát. Akárhogy forgatta elméjében, akárhogy nézte 
meg külön a mondat minden szavát, ez mást nem



43

jelenthetett, mint amit magyarán úgy hívnak, hogy 
apja kitagadta.

Selmecbányán soha egy meleg gondolata nem volt 
apja iránt. Az aszódi év után olyan nyári vakációt 
töltöttek együtt, amely felért a pokollal. Vagy dacos 
és ellenséges némasággal ültek egymás mellett az asz
talnál s néha ebéd is, vacsora is úgy folyt le, hogy 
az egész család egy árva szót sem szólt, mert apa és 
nagyobbik fiú konokul hallgattak, anya és kisebbik 
fiú pedig a folytonos viharoktól megfélemlítve, már 
egy szót sem mertek szólni, mert a legközömbösebb 
szóból is három mondat után skandalum sült ki. 
Vagy pedig órákon át folyt a szenvedelmes szóváltás, 
illetve inkább csak az apa özönszerű szemrehányása, 
mert Sándor éppen azzal dühítette apját legjobban, 
hogy konokul összeszorította a száját és nem szólt 
semmit. Ilyen nyár után került Selmecbányára, ahol 
valahányszor haza gondolt, anyja gondolatára min
dig elhomályosodott a szeme és apja gondolatára rög
tön keményen összeharapta a fogát, állkapcsa két
oldalt megkeményedett s orrlyukai kitágultak. Ebből 
az következett volna, hogy a kitagadólevélre teljes 
özönnel törjön ki belőle az apja iránt való ellenséges 
érzés. És csodák csodája: éppen az ellenkező történt. 
Nagy és különös megkönnyebbülést érzett. Hogy az 
apja levette kezét róla, azt szó szerint érezte. Mintha 
a mészáros hatalmas, rettentő erejű tenyere elviselhe
tetlen nyomással nehezedett volna eddig a fejére s 
most ez a kéz egyszerre eltűnvén, hirtelen magasabb
nak, kiegyenesedőnek, szinte lebegve járkálónak 
érezte magát. Annak regényessége, hogy apja kita
gadta, bizonyos szerepet rótt rá: a komor ifjú szerepét, 
aki zsenge korral magára hagyatott az élet vihará
ban és Sándor szívesen játszotta barátai előtt ezt a 
szerepet. De lelke mélyén olyan felszabadulást érzett, 
amilyent még meg nem ízlelt soha. Arra eszmélt, hogy 
tizenhat éves és szabad. És az ösztönök titkos szőve-
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vényei között bujkáló szívben egy meglepő érzés tá
madt: hála az apja iránt, akit tegnap még sötét és zsar
noki ellenségnek érzett.

Hogy mekkora dolog történt vele, annak csak 
lassanként is eszmélt jelentőségére. Első gondolata az 
alumneum volt. Miután a nemrég még gazdag szabad- 
szállási szék-árendás vagyonának jó részét elvitte a 
dunai árvíz, másik részét elvitte Matulay Andrásnak, 
az ercsi székálló legénynek, ördögi pénz-fondorlata, 
maradékát pedig elvitte a szerencsétlen Salkovics Mi
hály székesfehérvári rokonért fizetett jótállás, —  a 
valaha gazdag úrfinak számító Petrovics Sándor sze
gény ember fiává változott és rászorult a selmeci 
kollégium jótékony iskolai kosztjára. Igaz, hogy 
ebből többet otthagyott a közös étkező-teremben, mint 
nem, mert az a hajdani aszódi eskü súlyos bélyeget 
nyomott a lelkére és zabolátlanul értelmezvén a sza
badság eszméjét, egyszerűen nem ment előadásra, ha 
a dacolás ördöge ezt a gondolatot súgta neki. Mivel 
pedig az igazolatlanul mulasztó diák nem kaphatott 
enni az alumneumban, Sándor ilyenkor nem evett. 
Szinte örömmel tette, mert tetszelgett a vértanúként 
éhező szabadsághős szerepében. Olykor azonban 
mégis kellett enni, s az alumneum kosztja igen jól 
esett a fiatal diákgyomornak. A félévi bizonyítvány, 
amely az apai kitagadás katasztrófáját okozta, olyan 
rossz volt, hogy a második félévre az alumneum ked
vezményét nem is kérhette. Mi lesz most? Mit fog 
enni? Apja nem küld többé egy garast sem, saját
magának pedig annyira nincs semmi pénzforrása, 
hogy összes holmiját a hóna alá tudja csapni, hiszen 
amit bármi áron el lehetett adni, azt esztelenül el
adta, mikor itt jártak a német színészek.

De miért muszáj neki Selmecen maradni? Ki pa
rancsol neki abban, hogy tovább iskolázzon Selmecen, 
ha nem akar? Az apai függés nincs többé, ha akar, 
itt marad, ha nem akar, nem marad. Erre a gondo-
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gyűlölt selmeci iskolát? Ennél nagyobb öröm nem is 
érhette. Egyik tanárával, Boleman Istvánnal, még 
csak meglett volna valahogy. Jó ember volt az öreg 
és bár nagyon tótos kiejtéssel és gyöngécskén, mégis 
beszélt valamit magyarul. Azonkívül igen megveszte
gető tulajdonsága volt kettő: remekül tudta a latin 
nyelvet, és igen szép férfi volt, kedves és érdekes be
szédű. De hát alapjában véve tót volt mégis. Hát még 
a másik, a gyűlöletes és gonosz Lichard. Aki egy árva 
szót sem tudott magyarul, aki türelmetlen és dühös 
pánszláv agitációt folytatott a katedráról, aki úgy 
adta elő a magyar történetet, hogy a dicső hősökön^ 
a tündéri Vörösmarty-versek csodálatos alakjain, alig 
maradt keresztvíz, aki a „Nemes Magyar Társaság“ 
nevű pompás magyar önképzőkör ellen azonnal meg
alapította, ahogy Ochtináról odakerült, a „tót iro
dalmi kör“ testületét, és kézzel-lábbal, mesterkedés
sel, tanári erőszakkal, igazságtalan kedvezésekkel 
egymásután vitte át a fiúkat a Nemes Magyar Társa
ságból a tót irodalmi körbe. A magyar fiúk társasá
gának névsorában ilyen jegyzetek voltak: „Egy
néhány magyar nyelvgyűlölőkkel állott szövetségbe“ . 
Ez a magyarellenes Lichard gyűlölte Pctrovics Sán
dort, a „primi anni rhetor“ tanulót, vagyis ötödik 
gimnazistát, akiről hamar elterjedt a hír, hogy osz
tálytársai közül nem beszél és nem fog kezet mással, 
csak a magyar fiúkkal. Lichard adta a végzetes félévi 
bizonyítványt is ennek a nyakas alföldi magyar ne
bulónak, luteránus hittanból és római régiségekből 
alig kielégítőt adott neki, magyar történelemből meg 
éppen megbuktatta. Petrovics Sándor tudta magában, 
hogy valami nagyon jó bizonyítványt nem érdemel. 
De tizenhat éves fejjel is nyilván látta, hogy a pán
szláv Lichard őt, az aszódi iskola első diákját, Budai 
Ézsaiás szomjas tanulmányozóját, a magyar hajdan- 
korról szóló minden könyv sóvár keresőjét, magyar
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történelemből csak komisz rosszakarattal buktathatta 
meg. A tizenhatesztendős elmét, amely a maga etiká
ját a nemes érzelmek naiv regényességével építette 
ki, katasztrófához hasonló, megdöbbent csalódással 
sújtotta, hogy a felnőttek világát ilyen átlátszó aljas
ságon kapja rajta. Még úgy aligha gyűlölt diák isko
lát, mint Sándor gyűlölte Selmecbányát. S az apai 
levél, amely apátlanná tette ugyan, de szabaddá is, 
kinyitotta előtte a pánszláv tót zsivajtól visszhangzó 
kollégium fojtogató kapuját. Menni, menni innen, 
akárhová, csak menni.

Egyelőre mégsem ment, egyelőre a gyűlölt Sel- 
mecen akart örülni annak, hogy akkor veszi nyakába 
a világot, mikor akarja. Ahol rab volt, ott akart még 
egy kicsit szabad lenni.

összeszedte hóna alatt elférő motyóját, néhány 
könyvét, toldozott lábravalóját, ingét, gyertyáját, mi
egymást. Nyaka köré terítette köpenyegét és beszólt 
a szállásadó asszonysághoz, Ferendáknéhoz. Volta
képpen Frndakné volt a neve neki, de aki nem tótnak 
született, az magától Ferendáknénak mondja.

—  Isten megáldja, asszonyság, én most elmegyek 
és többet nem jövök vissza. Az ágyneműt itt hagyom, 
megpróbálom eladni valakinek, majd a vevő érte jön.

Ferendáknénak tágra meredt a szeme csodál
kozásában.

—  Nye rozumim. Hová ákárjá elmenis?
—  Sehová, mindenhova. Nekivágok a világnak.
És már ment is kifele. Nem kellett búcsúznia

senkitől, a többi fiú iskolában volt. Ferendákné utána 
bámult és megcsóválta a fejét:

—  Dusu tvoja huncutku!
Az utcán vastag pelyhekben hullt a hó. Sándor 

megállt a kapu előtt. Nem azért, mintha gondolkozott 
volna, hogy hova menjen, hiszen az nyilvánvaló volt, 
hogy első útja a Szeberényi-fiúkhoz vezet. Hanem 
azért állt meg, mert élénken foglalkoztatta az a gon-
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dolat, hogy most teljesen és tökéletesen szabad. Nem 
parancsol neki senki, ő sem parancsol senkinek. 
Olyan mélyen tűnődött ezen a hullongó, vastag pely- 
hek táncába bámulva, hogy ehhez még egy darabig 
egyedül akart lenni. Egy francia mondat jutott 
eszébe, amelyet a könyvtár egyik kötetéből böngészett 
ki magának itt Selmecen. A német könyv, ahonnan 
kibányászta, ezt a mondatot idézte Diderotból: „La 
natúré n’a fait ni domain ni serviteur“ . A természet 
eredetileg sem urat, sem szolgát nem alkotott. Ügy 
áll most ő is itt a Ferendákné kapujában, Selmec
bányán, tizenhatéves korában. Otthontalan, mint a 
nyájtól elzüllött állat, de a magáé, senki másé. És ha 
már állathoz hasonlítja magát, akkor szabad ordas 
farkasa a téli világnak.

Nini, ki tiporja ott a havat ropogó léptekkel a 
másik oldalon? Proszperinyi, a részeges vén hajdú, 
az előző selmeci lakásadó, akinél Ferendákné előtt 
lakott. Fenekedő, komisz öreg, árulkodik, pletykáz, 
keveri a mérget, mint valami vénasszony. Nagy része 
van ennek is a Petrovics 'István kitagadó levelében. 
Ez irkáita haza a híreket, lefestvén a selmeci diákot 
íkorhely haszontalannak, iskolakerülő semmirevalónak.

Odaát ment a vén ember bizonytalan léptekkel, 
nyilván már felöntött a garatra néhány kupica boro
vicskát, amit úgy szeret. Sándor hamar lerakta hol
miját a ház tövébe, lenyúlt a hóba és gyúrt magá
nak két jó, igen kemény hógolyót. Az egyiket erős 
lendülettel elhajította. A golyó pont a háta közepén 
találta Proszperinyit, aki erre bizonytalanul megállt 
és arccal visszafordult. Erre készült a másik hógolyó. 
Sándor odavágta, és remekül talált az is. A részeg 
hajdúnak szeme-szája tele lett hóval. Fuldokló mé
reggel prüszkölt és kiabált:

—  Zatracena! T i szvinya, ti szvinya!
De nem mert komolyabb megtorlásra gondolni. 

Ismerte ezt az elszánt és vad fickót. Dohogva indult
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útjára tovább, kétszer-háromszor még visszapillantva, 
nem következik-e újabb hógolyó. De Sándor már nem 
törődött vele. Visszatért új helyzete meggondolásához 
és a szabadság különös eszméje felett való tűnődé
séhez. Határozatlanul érezte, hogy valaminek nagyon 
örül, de érzései zűrzavarában nem tudta még pon
tosan, minek. Most erős elmélkedése közben lassan- 
kint rátalált az öröm forrására: nemcsak az volt a 
nagy dolog, hogy ilyen villámcsapásszerűen, hirtelen 
független lett, hanem még nagyobb dolog volt az, 
hogy mindez tizenhatéves korában szakadt rá. Tizen
hatéves társai görnyednek az iskolapadban, vagyis 
magyarán mondva iskolásgyerekek, ő pedig, ime, a 
maga embere, önmagára utalt önálló fiatal férfi, 
mondhatni: felnőtt ember.

Nagyon kezdett fázni a lába. Elindult tehát a 
Szeberényi-fiúk szállása irányában és még soha életé
ben nem érezte ilyen könnyűeknek a lépteit.

Négy napig ődöngött mtég Selmecen. Nappal cél 
nélkül kószált a havas utcákon, míg az előadásnak 
vége nem volt, akkor elment Szeberényiékhez és velük 
volt, amíg csak lehetett. Este pedig elment Reichel- 
hez, aki éjjeli szállást tudott neki adni. Enni hol ettől, 
hol attól a magyar fiútól kapott. Egyik nagy karéj 
kenyeret hozott neki, a másik pedig szerét ejtette, 
hogy füles csuporban káposztát hozzon az alumneum- 
ból. Közben eladta az ágyneműjét, a pénzből kifizette 
azokat a kölcsön-adósságokat, amiket a német színé
szek ittlétekor csinált, és még maradt is egypár garasa.

Negyednap este is a Szeberényi-fiúknál volt. Az 
idősebbik, Lajos, már a nyolcadikba járt és az iskola 
legtekintélyesebb diákjának számított, mert a Nemes 
Magyar Társaság ifjúsági elnöki tisztét viselte. Sán
dor első versét is ő bírálta meg az önképzőkörben, 
„A  hütelenhez“ címűt. Magasztalta az idegenből ér
kezett magyar fiú tehetségét, s ez nagyon meleg ka
pocs lett köztük. Szeberényi Lajos is verseket irkáit
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és semmit sem szeretett jobban, mint költészeti dol
gokról beszélgetni Petrovics Sándorral.

Egy szál viaszgyertya égett a szűk kis diákszobá
ban. Ott üldögéltek a homályos téli estén, a kályhá
ban derekasan recsegett a tűz. Gyertyaszaggal, tik
kasztó hőséggel és füsttel volt tele a szoba, mert Sze- 
berényi Lajos, mint nagy fiú, már pipázott. Öregesen 
pöfékelt mondatai közben, ahogy apjától látta volt 
otthon.

—  Azért mégis el kellene határozni, Sándor, hogy 
mit csinálsz.

—  Már elhatároztam. Híres ember leszek.
—  Szép elhatározás. De neki is kellene fogni 

valahogyan.
—  Már nekifogtam. írtam a Hűtelent, meg a 

Költő keservét.
—  Igen, azok sziép költemények is. De mi lesz 

tovább?
Sándor jó darabig bámult a gyertyavilágba.
—  Nem megy az ilyen gyorsan. Most még gon

dolkozom. Majd lesz valahogy. Alkalmasint Pestre 
fogok menni és beállók színésznek. Érzem, hogy nagy 
színészi képesség van bennem. Hiszen magad is a 
Magyar Társaságban eleget dicsértél, mikor szaval
tam. Híres színész leszek, barátom. Majd meglátod, 
még büszke leszel rám. És azután költeményeket is 
akarok írni.

—  Az mind rendben van, de mit eszel?
—  Mit eszem? Bolondokat kérdezel. Hiszen egy 

nagy színésznek annyi fizetése van, mint e g y . . .  mint 
egy alispánnak, mit tudom én. Az lesz csak a cifra, 
mikor egyszer elküldök az apámnak ajándékba száz 
forintot, hogy itt van ni, komédiával kerestem, amit 
ő annyira lenézett.

—  Mondok én neked valamit, Sándor. Inkább a

Harsány 1 Zsolt: Az üstökös. I. 4
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költészet körül kereskedjél. Verset írni jobban tudsz, 
mint szavalni.

Sándor felkapta a fejét. Szeberényi Lajos jól 
ismerte ezt a mozdulatot, jól ismerte ifjú pajtása rop
pant érzékeny természetét is. Gyorsan igyekezett a 
megjegyzés élét elvenni.

—  Ügy értem, hogy te nagyszerűen szavalsz és 
nagyszerű verseket írsz. De ha megkérdezed tőlem, 
melyik a két nagyszerű között a még nagyszerűbb, 
akkor én a versírást mondom.

—  Nem tudhatod te azt, —  felelte kissé türelmet
lenül Sándor, —  én bennem rendkívüli szinészeti ké
pesség van. Hiszen lehetnék én minden: festő is le
hetnék, ha már éppen arról van szó, magad is elismer
heted, hogy egész Selmecen senki sem rajzol jobban 
nálam, így volt Aszódon is. Épígy van a versírással. 
Mégis elsősorban nekem színésznek kell mennem, én 
azt érzem.

—  Magad ura vagy, —  szólt bele diplomatikusan 
a kisebbik Szeberényi —  mit vitatkoztok effélén. Azt 
csinálsz, amit akarsz.

—  Hiszen én költő is akarok lenni, nem mondom. 
Ügy fogok én valaha hexametert írni, barátom, mint 
Vörösmarty.

A két fiú nem szólt erre semmit Sándort bán
totta a csend.

—  Igenis, mint Vörösmarty. Ugyanolyan szép 
verseket fogok írni. Mért ne írhatnék, mire én is olyan 
öreg leszek? Ötvenéves.

—  Fenét ötvenéves. Negyvenéves. Apámtól hal
lottam, hogy negyvenéves. Apám tiszttartójával együtt 
járt iskolába Székesfehérváron, a tiszttartónk pedig 
negyvenéves, ergó most Vörösmarty is negyvenéves.

—  Hát jó, negyven. Nem elég öreg az? Aki negy
venéves, az már öreg ember. Nahát. Mért ne tudnám
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én is megcsinálni negyvenéves koromra, hogy tagja 
legyek az Akadémiának, meg a Kisfaludy-Társaság- 
nak? Mért ne tudnék én is tragédiát írni a Nemzeti 
Színházba? Már azt is tudom, miről fogok írni. Teli 
Vilmosról.

—  Arról már nem írhatsz. Megírta Schiller.
—  Akkor majd írok másról. Mindenesetre a sza

badságról fogok írni. Verseket is mindig a szabad
ságról fogok írni. Tulajdonképpen nem is volna 
szabad másról verset írni, mint a szabadságról. Én 
fogok írni, barátom, egy nagy könyvet. Ahogy Ovi
dius megírta a Metamorphosesben az összes átválto
zásokat, én meg fogom írni hexameterben az összes 
szabadsághősöket. Benne lesz Leonidász, Teli Vilmos, 
Hunyadi, Rákóczi, lord Byron, mindenki. Gyönyörű 
könyv lesz. Ja igaz, itt van kezed ügyében az emlék
könyv? Az éjjel el akartam* magamnak mondani a 
két utolsó sort abból a versből, amit) neked írtam és 
nem jutott eszembe. Add csak ide, hadd nézzem meg, 
mert nagyon bosszant.

Szeberényi Lajos előszedte a könyvet cipők, írá
sok, skatulyák, lim-lomok diák,os rendetlenségéből. 
Sándor megkereste benne a verset, amit egy hónappal 
azelőtt írt barátjának.

—  Hogy az ördög vigyen el, persze. „Ámde az a 
földnek bármely részére ragadhat, érted ezen kebel 
ég s lészen örökre híved“ . Ez nem jutott eszembe, ez 
az „ámde“ , a fene egye meg. Nagyon bosszantott, 
mert a költő keservét is pontosan el tudtam magam
ban kívülről mondani, meg a Hűtel ént is. Csak az 
utolsó strófa eleje nem jutott eszembe, de aztán rájöt
tem: „Isten véled hát örökre, édes“  . ..

Lajos bólintott és folytatta kívülről barátja 
versét:

—  „Tárgya hő szívemnek, ah negédes csalfa 
Emma, Isten véled hát“ . . .

4*



A terem homályos, az éjszaka elviselhetetlen és a 
beteg mégis elviseli. Ezt az éjszakát is, mint a tegna
pit, mint a tegnapelőttit. És ilyen lesz a holnapi 
éjszaka is, a holnaputáni is. Egyetlen lámpás ég a kór
terem távoli sarkában, ahol székén a támlára borulva 
bóbiskol a wárter. A levegőben a betegek s az orvos
ságok tüdőt megülő nehéz és tömör szaga. S a pihen
tető csend helyett állandó nyugtalanság. Három ágy- 
gyal odébb a cseh legény, akinek tüdőgyulladása van, 
zihálva hörög és sír, mert fél a haláltól. Egy másik 
beteg, akinek a múlt héten bokában levágták a lábát, 
szüntelenül nyög fájdalmában, ugyanazzal a monoton 
nyögéssel, a szenvedés egyhangú nyomorúságával. És 
hol itt dobálja magát egy lázas legény, hogy csak úgy 
recseg bele a vaságy, hol ott nyöszörög egy felébredt 
kínlódó, hogy szomjas. Hárman is harsogva horkol
nak, fűrészelő, recsegő horkolásuk tempója hol együtt 
megy, hol különválik háromfelé, hol megint összeér 
belőle kettő, hol végre mind a három, akárcsak három 
különbözően járó óra ketyegésének matematikai 
játéka.

A fiatal közlegény mozdulatlan. Szeliden adta meg 
magát betegségének, a folytonos láz elpusztította, 
már nem lázadozik, csak egykedvűen bánatos. Fejtáb
láján, ha ilyen homály nem volna, ezt lehetne olvasni: 
„Name: Alexander Petrovics. Befund: Nervenfieber.“

A fej félrehajtva hever a kemény párnán. A hom
lok ijesztően domború a láztól csontig lesoványodott 
arc felett. Ez a homlok színházat zár le csontfalával: 
ott a csontfal mögött az emlékek színes és tarka jele
netei soha véget nem érő színdarab gyanánt illanva 
váltogatják egymást.

Szín: Ostfiasszonyfa. Sándor belép a Salkovics- 
lakás szalonjába, valamit itt hagyott tegnap, keresni 
jött. Széttekint a zongorán is, hátha odatette. A zon-
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gora kottatartóján levél, az imént hagyhatta itt, aki ol
vasta. Az írott szövegből Sándor szemét megüti a maga 
keresztneve. Felveszi a levelet. Salkovicsnénak szól, 
férje elutazott és tagosítási munkák miatt nem jöhet 
haza, ezért a vakáció végére való tekintettel levélben 
küldi a fiúkra vonatkozó intézkedéseit. „Samut és Ká
rolyt küldjétek el Sopronba, Sándornak azonban adj 
egypár forintot, menjen, ahová neki tetszik, belőle 
úgysem lesz egyéb komédiásnál.“ Sándor áll a zongo
ránál, térdében hirtelen gyengeséget érez, leül a zon- 
goraszékre, kezében nyárfalevél gyanánt reszket az 
írás, amelyet még idegenebbé tesz az, hogy hiányzik 
belőle a dölyfös bácsi erősen tótos kiejtése. De a fiú 
iránt való ellenszenve benne van. Adjanak neki pár 
forintot, mint a kéregetőnek, menjen a pokolba. 
Hogyisne, nagy költséggel taníttatni Sopronban, csak 
azért, mert szegény rokon, taníttassa az ördög, még 
csak az kéne. Sándor homlokát simogatja, megdöb
benve tűnődik. Majd felkel és halálsápadtan botor
kálva megkeresi Orlayt. Kezébe adja a levelet. Orlay 
elolvassa, ő is meghökken.

—  Mitévő leszel most?
—  Már határoztam. Veletek megyek Sopronba és 

beállók katonának.
Űj szín: Sándor ott áll meztelenül a sorozók előtt. 

Remeg, hogy vékony teste nem lesz jó nekik. Tapogat
ják mellkasát, vállát, két karját. Egyik tiszt a fejét 
csóválja. De a másik megszólítja, iaz orvos. Beszél
getnek. Sándor lelkendezve kéri, hogy vegyék be. 
Nagynehezen rábólintanak. Beírják. Ezerötszáznégyes 
szám. Leolvasnak a kezéhez huszonegy forintot. Ez a 
Handgeld egyszersmindenkorra, hat esztendőre. És 
mától kezdve hat krajcár lénungot fog kapni minden
nap. Micsoda öröm, micsoda felszabadulás! És mind
járt meg is kapja a mondurt. Hatalmas, idomtalan 
bakkancs, feszesen a lábszárához simuló kék posztó
nadrág, ehhez fehér frakk-kabát, zöld a hajtókája,



sárga a pitykéje. két soros. Magas csákó hozzá. És 
vállszíjjas fegyver, a derékra pedig a panganét szíjjá, 
így fest Alexander Petrovics, Gemeiner Freiwilliger 
des Baron Gollner 48. Infanterie-Regiments I. Com
pagnie zu Oedenburg. A zsebében huszonegy forint, a 
szívében újjongó szabadság.

Újabb szín: Alexander Petrovics Gemeiner moso
gatja a menázsi edényeit a kaszárnya-udvaron. Jobb 
volna valahol bent mosogatni, ahol meleg van, de az 
őrmester nem engedte meg. Dermesztő tél van, a vas
edény olyan hideg, hogy ujjal alig lehet megfogni, s a 
mosogatórongy, amelyet az imént tett le egyik 
edényre, már oda is fagyott. Meggémberedett kezével 
úgy kell letörni a rongyot az edényről.

Más szín: a kaszárnya hálóterme. Ketten alszanak 
egy ágyban. Kettes ágyak véges-végig a teremben, az 
ágyakban káromkodó szolgalegények, cigányok, állati 
sorból idekerült páriák, akiket kötéllel fogtak katoná
nak. Infanterist Petrovicsot egytől-egyig ki nem áll
hatják, ha csak lehet, feljelentik legnagyobb ellensé
génél, a baromi durvaságú káplárnál. Tintanyalónaik 
csúfolják az egész században, mert olykor ír, senki 
nem tudja, mit. Hálótársa egy bűzös cigány fiú, köz
legény, mint ő. A kettes ágy felé aggatva a két fegy
ver s a két panganét. A szuronynak karikája van, a 
karikába maradék gyertyadarabot lehet tűzni, s taka
rodó után tilalom ellenére égetni. Ládájában egy 
Schiller-kötet van, amelyet a Sopronban tanuló Orlay 
segítségével az iskola könyvtárából kapott kölcsön. A 
Teli Vilmos, amelynek végre elolvashatja teljes német 
szövegét. „Mach hurtig, Jenny.“  Milyen lüktető ritmus. 
Mohón lapozgat benne félkönyökre támaszkodva a 
horkoló cigányfiú mellett. Mielőtt pontosan elolvasná, 
odalapoz a híres helyekhez. „Durch diese hohle Gasse 
muss er kommen. Es führt kein andrer Weg nach 
Küssnacht. Hier der Hollunderstrauss. . . “ Mi ez? 
Hirtelen sötét lett. Elfojtott röhögés körülötte. Egyik
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kaka odalopódzott és elfújta a gyertyát, ő  éktelen 
dühében elveszti a fejét, kapja a szuronyt és utána 
vágja a sötétben elfutónak. Szerencsére nem talál. 
Csak az ágyba fúródik, de jó mélyen. Ha talált volna, 
az emberhalál. Másnap rapport. Két óra kurtavas. A 
bakák boldogan vigyorognak. A tintanyaló megkapta 
a magáét.

Űj kép: őrállás a porta előtt. Szörnyű hideg tél. 
Keskeny fapadló húzódik el a faköpönyegtől az épület 
sarkáig. De a dermedő lábon az sem segít. A szu- 
ronyos puskát fogó kéz is teljesen merev már, a lábak 
már zsibbadnak. Topogni, topogni, teljes erővel, mert 
lefagy mind a két láb. Szúrós fájdalom, a könnyezésig 
dühös elkeseredés. Pedig még csak egy félóra telt le 
a két órából. Tovább, tovább, erősen csapni oda a 
súlyos két bakkancs jeges talpát, futva igyekezni a 
keskeny pallón oda, meg vissza, véghetetlen sokszor. 
Ordító szél kerekedik, kavarja a havat és belevágja a 
silbak arcába, úgy éget, mint ezer, meg ezer tűszúrás 
egyszerre. A vékony test teljesen előrehajlik, hogy a 
szél dühös erejével szemközt tudjon menni, ha pedig 
megfordul, botorkálva kell egyensúlyoznia a síkos 
pallón, mert a vihar haragos lendülettel taszítja hátba. 
Beveszi magát ideig-percig a faköpönyegbe, de ott 
nem tud megmaradni, mert egy percnyi hiánya után 
a topogásnak, már a fagyás felé zsibbad a lába. Megint 
ki a pallóra, leszegett fejjel belemenni a fagyos vihar 
áradatába, aztán a palló végén csapkodó talpakkal 
megfordulni és a hátat támasztani annak a viharnak, 
amelyre előbb a mell támaszkodott. Az ajkak már 
teljesen merevek, a száj egy szót sem tudna kimon
dani, ha volna kivel beszélni és az orr érzéketlen és a 
silbak a végzet közömbösségével tűnődik azon, hogy 
vájjon lefagyott-e már az orra, vagy sem. A fülek is 
érzéketlenek, most jut eszébe. Hamar csapkodni őket 
a két meggémberedett tenyérrel, csapkodni, ütni, pas- 
kolni, amíg a fizikai érzéketlenséget felváltja az égető
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és kínos fájdalom, mintegy jelképéül annak a bor 
zasztó órának, amelyben a kínzó fájás sokkal jobb, 
mint a semmi. És ha végül elmúlt a véghetetlen két 
óra, átadni a posztot az új silbaknak és rohanni haza, 
serényen havat ragadni a kaszárnyaudvaron, lihegve 
dörzsölni hóval orrot, kezet, fület, amíg a lélegzet 
bírja, aztán a meztelen életnek, a szimpla testi épség
nek örvendve, bezuhanni az ágyba, a cigánylegény 
mellé.

Megint új kép: tündöklő hangversenyterem.
Gemeiner Petrovics ott szorong a karzaton. A gyomra 
émelyeg. Komisz kukoricagombócot evett, amit útál. 
Szörnyű átok ez a kukoricagombóc. Hiszen ő maga 
főzte. Hogy is volt csak?

Intermezzo: Gemeiner Petrovics főz. A káplár őt 
rendelte ki, a századnak nincsen szakácsa, az főz, 
akit a kapitány kirendel, de a kapitány rábízza az 
ügyeletes tisztre, az ügyeletes tiszt rábízza az őrmes
terre, az rábízza a káplárra, a káplár pedig a legények 
diadalmas röhögése közben kiadja a rendeletet: főzzön 
a tintanyaló. A káplár vaskos soproni póncihter, nem 
beszél másképpen, csak németül. De ia legények értik, 
mi a parancs, ha nem a szóból, legalább arról a zsar
noki vállmozdulatról, iamely Gemeiner Petrovics felé 
közvetíti az ordrét. Kondér, kukoricaliszt, zsákok, 
forróvíz, hatalmas kincstári fakanál. Megfőtt a kuko
rica-gombóc, rettenetes étel.

Vissza az előbbi színre: Gemeiner Petrovics ki
menőt kért a kapitány úrtól, mert Liszt Ferenc hang
versenyezik Sopronban. A kapitány úr levelet olvas, 
mialatt a Gemeiner előadja kérését, nem is tudja, mit 
kér a közlegény, csak azt hallja félfüllel, hogy kér 
valamit. A kapitány úr komisz ember, fel sem néz a 
levélből és azt feleli: „Nein, weiter.“ Jön a következő 
baka. Petrovics lesújtva hátramarad. Rohan ki a 
kaszárnyából, egyenesen Orlay Soma szállására. „Ne 
kérdezz semmit, adjál valami ruhát, amit magamra
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kaphassak.“ Átöltözik. Civilruhában ott szorong a 
hangverseny karzatán. Csupa kellemetlen érzés. 
Furcsa, hogy a fehér katona-frakk magas, állig érő 
nyaka nem bántja és ennek a civilruhának ki nem 
hajtható inggallérja elmondhatatlanul kínozza. Belép 
a nézőtérre a kapitány a feleségével. Az asszonyt meg
állítja a jegyszedő, a kapitány visszafordul és vélet
lenül felpillantván a karzatra, meglátja civilben Pet- 
rovics közlegényt. Ebből holnap nagy baj lesz. De a 
közlegény nem törődik semmivel, a hangverseny- 
terem csillogó, duruzsoló, várakozó feszültsége úrrá 
lett rajta. Vigye ördög a kapitányt a holnapi rapport- 
tal együtt. Aprés moi le déluge. Vájjon hány közlegény 
tudja még ezt a francia közmondást a negyvennyol
cadik gyalogezred első századában? Büszke mártir- 
mosoly, lökdösődés, németül beszélő szomszédok tere- 
f éré je. Hirtelen csend. Kilép Liszt Ferenc. Borotvált, 
szemölcsös arc, színészies gőg. A gőg nagyon tetszik 
Gemeiner Petrovicsnak. Igen, ezt így kell, nagyon 
helyes. A művész leül a zongorához. Ettől a pillanat
tól kezdve elvész a valóság, a hangok csodálatos vilá
gában játszi szökellés, zokogó örömével ujjong a lélek. 
A zongoráról nem tudni, hogy hófehér angyal-e, amely 
a mennyei tisztaság csodálatos csillagai közé ragadja 
a hallgatót, vagy hallatlan ördög-é, aki a művészi kéj 
részegítő varázsitalát nyújtja a szomjasnak. Ki ez az 
ember hosszú hajával, francia abbé-külsejével, go
romba gőgjével, angyalian és ördögien sikló ujjaival? 
Átkozott legyen és áldott legyen. Liszt, Liszt, L iszt. . .

Más kép: Felállnak a katonák az udvaron, Sesz
ták közlegényt vesszőztetésre ítélték. Két sor baka 
áll egymással szemközt, minden bakának kezében 
vessző. Utcát képeznek, ahogy szemközt állanak egy
mással. Az utca felső végénél áll Seszták, kövéres, 
köpcös baka, derékig meztelen, hangosan sír. Az al
tiszt hangosan felolvas valamit németül, a dobos meg
pergeti a dobot, Seszták ordítva hördül fel, az altiszt
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káromkodik és belerúg. Sesztáknak muszáj futni, ha 
akar, ha nem. Ahogy végigszalad a két sor -katona 
között, mindegyik rávág a vesszővel meztelen hátára. 
A sor végén másik altiszt áll, Sesztáknak meg kell 
fordulni és a két sor utcáján végigfutni vissza. A 
vesszők csattanva sújtanak meztelen hátára, ropogva, 
mint a sortűz. Némelyik baka röhög és előre várja a 
szerencsétlent, hogy passzióból jól odasújthasson 
neki. Másodszor fut már Seszták a két sor között. Há
tát kivérezték a vesszőcsapások, bőre felszakadt, kö
tésén vastag, piros csíkban áll a vér vízszintes sza
lagja, nadrágja az övnél már lucskos a vörös nedvtől. 
A csapások ritmikus ropogással csattannak. Seszták 
jön visszafelé a második futásból. A vesszők csapá
sának már más a hangja, az ütések nedves felületet 
érnek. A bőr vízszintes cafrangokban kezd kihasadni. 
A váltak még testszínt hordanak, a hát síkja már 
elevenen piros a vértől, a nadrág öve alatt rohamosan 
terjed lefelé a nedves, sötét folt. Seszták térdreborul, 
rimánkodik, zokog. Az altiszt felrántja és újfent bele
rúg. Harmadszor is szalad a szerencsétlen, arca olyan 
torz kifejezést ölt, mintha vigyorogna, pedig rettene- 
tesen szenved. Muszáj szaladnia, jobb neki, ha mennél 
gyorsabban szalad, mert annál hamarább túlesik az 
utolsó futáson. De már alig tud futni; ahogy köze
ledik s a vesszők nedvesen csattanó csapásai követik 
útjában, nem lehet ránézni a borzalomtól, mikor pedig 
elhalad, Gemeiner Petrovics kezében megdermed a 
vessző. Arra a nyers és vérző húsra kellene csapnia, 
amely a félegyházi mészárszék felaggatott marha- 
gerinceire emlékezteti rettentő útálattal, s a levegő
ben a friss vérnek az az édeskés, émelyítő szaga ter
jeng, amelyről valahogyan mindig apja jut eszébe. 
Behúnyja a szemét. Álomszerűén hallja Seszták kín
lódó óbégatását. ö  maga meginog, gyomra felfordul, 
irtózó hányinger fogja el, Seszták a harmadik vissza- 
futás után rongyos zsák gyanánt omlik össze a sor



végén, hörögve ordít, egy pillanat alatt bő vértócsa 
támad körülötte.

Egy arc a fantázia színes, kifeszített vásznán: a 
kedves Pákh Alberté. Pákh Albert vele egykorú, vele 
egyvallású, vele egy lelkes hevű. Sopronban a diákok 
Iskolai Magyar Társaságot tartanak fenn, nagyon 
büszkék rá, még Kiss János alapította ötven esztendő
vel ezelőtt. Albert tüzesen dolgozik ebben a társaság
ban. Kezet szorít a diákok közé járó furcsa közlegény
nyel. Egymás szeme közé néznek. Változás: ülnek az 
Orlay Soma szállásán és mohón olvassák az Athe- 
naeum új számát. Pákh Albert lassabban olvas, a köz
katona türelmetlen, összevesznek, azonnal kibékül
nek, megölelik egymást. Albert, kedves jó fiú, hol le
hetsz most, mit csinálsz . . .

Űj szín: kiruccanás Pozsonyba. Szeberényi Lajos 
elvégezte a selmeci líceumot és Pozsonyba jött tanulni^ 
A közlegény átrándult Sopronból Pozsonyba, szabad
ságot kapott a kapitánytól. Kopogtatás egy félreeső 
utca kis házának nehezen megtalált ajtaján. „Bújj be!“ 
Ott van Lajos, a forrón szeretett, kedves Lajos, semmit 
sem változott. „Sándor, hihetek a szememnek?“ A két 
fiú egymás nyakába borul, görcsösen, fátyolos szemmel 
szorongatják egymást, alig tudnak az ölelésből kibon
takozni. A katona nedves szemmel kacag, lerakja 
puskáját, panganétját, a többiek csodálkozva nézege
tik a fegyvert. Milyen a katonaélet, gyöngy élet-e 
csakugyan? „Kutyának való, azt mondhatom nektek, 
kedves pajtás, de ami mindent megér széles e világon: 
megyek ezredemmel a csodálatos Itáliába.“ Nagy ál- 
mélkodás, a fejek összebújnak, a közlegényt sóváran 
irígylik.

A szín változik: holtfáradt katonák a gráci kan
tinban. Gyalog jöttek Sopronból Grácba. Mohón isz
nak. Kecskelábú asztal, sör, elmondhatatlan fáradt
ság. De Petrovics közlegény, az asztal végére szorított 
tintanyaló, repes a boldogságtól: nemsokára meglátja
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a csodálatos Itáliát. Ekkor a kantinos odaszól néme
tül a káplárnak: nem tudják-e, hogy az ezredet Bre- 
genzből áthelyezték Zágrábba? A közlegények oda 
sem figyelnek. Bregenz vagy Zágráb, az igazán édes
mindegy a vasmegyei határban pányvával besorozott 
szegénylegénynek. Csak Gemeiner Petrovics döbben 
meg az asztal végén. Nem fogja hát Itáliát meglátni. 
Keserű íz fut össze a szájában. Belebámul a semmibe. 
Mivel lehetne vigasztalódni? Egy Horácius-vers ötlik 
eszébe. Aequam memento rebus in arduis . . .  Milyen 
szép vers. Milyen nagy költő. De Itáliában élt és Itá
liában verselt, amit Gemeiner Petrovics most már nem 
fog meglátni.

Változó szín: Károly város. Ismeretlen új világ, 
horvát beszéd, idegenbe szakadt mélázás az egyhangú 
és egyforma testi gyötrelmekkel telt napokon, komisz 
káplár állandó üldözése, röhögő társak ellenséges 
durvasága. És a megható, kedves vigasz az új barát 
felfedezésében. A kedves, jóságos Kupis Vilmos. Míg 
Sopronban voltak, valami megmagyarázhatatlan ok
ból kerülték egymást, társtalanul gyötrődő lelkek 
érzékeny szemérme, vagy tudja Isten, minő érzésbeli 
félszegség távol tartotta őket egymástól. De itt, idegen
nyelvű idegenben valahogyan egymásba pillantottak 
és összemelegedtek. Sorsuk hasonlított valamelyest: 
Vilmost is a behúnytszemű keresgélés és hányattatás 
démona dobta először kispapnak a privigyei piaris
tákhoz, aztán Esztergomba patikus-laboránsnak, aztán 
Sopronba gazdasági embernek, de sehol nyugság, 
sehol gyökerezni való talaj, mindenütt sóvár elvágya- 
kozás a jelen nyomorúságból a következő nyomorú
ságba. Ugyanúgy állott katonának ő is, mint Sándor, 
ugyanúgy szenvedett műveltségének magasabb igényei
vel, álmodozásra hajlandó természetének minduntalan 
megsebesülő érzékenységével, mint Sándor. Milyen 
kedves órák voltak a kettes, meghitt séták a károly- 
városi utcákon, hosszú beszélgetések irodalomról, tör-
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ténelemről, életről, halálról, szerelemről, s olykor me
rev szalutálás, ha arra jött valami peckes szakasz
vezető. Vilmos, Vilmos, kedves, hű barát, milyen jó 
volna, ha itt volnál és rátennéd hűs tenyeredet a lázas 
barát forró homlokára. De nem jön senki enyhülést 
adni azok közül, akiket szeret. Messze van Szeberényi 
Lajos, messze van Sass Pista, messze van főként a 
világ legimádottabb anyja, csak szeretett orcája világ- 
lik bele a láztól kergetett tarka képek tömkelegébe, az 
a szeretett orca, amely olyan néma rajongással pil
lant rossz fiára a fehér főkötő alól. Ez a pillantás sze
líd, enyhületes és simogató, az öntudat édesen elzsib
bad alatta s a tűnő képek foszladozva lebbennek át a 
virrasztó éberségből az álom valótlan könnyűségébe.

A beteg felriad, katonaorvos áll az ágyánál. Rideg- 
tartású, darabos ember, a zágrábi katonakórház ezred- 
orvosa. Rőmernek hívják. Kurta, pattogó mondatok
ban beszél, szimulánsokkal irgalmatlan. A betegek 
reszketnek tőle. Még a jajgatok is összeharapják a 
fogukat ilyenkor, reggeli vizitnél. Megfogja Gemeiner 
Petrovics csuklóját, megtapintja homlokát.

—  Haben Sie etwas zu sagen? —  mondja kemé
nyen, mert a beteg arcán határozatlan beszédszándék 
tükrözik.

—  Ich möchte hochachtungsvoll etwas zum lesen 
bitten.

Az ezredorvos rápillant a betegre. Olvasnivalót 
kérni szokatlan kérés ebben a kórteremben. Akik itt 
feküsznek, legtöbbnyire nem is tudnak olvasni. Römer 
kérdez, a közlegény felel. Újabb kérdés, újabb felelet. 
Goethe, Horácius, Schiller, Shakespeare hallatszik a 
beszélgetésből. A többi beteg csodálkozik. Végül az 
ezredorvos, miután sokáig nézte a villogó szemű, per
gamenarcú, különös közlegényt, odaveti:

—  Sie sind nicht fürs Militär geeignet. Möchten 
sie nicht weg von hier?
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—  Mir ist es einerlei, —  feleli a beteg, —  nir
gends habe ich was zu hoffen.

Römer ezredorvos nem szól, megy a következő 
beteghez. De a harmadik ágytól lopva visszanéz a 
különös bakára. Pár nap múlva egész csapat tiszt jön 
az ezredorvossal a reggeli vizitre. Ez a Superarbit- 
rierungs-Kommission, Megvizsgálják Gemeiner Petro- 
vicsot. Láza már elmúlt, de siralmas bőrben van.

—  Ziehen sie sich an. Sie haben sich in der Kanz
lei zu melden.

Az irodában értesítik, hogy kiszuperáltatott. Há
rom nap múlva indul egy transzport Zágrábból Sop
ronba, azzal fog indulni, hogy Sopronban Moulholand 
ezredes úrtól kikapja az obsitját. Itt a Superarbit- 
rierungs-Liste, ezzel jelentkezzék Sopronban az ezred- 
irodában.

Gemeiner Petrovics őszi légyként vánszorog a kór
ház folyosóján, kezében a katonai okirat. Lába alig 
bírja, a falhoz kell támaszkodnia minduntalan, feje 
szédül. Újra kell tanulnia járni, mint a gyereknek. 
Az ablakmélyedésben lóca van, arra lihegő sóhajjal, 
szédülve leereszkedik. Viaszsárga, fonnyadt ujjaival 
szétnyitja az írást. Petrovics Sándor kiskőrösi szüle
tésű, evangélikus vallású, 19 éves, nőtlen önkéntes köz
legényről megállapítja ez az írás, hogy testi alkata 
természettől gyenge, hajlamos tüdőbántalmakra és 
szívtágulásra, Grácban május és június folyamán ideg
lázzal ápoltatott, Zágrábban pedig három hónapon át, 
eredmény nélkül, súlyosan közeledik a „Realinvalidität** 
állapotához, minélfogva obsittal elbocsátandó.

A reszketeg ujjak elejtik az írást. Lehull a kőkoc
kás pádimentomra. Petrovics nehézkesen utána haj
lik, hogy felvegye. Az erőltetett mozdulattól hirtelen 
köhögési roham lepi meg. Fuldokolva köhög, száját 
valami sós, forró íz lepi el. Eléveszi durva keszkenő
jét, szájához szorítja. A keszkenőt elönti a vér.
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Az ajtót gondosan becsukta belülről. Nem volt 
ugyan valószínű, hogy Orlay Soma hazajön, mert az 
imént hosszabb időre ment el, és Jókay Móric sem 
igen jöhetett, mert már délelőtt megmondta, hogy csak 
estefelé Találkozhatnak. Petrovics Sándor mégis óva
tosan becsukta az ajtót. Aztán leült az asztalhoz, levél
papirost tett maga elé és bemártotta a tollat. írja, 
ne írja?

Ba^Énegírja ezt a levelet, megint úgy járhat, mint 
a Regélővel járt. Az pedig véres seb a szíven, kimond
hatatlanul fájna még egyszer átélni. Ügy történt a 
dolog, hogy pápai diáktársai közül Kozma Sándornak 
már kitűnő irodalmi összeköttetése volt: a Garay szer
kesztette Regélőbe irdogált Leveldi álnéven vidéki 
leveleket, amelyekben a pápai színészetről értekezett. 
Két ilyen vidéki levél már meg is jelent a Regélőben. 
Egymás kezéből kapkodták ezt Jókay, Orlay, Kozma, 
Petrovics. Valami óriási nagy dolog volt az, ott olvasni 
nyomtatásban a kézírással Pestre küldött szavakat, 
s alattok ott olvasni a nevet: Leveldi. Petrovics olyan 
izgatott lett, hogy napokig dultan járt-kelt és füstöl
gőit magában, míg végre félrehívta Kozma Sándort és 
megkérte, hogy küldene fel egy-két verset az övéiből 
is, mennél hathatósabb ajánlást is írván melléje. 
Kozma Sándor szívesen teljesítette a kérést. Három 
verset választottak ki a Petrovics költeményei közül, 
s azokhoz Kozma udvarias, kérve-kérő sorokat írt 
Garaynak. A levél elment, és válasz nem jött rá. Garay 
nem adta ki a verseket, de még csak nem is válaszolt 
a levélre, de még csak szerkesztői üzenetre sem mél
tatta őket. Égető kín ez a fiatal versifikátornak. Min
dennap lelkendező izgalommal lesni a postát és nem 
kapni semmit, mindig sóvár reménységgel várni a 
Regélő új számát, hátha benne van egyik vers, vagy 
legalább egy szerkesztői észrevétel. De hiába lapozta

VII.
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végig a folyóiratot először csak sebtiben, aztán olyan 
nevetséges gondossággal, mintha a sorok közé rejtve 
igyekeznék versét meglelni, —  a Regélő közölt a vilá
gon mindent, csak éppen a pápai diákot vette kegyet
len közömbösséggel semminek. S a fogyó napokkal 
fogyatkozó remény és a növő idővel növekvő kétség 
belső harca valósággal beteggé tette az ifjút. Koron
ként elévette a felküldött versek itthon is megmaradt 
példányait. Elhatározta, hogy a legkegyetlenebb szi
gorúsággal birálja meg őket, mintha nem tőle, hanem 
vadidegentől származnának. Olvasta, fürkészte, latol
gatta sorait, rímeit, mígnem a szavak elvesztették 
jelentésüket, vakon és siketen hatottak a századszor 
olvasó szemre, s a költő kétségbeesett tanácstalanság
gal hajította őket az asztalra. Most már végképpen 
nem tudta, hányadán van a verseivel.

Mikor már végleg le kellett mondani arról, hogy 
a Regélő figyelemre méltatja, napokig búskomor volt. 
Aztán valahogyan hegedt a ŝeb, csak a fájdalom em
léke maradt. Kitegye imagát megint ennek a fájda
lomnak? Hiszen ha a szerény és másodrangú Regélő 
nem törődött vele, mit várhat az előkelő, országosan 
tekintélyes, igen szigorú mértékkel mérő Athenaeum- 
tól, amelyet Vörösmarty és Bajza szerkesztenek? Ami 
Garaynak nem tetszik, tetszhetik-e a drákói szigorú 
Vörösmartynak? Ki tudja: talán Bajza mégis . . .

Letette a tollat, elévette zsebéből a mindig magá
nál hordott paksamétát. Csinos számmal voltak már 
a költemények, szinte egy kis kötet is kitellett volna 
belőlük. Melyiket válassza, melyiket küldje el kopog
tatni a híresség ajtaján? Nézegette őket, ahogy idő
rendben feküdtek, lap a lap mellett, némelyiket sze
rető tenyérrel végigcirógatta, hogy a zsebben hordás
tól elgyűrődött papír kisimuljon. „Elválás.“ Ezt 
akkor írta, mikor készülődött Ostfiasszonyfáról, már 
tudva, hogy katonának fog állani és Róza tündérarcát 
vagy fogja látni valaha, vagy sem. „Én távozom s
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örökre távozom gyötrő titkommal tőled, ó leány.“ 
Ez jó vers, a vége különösen sikerült. Félretette. 
„Elválás“ még egyszer. Ezt ne küldjük el, egyforma 
címből elég egy. „Bosszú.“ Jó vers ez is, bár aligha 
írta volna, ha Heinét nem olvasta volna. Ne küldjük. 
„Első szerelem.“  Rímtelen jambikus sorok. Inkább 
rímeset küldjünk. „Búcsú.“  Ezt akkor írta, mikor 
Pozsonyból ment vissza katonakorában Sopronba, a 
gráci indulás előtt. Küldhető is, nem is. „Galgaparti- 
hoz.“ Ó, ezt igen, ezt el kell küldeni, Grácban írta, 
mikor egy túlcsorduló érzelmű órán eszébe jutott a 
Cancriny Emilia hajdani aranyos arcocskája. Vájjon 
mi van vele? Ott könyököl-e még délutánonként a kis 
aszódi ház ablakában? „Az őrágyhoz.“ Gráci vers, jó 
vers. Elküldjük. „A  Dráván.“ Ezt Marburgban írta. 
Már beteg volt, írás közben folyton borzongott a láz
tól. „Álom“ , „Honvágy“ , Triolett“ zágrábi versek. 
A kórházi ágyön ácsolgatta panaszos soraikat és később 
írta le emlékezetből. „Kuruttyó.“ Ezt már itt írta 
Pápán, nagyon szereti ezt a verset, de igen hosszú, 
rövidet biztosan könnyebben közölnek. „Örök bú.“ 
Ez dunavecsei vers. Szerelmes vers. Ó, Istenem, de ke
véssé volt szó szerelemről azokon a dunavecsei napo
kon I Mikor nagybetegen hazakerült a katonaságtól, 
előbb Pápán akart diák lenni, de három hét múlva 
már feladta a nyomorúság hiábavaló küzdelmét és 
hazament szüleihez. A hajdani robusztus, jómódtól 
duzzadó, birtokos-sorba jutott szabadszállási mészáros 
azóta idő előtt őszülő, borongós kedélyű, szűkösen kín
lódó kocsmáros lett Dunavecsén. Régi tettereje, biza
kodása, nagyratörése nem volt már sehol. A katona
ságtól hazakerült fiút már nem biztatta tanulásra, 
hogy pappá lévén, felemelje a család dicsőségét. Csen
desen, nehézkesen arra igyekezett rávenni, hogy most 
már maradjon itthon és legyen mészáros, ő ?  Mészá
ros? Inkább a halál. És mint az oroszlán a zsákmányra, 
úgy vetette rá magát Dunavecsén a versírásra. „Ziva-

Harsáuyi Zsolt: Az üstökös. I. 5



tar.“ „Újság.“ „Változás.“ „Csal.“  „Vendég.“ „Elégia.“ 
Mind vecsei versek, még egy-két epigramma is van 
melléjük. Színészet és költészet, ez a két szó lángolt 
előtte, mikor elbúcsúzott a szomorú apától és meg
csókolta az aggodalmas, remegő édesanyát.

Sándor felpillantott a versek közül. A nagy vere
ségre gondolt, amely színészi álmait érte. Mikor ha
zulról elment és tépelődő céltalansággal gyalog járta 
a Dunántúlt, tolnai vándorlása alatt Ozorára vetődött. 
A kocsmában, ahol szállást keresett, színészeket ta
lált. Sepsy Károly hattagú komédiás-truppja járta 
arrafelé a vidéket. Azonnal felcsapott közéjük. Más
nap már rajta volt a neve a kézzel írott színlapon: 
Borostyán Sándor. Micsoda zagyva, boldogtalan, 
furcsa napok voltak ezek! Czecze, Szilasbalhás, Sár.- 
bogárd, Szekszárd . . . Rajongó bolond a durva, éhen
kórász, fatuskónál alább való ripacsok között. Szín 
lapokat körmölni, kellékekért bekopogtatni polgári 
házakhoz kéregető koldus gyanánt, állani a parasztok 
bámészkodását, akik vásári majomnak nézik a komé
diást, színpad híjján a kocsma ivójában székekből 
és lócákból színpadot építeni, kölcsönkért tarka térí
tőkből függönyt fabrikálni és mivel színdarab-példánya 
egy sincsen a társulatnak, emlékezetből játszani min
dent, de úgy, hogy egyik színész a Hamlet szövegét 
hadarja, másik a Csalódásokból recitál. Szörnyű torz- 
arccal vigyorgó szatírája a szent művészetnek. Mo
hácsnál az ő kitartása is kidőlt, a hősvértől pirosult 
gyásztéren elvesztette a reménytelen csatát ő is. Ván
dorbot, keserű csalódás szájíze, országút pora, a zse
niális tehetségű színművész kiéhezett, toprongyos, ne
vetséges vándorlegény képében járja azt a canossai 
utat, amely Pápára vezet. Vissza Pápára, szívéhez 
közelálló barátok közé, akik talán megsegítik kvár
téllyal, házitanítói állásba való segítéssel, miegyébbel.

Most tehát itt van Pápán. Voltaképpen nem volna 
szabad panaszkodnia. Kvártélya megvan a régi paj-
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tás, Orlay Soma, szobájában. Szűkös ennivalóra is 
telik, a ruha kopott és foltos ugyan, de ruha. A kollé
giumba felvették a Selmecről elhozott bizonyítvány
nyal, a tanulás rendesen megy, van ugyan egy kis 
baj az átkozott számtannal és mértannal, de év végére 
majd átevickél ezeken is. A barátok jók és kedvesek, 
különösen a szívéhez férkőzött ez a Jókay Móric nevű 
komáromi fiú. Jókedvű, szelíd, meleglelkű gyerek, ha 
ránéz az emberre azzal a lányosán ábrándos kék sze
mével, nem lehet rá haragudni. Az önképző társulat
ban meg éppen egyik diadal éri a másikat, szinte 
nincs ülés, hogy valamelyik versiét dicsérettel fel ne 
olvasnák és érdemkönyvbe másolni ne rendelnék. Itt 
vannak azok is sorban. „Tűnődés“ , „Zsarnok“ , „Eskü“ * 
ezt mind a hármat mindjárt az első ülésen mutatta 
be és egy csapással nevezetes diák lett az egész kollé
giumban. Tarczy Lajos, a szeretett és jóságos tanár, 
valósággal tüntetve dicsérte és buzdította a többiek 
előtt, és Eőry Szabó Sándor, az ifjúsági elnök, való
ságos tisztelettel jött hozzá kezet szorítani. És itt van 
a „Lenke sírján“ , amelyet maga szavalt el a temető
ben; szegény, édes kis Lenke, akinek házitanítója 
volt, hogy szerette őt és hogy ragaszkodott hozzá. A 
halál elvitte szegénykét és a házitanító majdnem 
éhkoppra szorult, de szerencsére helyet kapott a kol
légium szegény diákjainak ebédasztalánál, ahol Szijj 
György szénior havi hat forintért adott enni a fiúk
nak. „Helikoni zarándok“ , „Viszontlátás“ , Hattyúdal“ , 
„Jolánka“ , „Tolvaj huszárok“ , „A  borozó“ , csupa taps 
az üléseken, csupa diadal. Miért, hogy mégis olyan 
elégedetlen?

Sándor feltette a kérdést magának és akkorát 
akart rá válaszolni, hogy felkelt hozzá. Kétszer le-fel 
ment a szűk szobában, mellét hatalmas lélegzetvétel
lel feszítette ki.

Azért elégedetlen, mert az idő múlik és ő vidéki 
ismeretlenségben senyved. Idestova húszéves lesz és

6*
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kik tudnak róla? Egy csoport pápai tanuló, néhány 
jóbarát. Ez semmi, ez semmi! Ez négy fal börtönében 
való elfojtott kiáltozás, mialatt a falakon túl oda- 
künn zúg az Isten gyönyörű világa és zsibong az 
egész emberiség. Valami lángoló erőfeszítésnek, a 
lélek valami vulkáni robbanásának kellene szét
vetnie az ismeretlenség négy szűk falát, hogy az igét 
hirdető hang zengő orkán gyanánt szántson keresztül 
minden hegyek és völgyek felett. Nem egy terem 
diákgyerkőceinek, hanem az egész mindens'égnek akar 
zengeni a trombita, amelyet ládafiába lakatolt a vég
zet. Ezt a rabságot, ezt a néma tehetetlenséget meg
próbálta már mindenféle emberfeletti erőfeszítéssel 
lerobbantani magáról, de minden nekifeszülése visz- 
szazuhant, mint a még röppenni nem tudó madár. A 
négy fal közül már lerombolt egyet, mikor színpadra 
került: ott három a fal csupán s a negyedik helyén 
ott ül a nyilvánosság, a fény, a hír. És mi lett a ma
gyar Talma reményéből? Pohár serért futkosó sta
tiszta a Nemzetiben, falusi kutyákat rugdosó, udvar
ról kihajszolt komédiás Szilasbalháson. Aztán a ka
tona-életre csaptak eget kereső, sóvár vágyai, amelyek 
hátterében ott kísértett Kisfaludy példája. És mi lett 
a világjáró, délceg hadfi, az új Balassa Bálint sorsa? 
Vasedényt mosogató boldogtalan bakancsos, csúfosan 
megrokkant nyápic semmirevaló. És mégsem fáradt 
bele a vágyakozásba, hogy bármily iszonyú erőfeszí
téssel felkapaszkodjék a hír messze lobogó csúcsára. 
Et si fractus illabatur orbis! Muszáj, muszáj, muszáj.

Olyan erővel csapta maga alá a széket, mikor 
leült a levelet megírni, hogy az majd elhasadt. A toll
szár megroppant a kezében. És írt.

„Tekintetes Szerkesztő Ür! Ha csekélyke mun- 
kácskáim a megjelenésre érdemesek, kérem őket az 
Athenaeumba felvenni. Gyenge erőmet továbbra is 
ajánlva vagyok a Tekintetes Szerkesztő Űrnak aláza-
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tos szolgája Pápán, máj. 5. 1843. Petrovics Sándor 
tanuló.“

Most melyik verset és hányat? Eh, mindegy, ezt 
úgyis a végzetre kell bízni. Találomra kapott ki négy 
verset a nagy csomagból és hozzáhajtogatta őket a 
levélhez. Gondos, szép betűkkel megcímezte a levelet 
Bajza Józsefnek és indult a postára. Aztán megint 
haza, mert ma este még nagyon izgatta valami.

Estefelé, mikor a három jóbarát összeverődött, 
Sándor semmit sem szólt a levélről. Jókay előtt is, 
Orlay előtt is elhallgatta. Mikor azok kérdezték, mit 
csinált egész délután, azzal ütötte el a dolgot, hogy 
olvasott. De a fiúk nem is nagyon kérdezték. Máson 
járt az eszük: pár napja színház játszott a városban.

—  Megyünk-e színházba, Sándorom? —  kérdezte 
Jókay, és titokban megbökve Orlay oldalát, hozzá
tette, —  bizonyos Szathmáriné nevű asszony is játszik.

Sándor arca azonnal elborult. Felfortyanva kiál
tott Jókayra:

—  Van valami közöd hozzá?
Jókay az Orlay háta mögé ugrott. Orlay nevetve 

szólt hátra:
—  Ne piszkáld az alvó oroszlánt, mert aztán en

gem fojtogat, mikor te hazamégy. Meg is vert engem 
a jó Isten ezzel a lakótárssal.

Sándor próbált mérges lenni, de elnevette magát. 
Indultak a színházba. Ez a Szathmáriné csakugyan 
gyengéje volt Sándornak. Csinos, termetes nőszemély 
volt és Sándor az első előadáson úgy bámulta egész 
este, hogy majd kidülledt a szeme. Pajtásai ezt azon
nal észrevették, de különben is megtudták volna a 
hirtelen gyűlt lángoló érdeklődést a fiú áradozó vitái
ból, mikor az előadást megbeszélték. Meg arról, hogy 
Sándor már másnap felkereste Kozmát.

—  Te édes druszám, irsz-e megint vidéki levelet 
a Regélőnek?

— írok.
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—  Hát akkor megkérnétek valamire. Ha egy ki
csit szeretsz, engedd, hogy erről a Szathmárinéról én 
írjak bele pár sort a cikkelyedbe. Ne kérdezz semmit, 
csak mondj igent.

Kozma Sándor vállat vont.
—  Bánom is én, írd meg, ha rád jött a bolondóra.
Másnap Petrovics hozta a Kozma tudósításába

szánt pár sort. Ez ,a mondat is benne volt: „Szath- 
márinét méltán üdvözöljük azon kevesek sorában, 
kiket honunkban a Múzsa anyaibb karokkal ölelt.“ 
Kozma átfutotta a cédulát, bólintott, zsebretette.

—  Beleteszed a cikkelyedbe?
—  Bele hát, ha ez neked szívesség. De még na

gyobb dologra is légy elkészülve. Be foglak mutatni 
Szathmárinénak.

—  Micsoda? ezt komolyan mondod? És hogyan 
ismered őt*? Hol mutatsz be neki? Mikor?

—  Lassan, lassan, édes pajtás! A test vér néném 
Bocsor István igazgatótanár felesége, ezt tudod. Már 
most Bocsor sógorom nagy tisztelője Tháliának s vala
hányszor színészek jönnek Pápára, a javát ebédre 
ineginvitálni el nem mulasztja. Ma délben is vendégül 
látta Komáromit, Szákfit, Szathmárinét, meg még 
egyet, a neve nem jut eszembe. Meg jómagámat. Be
szélgettem is véle sokáig. És ha olyan rettenetesen 
igen nagyon vágynál megismerni, bemutatlak, mikor 
akarod. Majd megkérdem tőle, mikor nem vagyunk 
alkalmatlansággal.

Sándor kitörő hálával borult pajtása nyakába. 
Így történt, hogy a szokottnál is nagyobb izgalommal 
ment most két barátja társaságában a színházba, mert 
Kozma Sándor ma estére Ígérte a választ. És a szín
házban valóban meg is kapta.

—  Holnap délután öt órakor légy a Griff kapu
jában. Beszéltem vele, felmegyünk és bemutatlak.

Az előadás már alig érdekelte Sándort. A sevillai 
borbélyt játszották, még pedig Szathmáriné nélkül.
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Ílsak immel-ámmal hallgatta a muzsikát, az esze fel
állva ugrándozott a holnapi bemutatkozás és a ma 
lküldött levél között. Ingerlékeny volt, nyers és türel

metlen. Felvonásközben ok nélkül megsértett egy diá
kot, aki minden rossz szándék nélkül megállt mellette 
az utcai kijárónál.

—  Csak ezen a lehetetlen modorodon segítenél, 
Sándor, —  mondta szelíden Jókay.

—  Akinek nem tetszik, az elköltözhetik Pápáról. 
Orlay intett a szemével Jókaynak, hogy hagyja. 
Másnap délután szívdobogva indult a Griff-foga

dóhoz. Jó félórát töltött előbb azzal, hogy ágrólsza- 
kadt külsejét valamelyest polgári rendbe hozza. A leg
több baja egy szakadással volt a lábbelijén. Nagy 
homlokráncolással tintázta be a kapcát, amelynek 
világos színe sértően kandikált ki a szakadáson. 
Kozma Sándor késett. Sándor gyors és hosszú léptek
kel mérte végig a Griff frontját, hogy izgalmát ezzel 
is valahogyan csillapítsa. Amennyire sóvárgott a 
Szathmáriné ismeretsége után, éppen úgy rettegett saját 
félszegségétől, amely nők társaságában mindig el
fogta. Már látta magát, amint zsibbadó térdekkel, he
begve fog megállni a művésznő előtt és merevvé tor
zult arccal csak bámulni fog, hogy, ha mégis szólásra 
kényszerül, valami zavart és nevetséges dolgot 
mondjon.

De már jött is Kozma. Jókedvűen, frissen, a jó 
módú és egészséges fiuk eleganciájával.

—  Késtem egy kicsit? Ne haragudj.
—  Te, —  állt meg Petrovics habozva, —  talán 

halasszuk el ezt a dolgot holnapra. Addig kerítenék 
kölcsön valami rendesebb gúnyát. Finom hölgy az, lát
szik minden mozdulatán, hogy milyen dáma. Még meg
szólja a külsőmet magában.

—  Ugyan ne okoskodj, vágj neki huszárosán, 
gyere.

Mentek fel a lépcsőn az emeletre. Már ahogy fel-
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haladtak, két női hang éktelen civakodása hallatszott 
hozzájuk. Ahogy az emeletre értek és kitárult előttük 
a szobák széles, hosszú folyosója, a két perlő hölgy 
is feltűnt. Mindaketten alsószoknyában voltak, hajuk 
papircsigákba volt bodorítva. Rikácsolva marakodtak 
valamin, amit az egyik asszony magasra tartott fél
kezével, a másik pedig mindenáron el akart tőle venni. 
Az a valami egy darab vajaskenyér volt, az egyik 
sikoltozva szitkozódó némber pedig maga Szath- 
máriné. Féllábán —  ó kárhozat —  idomtalan papucs, 
másik lábán még az sem, mert a másik papucs, le
maradván a dulakodás hevében, ott hevert nem mesz- 
sze tőlük a folyosón.

—  Micsoda szemtelenség, te utolsó piaci kofa, ez 
az enyém, az én kávémnál volt, add ide!

—  Nyavalyát volt a tiednél, te papzsák, igenis az 
enyém, takarodj innen.

Egyszerre sikoltoztak, Szathmáriné a hajába mar
kolt a falhoz szorított másiknak és szikrázó dühvei 
rázta a fejét neki. Az félkezével magasra tartotta a 
vajaskenyeret, félkézzel pedig Szathmáriné ábrázata 
felé kapkodott. A két fiatalemberre éktelen csatájuk
ban ügyet sem vetettek.

—  Gyere, gyere, —  húzta Petrovics Kozmát, mert 
majd elsüllyedt szégyelletében.

Mentek a folyosón előre és nem néztek vissza. 
Csak akkor, mikor a folyosón robogó rohanás hang
jai recsegtek. A vajaskenyeres színésznő futott előre, 
Szathmáriné dühösen utána. A fordulónál eltűntek 
mindaketten, de szapora perlekedésük tovább zengett. 
Petrovics megállóit. Mosolyogni próbált, de farkas
vigyorgás lett belőle.

—  Szép kis jelenet. Az ideál! Kedvem volna a 
fejemet a falba verni.

Kozma restelkedett egy kicsit. Szégyelte testvér- 
nénje háza miatt az ilyetén viselkedésű színésznőt, 
aki ott meg volt híva.
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—  Tudod mit: ha már itt vagyunk, ösmerkedj 
meg Komáromival, ő is itt lakik.

Petrovics szó nélkül bólintott. Kozma előre ment 
s a szobák ajtószámát nézegette. Az egyik szoba előtt 
megállt. Onnan vad dobogás és hangos férfikáromko
dás hallatszott ki. Habozva benyitottak.

—  Csak nyissad, —  mondta Petrovics, —  bizto
san próba van benn.

De nem próba volt benn. Komáromi ingujjban, 
stiléttel kezében, vadul káromkodva, kergetett egy fia
talembert. Bokor nevű tanuló volt ez, ismerték a kollé
giumból. Bokornak már vérzett az arca. Komáromi 
szemmelláthatóan holtrészeg volt. Az ajtónyitásra az 
italos szinész megállt, Bokor pedig kétségbeesve kiál
tozni kezdett:

—  Gyertek, segítsetek, ez a gazember meg akar 
ölni!

És eszeveszetten rohant kifelé. Láthatóan részeg 
volt ő is. Vérző arcát tapogatva rohant el a lépcső felé, 
közben dühödten ordítozva a fogadós után. Petrovics 
becsapta az ajtót. Egymásra néztek és sietve indultak 
el, csak gyorsan ebből a szégyenletes és gyalázatos 
helyzetből, amelyet a merő véletlen megkétszerezett. 
Ahogy a lépcsőn lesiettek, még mindig hallották a két 
marakodó asszony rikácsolását.

Az utcán Petrovics zordul felkacagott, mefisztói 
keserűséggel, színpadiasán.

—  Színészet! Színművészet! Thália papjai! A 
nemzet napszámosai!

Heves mozdulattal kezet nyújtott Kozmának. De 
ekkor kilépett a kapun Bokor, a vérzőarcú boros diák. 
Nem volt egészen részeg, csak éppen boros. Odaállott 
hozzájuk.

—  Komáromit kerestétek? Azt a gazembert?
Petrovics elfordult. Nem szerette, ha megszólít

ják. Kozma válaszolt, ő is hűvösen és kelletlenül.
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—  Nem. Nekem lett volna valami dolgom Szath- 
máriné asszonnyal. A kritika miatt.

—  Csak vigyázz te is, mert a bérlő leüti a dere
kadat.

—  Miféle bérlő?
—  Hát te nem tudod? Az a kövér, gazdag bérlő. 

Már egy hete kedvese neki Szathmáriné. Minden este 
bejön négy lóval és előadás után együtt dorbézolnak. 
Tegnapelőtt nyíltan csókolództak. Tegnap gyémánt
gyűrűt vett neki. Szervusz, fűik, nekem meg kell ke
resni a fogadóst.

Azzal elvágtatott ingadozó sietséggel. Petrovies 
utána nézett, lehorgasztotta a fejét, aztán Kozmának 
nem is köszönve, nekivágott az utcának. Orlayt ott
hon találta, Jókay is ott volt.

—  Mesélj, gyorsan, —  támadtak rá élénken a ba
rátok.

—  Hagyjatok békén, — mordult rájuk olyan ha
raggal, hogy azok nem firtatták tovább délutáni élmé
nyeit.

Kisvártatva hívták sétálni, de ő csak ült az asz
talnál, fejét két tenyerébe temetve és lihegve a felindu
lástól. Nem is válaszolt nekik. A két fiú elment és 
Sándor egyedül maradt. Egy jó óráig tartott, míg első 
izgalmát kifújta. Akkor papirost vett elő, hogy verset 
írjon. Odakanyarította a címet: „Szín és való“ . A sze
relmes ifjút írta meg, aki azon kapja a művésznőt, ál
mai álmát, hogy hitvány pénz irányítja érzéseit. Késő 
este lett, mire elkészült vele. Az asztaltól megnyu
godva, felüdülve kelt fel, mint valami jótékony für
dőből.

Másnap már ott voltak a színházban megint. 
Szathmáriné mint hercegnő lépett ki a színre. A Bur
gundi Margitot játszották. Pompás látvány volt a szép 
asszony. Orlay lelkesülten morogta:

—  Remek asszony!
—  Rongy! —  felelte Petrovies rá.
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És többet ügyet sem vetett Szathmárinéra, pedig 
a következő napok folyamán séta közben az utcán is 
találkoztak vele. Csak még egyszer került szóba Szath. 
máriné. Kozma Sándor hozta a Regélő új számát, 
benne volt az új vidéki levél, Leveldi aláírással. S a 
közleményben benne foglaltattak Petrovicsnak a szép 
színésznőről szóló rajongó sorai. Ott volt a nyomtatás
ban csakugyan: „Szathmárinét méltán üdvözöljük
azon kevesek sorában, kiket honunkban a Múzsa 
anyaibb karokkal ölelt“ .

—  Hát mégis megjelentél a Regélőben, —  neve
tett Kozma —  ha mindjárt az én álnevemmel is.

Petrovics Sándor dölyfösen dobta az asztalra Ga- 
ray lapját. De hogy szívszakadva várja titokban elkül
dött levele sorsát, arról most sem szólt semmit.

És megint végigélte azt a kimondhatatlanul 
kínzó, hányódó érzésű várakozást, azt a véghetetlen- 
nek tetsző halogatását a reménységnek tegnapról mára, 
máról holnapra, mint a Regélőnél. Mint az álomlátó, 
ügy járkált az utcán, ha szóltak hozzá, meg sem hal
lotta néha, szórakozott volt, levert és ingerlékeny. 
Jókay és Orlay el nem tudták képzelni, mi baja.

Május huszonegyedikén bement a könyvesboltba. 
Azt már kikutatta, hogy a postáról odaviszik mindig 
az Athenaeum frissen érkezett számát s a könyvesbolt 
küldi széjjel az egy-két pápai előfizetőnek.

—  Ugyan, tisztelt űr, megérkezett-e az Athe
naeum friss száma?

—  Még nincs is ideje, a posta későbben jön.
Az utcán ácsorogva várt egy félórát és megint be

ment. A posta még mindig nem jött. Várt még egy 
félórát, most már a bolt előtt lebzselve megvárta a 
postást, míg az bemegy. Akkor ment be ő is harmad
szor. De az Athenaeum nem jött meg.

—  Nemi igen vártuk mára, —  mondta a boltos, 
—  inkább csak holnap, vagy holnapután foghat az 
jönni.
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Sándor aznap csak hajnalfelé aludt el, álmatlanul 
gyötrődött ágyában órákon keresztül. De reggel már 
korán fent volt. Bár még órák hiányoztak a posta 
idejéhez, sietve magára kapkodta ruháit és ment ki 
az utcára, várni a postát. Ácsorgott, ődöngött, olvasott 
kétezerig, hogy múljon az idő, aztán kiszámította, 
hány lépés egy saroktól a másikig, tehát hányszor 
kell oda-vissza sétálnia, míg tízezer lépést tesz és 
mennyi idő mulhatik el azalatt. De közben megijedt, 
hogy hátha már ott járt a postás, mialatt ő háttal 
fordult a könyvesbolt ajtajának. Bement a boltba. 
Nem, az Athenaeum még nem jött meg. Lehet, hogy 
később megjön, de az is lehet, hogy csak holnap.

Végre feltűnt a postás. Sándor közvetlen mö
götte bement a boltba. Már nem is mondta, mit akar, 
csak állt ott, amíg a boltos számba vette, miket ka
pott Pestről. Közben bólintott a boltos. Ott voltak a 
kezében az Athenaeum friss példányai. Sándor vadul 
kapott oda és elragadott egyet.

A szíve olyan boldogat dobbant, mint ahogy a 
hajóhinta lebben és zuhan a lélegzetet is elállítóan. 
Az Athenaeum friss számában ott volt „A  borozó“ . 
Irta: Petrovics Sándor. „Gondűző borocska mellett 
vigan illan életem.“  Igen, itt már nem lehet semmi 
tévedés. A borozó, írta Petrovics Sándor. Milyen gyö
nyörű így nyomtatásban. A borozó, írta Petrovics 
Sándor. Betűk, betűk, betűk, egymás alá sorakozó 
sorok, írta Petrovics Sándor. Nem lehet ezzel betelni. 
Egy vers az Athenaeumban, írta Petrovics Sándor. 
Nem a Regélőben, amely selejtes, haszontalan nyom
tatvány, dehogy: az Athenaeumban, Vörösmarty és 
Bajza lapjában, ők maguk közölték, hogy írta Pet
rovics Sándor, Vörösmarty és Bajza adták oda a 
nyomdásznak saját kezükkel, hogy ezt is nyomassa 
ki, ez igen jó költemény, írta Petrovics Sándor.

A boltban elolvasta háromszor egymásután. 
Akkor kirimánkodta a boltostól, hogy ezt a számot
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megveszi, az egyik előfizetőnek hozasson a könyves
bolt sürgősen másikat. Azzal kiment és az utcán 
elolvasta a verset még kétszer.

—  Istenuccse kitűnő vers, —  mondta magában 
boldogan.

Akkor rohant Orlayt és Jókayt megkeresni. Azok 
előadáson voltak a kollégiumban, amit Petrovics e 
napon igazolatlanul elmulasztott. Vagyis dehogy iga
zolatlanul: a folyosón szemközt jött vele kedves pro
fesszora, Tarczy. Annak azonnal nekirohant:

—  Nézze meg, domine professzor, miért nem jöt
tem ma tanításra!

Tarczy csodálkozva vette át az Athenaeumot. 
Mikor a verset és a szerző nevét meglátta, elámult. 
Elolvasta a verset és ragyogó arccal, szeretettel nézett 
a fiatalemberre:

—  Hát ez bizony nem kis dolog, amice. Mindig 
mondtam én, hogy magában mozog valami. Most 
sietek a direktor úrhoz, de erről még beszélünk.

Petrovics úgy toporzékolt, izgett-mozgott tün
döklő tekintettel, mint a fiatal komondor. Tarczy pro
fesszor visszaadta az Athenaeumot, tovább ment, de 
még visszaszólt:

—  Ezt most az egész országban olvassák, a 
kutyafáját magának.

A költő hangosan felkacagott. Kit öleljen meg, 
hova rohanjon, mit törjön össze? Hogy ez a világ, 
megveszem! Futott tovább megkeresni a fiúkat. Mikor 
rájuk bukkant, ököllel úgy vágta hátba mind a ket
tőt, hogy azok azt hitték, megőrült. Aztán eléjük tar
totta a verset. Majd visszafordított büszkén az előkelő 
címlapra, aztán megint visszafordított a vershez. 
Jókay hangosan olvasta, Orlay figyelt, Sándor az 
olvasással együtt habzsolta saját verse minden szavát. 
Mikor a végéhez értek, Orlay viharosan megölelte. 
Akkor Jókay félrelökte Orlayt és ő ölelte meg a köl
tőt, még meg is csókolta.
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—  Kitűnő vers, —  mondta Orlay lelkesen.
Sándor lebiggyesztette a szája sarkát gőgösen.
—  írtam én ennél jobbat is. Amit Garaynak küld

tem, mind jobb volt ennél és egyet sem adott ki. 
Bajzáék ezt is kiadták. Garay nem ért hozzá. Suszter.

Aztán atyáskodó méltósággal Jókayhoz fordult:
—  Most már te se nyugodjál, míg tőled is meg 

nem jelenik valami.
A szőke fiú szelíden elmosolyodott. Legyintett a 

kezével.
—  Minek az? Én festő leszek.

VIII.

Eddig is nagy fiú volt Petrovics Sándor az ön
képzőkörben, most aztán egy csapással még egy fejet 
nőtt. De nem is csak az önképzőkörben, egész Pápán. 
A hírnév terjedésének láthatatlan szabályai vannak, 
a hírnév úgy ivódik bele a nyilvánosságba, mint a 
kint felejtett sóba a nyirok, úgy hatol messzi zúgokba, 
mint bezárt ajtónál a levegő. A pápai utcán ott ha
ladt a fiatalember, aki már furcsa külsejével is szemet 
szúrt. Nagy, sötét felleghajtóba burkolódzott s azt 
mintegy római tóga-hordó mozdulattal hordta ma
gán, fején katonasapkát viselt, olyan laposat, amilyet 
a császár hadserege az obsitosoknak szokott adni. 
Különös öltözetében maga a fiú is különös volt: vézna, 
komor arcú, dacos tekintetű, mintha országos gon
dokat hordozna feltűnően csillogó szeme mögött, s 
mintha valami sérelemért azonnal harapni akarna. 
Erre a szokatlan külsejű garabonciás diákra most 
nem egyszer mutatott egyik járókelő a másiknak, s 
hozzátette:

—  Ez az a Petrovics Sándor, akinek az Athe- 
naeumban versei jönnek.
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Még csak egy jött, de már ezt így szokás mon
dani, hogy a dolog érdekesebb legyen. Csakugyan nem 
mindennapi dolog, hogy egy ilyen gyerekembernek, 
aki itt lófrál a vidéki kisvárosban, a legelső szépiro
dalmi lap közölje a költeményét. Hány éves lehet ez 
a fiatalember? Még húsznak sem látszik. S a még 
húsznak sem látszó fiatalember, mikor magán érzi az 
érdeklődő pillantásokat, rögtön még komorabb és még 
dacosabb arcoit vág, fejét megvetően felveti, peckes 
lépésekkel vonul tova.

—  Szép dolog ilyen fiatalon, —  mondja a másik 
járókelő, —  de meg is látszik rajta a büszkeség.

A rendes baráti körben is más szemmel nézik már 
Sándort.

Kevesen tartoznak ehhez a baráti körhöz, mert 
Sándor természetét kevesen állják. Heves és goromba, 
gyakran igazságtalan, minduntalan kötözködik, olyan 
mint a harapós kutya, nem bátorságos közel menni 
hozzá. Igen sokat tud, az igaz, de olyan elismerést kö
vetel magának, mintha máris ő írta volna a Zalán 
futását. Aki tréfásan ingerkednék vele, ahogy pajtások 
közt szokás, annak rögtön magasra emelt ököllel esik 
neki. A tréfát nem igen érti, legfeljebb Orlaytól, meg 
Jókay Mórictól vág zsebre egy-egy szurkáló megjegy
zést, de azok is csak módjával és óvatosan piszkálják. 
Vitatkozás közben kiállhatatlan, álláspontjai legtöbb
ször szélsőségesek, fellengzősek és fantasztikusak is, 
és aki azonnal igazat nem ad neki, azt mindjárt sze
mélyében támadja, nyersen és sértően. így aztán min
denki elhúzódik tőle a kollégiumban, ilyen lobbané
kony, goromba, erőszakosan vitatkozó, amellett túl
ságosan érzékeny emberrel igen kényelmetlen a ba- 
rátkozás, s az iskolatársak legtöbbje azt mondja: ma
radjon magának. Mégis vannak nyolcan-tizen, akik 
barátkoznak vele, és furcsa, hogy ezek szerint áldott 
jó fiú. A modorából nem igen néz ki ez az áldott jóság, 
ezek azonban tűrik hatalmaskodását, elnézik furcsa
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ságait, ráhagyják vita közben erőszakos álláspontjait. 
Csak egy van ezek közt is, aki vitatkozni tud vele: 
Kerkápoly Károly. Ez a Károly is sajátságos termé
szetű ember, éppen ellenkezője Sándornak. Éles esze 
van, természete hideg és rendületlen, nyugalmából 
soha semmi ki nem zavarja, amellett ritka svádával 
áldotta meg a jó Isten.

—  Szóval azt állítod, Sándor, hogy a szabadság 
a legfőbb a világon, ennélfogva mindenkinek köteles
sége fellázadni a szabadság minden elnyomása ellen.

—  Igenis azt állítom, s aki ennek ellene mond, 
az gyáva gazember.

—  Jól van. Mit értesz te szabadság alatt?
—  Bolond kérdés. Szabadságot.
—  De csak mondd meg. Mi az a szabadság?
—  Hogy mindenki azt tehesse, amit akar.
—  Meg is ölhesse embertársát, ha akarja?
—  No ez már nagy szamárság. Ölni persze hogy 

nem szabad. Magától értetődik, hogy szabadság 'nem 
anarchiát jelent. Szabadság alatt csak ezt értjük: min
denki megtehesse azt a jogosat, amit akar. Mindenki 
egyformán. Ahogy a nagy francia forradalom alatt 
megszületett a jelszó: szabadság, egyenlőség, testvéri
ség. De ez szerintem sok szó. A szabadságban benne 
van a másik kettő. Mert éppen az egyenlőségben rejlik 
például a szabadság. Mindenkinek egyenlő jogai van
nak. Minden ember egyenlő. V. Ferdinánd sem több 
embernek, mint én, Petrovics Sándor. Tehát ha neki 
több szabad, mint nekem, az zsarnokság. Ha nem 
vagy szamár, érted.

Kerkápoly Károly közömbös arccal bólintott.
—  Helyes. Tehát szerinted a szabadság meg

kötöttség.
—  Micsoda? Én ilyen marhaságot nem mondtam. 

Ami megkötöttség, az hogy lehetne szabadság?
Már izgatott volt Sándor, már felpattant a szék

ről. Károly monoton hangon folytatta:
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—  Azt mondtad, hogy ölni nem szabad. Ez pedig 
megkötöttség. Ha nem vagy szamár, érted.

Sándor egy pillanat alatt odaugrott Kerkápoly 
Károly elébe.

—  Ha nem vagyok szamár? Miféle hang ez?
—  Olyan hang, amilyet megütöttél. Te ugyanezt 

mondtad az előbb nekem. Ennélfogva én is mondha
tom neked, hiszen magad mondtad, hogy minden em
ber egyenlő. Nem?

A költő kipirult arccal nézett Kerkápolyra, gyor
san szedte a lélegzetet. Felelni akart, de nem tudott. 
Nagyon mérges volt. Végre erőt vett magán, vissza
ült a székre. A többiek érdeklődve figyelték. Kis szü
net után megszólalt:

—  Én nem tartozom szabályok alá, tudd meg. 
Én más vagyok. Én rendkívüli ember vagyok.

—  Szóval, ha más vagy, mint a többi, akkor még
sem egyenlő minden ember?

Sándor összeszorította a fogát és szótlanul dobolt 
az asztalon. Kozma Sándor kezdett tartani tőle, hogy 
baj lesz, azért könnyedén másra akarta fordítani a 
szót. D e 1 a mondatába erőszakosan belevágott Pet- 
rovics.

—  Azt mondom én neked, te Kerkápoly, menj te 
jogásznak. A jó Isten is prókátornak teremtette azt 
az érzéketlen, srófra járó, hideg eszedet. Nem vitatko
zók éli veled, m ert. . .

Elhallgatott. De Kerkápoly nem hagyta annyiban. 
Minden vitát mindig makacsul el akart dönteni.

—  Mert?
Sándor legyintett.
—  Mert te engem nem értesz. Szervusztok.
Már csapta is feléje a katonasapkát és elrohant. A 

többiek türelmesen néztek utána. Megszokták az ilyen 
szenvedélyes gesztusait. Jókay Móric mosolygott; 
aztán Kerkápolyhoz fordult:

—  Te tudsz magadnak parancsolni. Már meg-
Harsányi Zsolt: Az üstökös. I. 6
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ígérted, hogy nem fogsz vele vitatkozni. De te is meg
pukkadnál, ha egyszer nem volna igazad.

—  De mindig igazam van, mert Sándor nem fe
gyelmezett elme. Nem tud vitázni, nem objektív.

—  Persze hogy nem objektív, hiszen azért költő. 
Inkább azon gondolkozzunk, honnan kerítsünk neki 
illendő ruhát. így mégsem mehet a záróünnepségre.

Erre mind gondolkodóba estek. Az ám, mi lesz 
Sándorral ruha dolgában. Ahogy kinéz, ilyen ágrólsza- 
kadtan, ilyen nevetséges kurtaságú kinőtt ruhában, 
foltozott könyökű kabátjában nem mehet a záróünne
pélyre. Nyilvánvaló, hogy ez rág a lelkén, ezért nem 
is kellene ellentmondással ingerelni.

—  De ha nincs igaza, —  makacskodott Kerká- 
poly.

Erre már mind lehurrogták. A barátok igaz gyen
gédsége szólalt meg bennük egyszerre. Ismerték a Sán
dor kínzó nyomorának vad és érzékeny büszkeségét. 
Látták már napok óta, hogyan furdalja az eltitkolt 
kínlódás. A záróünnepségen fogják felolvasni a pá
lyázatok eredményét, már pedig Sándor kettőt is 
megpályázott és bizonyára nyerni fog, mert a versei 
csakugyan nagyszerűek. Aki már az Athenaeumban 
megjelenik, az már csak 'igazán valószínű nyertes a 
pápai diákok önképzőkörében. Ha nyer, akkor ünne
pélyesen fel kell .olvasnia a nyertes művet. A vár- 
megyeháza nagytermében, díszes közönség előtt. Nagy 
eset lesz; ez a második iilyen ünnepség, mióta a kör 
fennáll. Sándor napok óta levert, nyugtalan, folyton 
felrobbanó. Tegnapelőtt keservesen panaszkodott 
Orlaynak a sors ellen: nem mehet el az ünnepélyre, a 
föld alá kell süllyednie szegénysége miatt szégyenében.

Kozma hirtelen nagyot vágott az asztalra.
—  Megvan! —  kiáltotta. —  Megvan! Hogy ez ed

dig nem jutott eszembe! Meglesz a ruha.
Azzal elszaladt ő is. Kerkápoly, aki Jókaynak 

lakótársa volt, nagylustán felkelt. Oszlottak valameny-
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nyien. A vidám Bárány Guszti, a szorgalmas és szerény 
Lantay Sándor. Orlay maga is kedvet érzett egy kis 
sétára. A diákok hangos diskurzussal vonultak ki a 
kis szobából, amelyben csak csodamódra férhettek el 
ennyien, olyan szűk volt. A pipafüstöt vágni lehetett 
volna benne, mert nagy módi volt a diákoknál pi
pázni, maga Sándor is pipázott, férfiaskodva, öreges 
mozdulatokkal.

Estére, mire hazajött s a sötétben kaparászva 
megtalálta a szobakulcsot Sándor, úgy el volt kese
redve, mint nem sokszor életében. Most már végkép
pen le kellett tennie arról, hogy másnap elmegy az 
ünnepélyre. A sorsot káromolván, csikorgatta a fogát 
és nagy üggyel-bajjal tapogatódzva gyújtott világot, de 
közben érezte, hogy valami idegen tárgyak vannak az 
asztalán. A világosságnál aztán meglátott egy halom 
ruhaneműt és rajta egy cédulát. „Kedves druszám, egy 
ismerősömtől szereztem ezeket, jó szívvel kölcsönzi, 
viseld holnap nagy szerencsével, ölel Sándor.“

A költő izgatottan rakosgatta széjjel a holmit. A 
csomó tetején egypár lakktopán. Alatta vadonatúj 
fekete nadrág. Fekete mellény, olyan finom szövetből, 
hogy a kéz önkéntelenül megsimogatta. De a fődarab, 
az volt csak a pompás dolog: sötétzöld kvekkerkabát 
gyönyörű zománcozott fémgombokkal, vakítóan ele
gáns kihajtással, tiszta új darab, gazdája alig hord
hatta. Volt még aztán egy nyakkendő és egypár kesz
tyű, ez már a Kozma Sándor holmija volt, azonnal 
meg lehetett ismerni. És végül ráadásnak, hogy töké
letes legyen az egész: egy impozáns fehér kürtőkalap.

Sándor sebbel-lobbal 'dobálta le magáról kopott 
holmiját. Azonnal felöltözött. A cipő nagy volt egy ki
csit, de ezt nem vehette észre idegen. A többi kitűnően 
illett, legföljebb a kabát ujját lehetett hosszallani kissé, 
de ez igazán csak annak tűnhetett fel, aki a kákán is 
csomót keresett.

Ott állt Petrovics Sándor a széken, hogy legalább
6*
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részletesen megnézhesse magát a mosdótál felett 
függő, elég kis területű, sápadt tükörben. A gyertyát 
a kezében tartotta, úgy igyekezett magát a tükör szá
mára megvilágítani. De csak övtől térdig láthatta ma
gát, hiába tartotta rézsut a tükröt. Ha pedig leszállt a 
székről, mellénél lejjebb a tükör nem mutatta. De így 
is új embert látott maga előtt.

Kisfiú korában jómódú szülei mindig csinos és 
rendes ruhában járatták. De micsoda a jó külsejének 
örvendező apró gyerek öröme a fiatalemberéhez ké
pest? Sándor leült, egymásra rakta lábát és lakk
topánjaiban gyönyörködött. Majd fejére tette a fehér 
kürtőkalapot és a tükörbe nézett. Aztán tett egypár 
lépést a szobában, hanyagul, színpadias természetes
séggel. Hirtelen a színpadon érezte magát, hiszen sok 
jelmezt hordott kétszeri kom'édiás-kora rövid hetei 
alatt. De milyen más volt ez! Milyen más vonalakat 
mutat a kéz, ha ilyen kabát ujjából nyúlik ki, meny
nyire megváltozik egy arc, ha alatta ilyen elegáns 
nyakkendő, fölötte ilyen kalap ad külön rajzot az 
egész képnek.

Hirtelen gondolt egyet és magára kerítvén a 
sötétszürke, kopott felleghajtót, elrohant hazulról. 
Szaladt egyenesen a Griff-fogadóhoz. Ez volt az egyet
len hely, amelyről sebtiben eszébe jutott, hogy ott 
földigérő tükröt találhat. Az esti utcán eleinte rohan- 
vást sietett, de aztán meglassította lépteit és elkezdett 
elegáns arszlán módjára menni az utcán. A hibátlan 
ruha megkönnyítette járását, köpenyét hanyagul fél
karjára kapta. Lelke is lebegett, léptei is lebegtek. Egy 
szűk közön, ahol a rajtakapás veszedelme nem fenye
gette, megjátszott önmaga örömére egy kis jelenetet: 
szép asszonyt képzelt a túlsó oldalra és azt a kürtő
kalap széles lendítésével, felsőteste könnyed meghaj
lásával üdvözölte.

A Griff-fogadóban lement a szálába. Ott vak
sötét fogadta. Nem volt ott ma sem hangverseny, sem
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bál, semmi, nem égtek a lámpák. Pedig hogy abban a 
nagy tükörben megnézze magát tetőtől-talpig, azt el 
nem mulaszthatta. Lement a konyha felé, ott megszólt* 
tott egy cselédleányt és gyertyát kért tőle. Az égő 
gyertyával megint bement a szálába, megkereste a 
nagy tükröt és földre ejtvén a köpenyeget, megnézte 
magát végre egészben. Elegáns, pompás külsejű úrfi 
nézett rá a tükörből. Kissé oldalt fordult, úgy is nézte 
magát. Köszönt sajátmagának. Még jobban elfordult, 
úgy, hogy alig tudta nyakát visszacsavarni. Meghajolt. 
Gesztusokat csinált. Aztán egészen közel ment a tükör
höz s a gyertyát arcához emelte. A tükörlapból az éle
sen megvilágított arc tűnt csak ki, a többi homályban 
maradt. Nézte önmaga arcát kíváncsian, kutatva, so
káig. Próbálta idegen gyanánt szemlélni. Mindenki 
számára rejtett tűnődéseiben gyakran felbukkant a 
dolog: vájjon milyen lehetek, vájjon milyennek lát
nak mások? Ési nézte magát, erősen kutatva, egyre 
komolyabban. Bele akart fúródni tekintetével a tükör
ből kutatóan rámeredő fekete szemek tekintetébe, de 
a látvány egyre rejtelmesebb lett, szinte ijesztően titok
zatos, s végül válla hirtelen megrázkódott az „én“ 
misztikumától. Mintha menekült volna valahonnan, 
úgy kapta félre tekintetét.

Néhány pillanat volt ez ismeretlen meredély part
ján. De már el is múlt. Megint a ruhához tért vissza. 
Jó darabig szemlélte még magát elegáns úrfinak, az
tán lement, megkereste a cselédlányt és ügyet sem 
vetve egy-két jövő-menőre, akik meglepetten nézték 
végig, elindult haza. Az úton fájdalmas, édesen szo
rongó mélabú markolta meg szívét. Meglepetve érezte, 
hogy lelkének állapota nagyon hasonlít színészi em
lékeinek néhány lelkendező színpadi percéhez. A szí
nészet lényege az, hogy aki királyt játszik, az abban 
a pillanatban csakugyan király. És ő most csakugyan 
dúsgazdag finoimi úrfi; semmi módon nem tudja kép
zelőtehetségét meggátolni ama meggondolással, hogy
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ez a mez nem az övé, hanem valamely módos pápai 
fiatalember kölcsönadott holmija, amit másnap a pün
kösdi királyság lezajlásával szépen vissza kell adni, 
s újra fel kell ölteni a silány saját gúnyát, amelynek 
sivár szegénysége csak most tűnt fel igazi hatásával.

Orlay közben hazajött. Már lefeküdt és olvasott 
az ágyban. Sándor láttára leesett az álla.

—  Olyan vagy, mint egy gróf, —  mondta bá
mulva.

Sándor gőgösen ránézett.
—  Olyan vagyok, mint én!
Nagy faggatásra elmondta a ruha históriáját. Az

tán meg húzta-halasztotta az időt tevéssel-vevéssel, ra- 
kosgatással, hogy még ne kelljen levetkezni. Végül 
mégis lefeküdt. Az ágyban még átvette „Az ólmosbo- 
tok“ című verset, amit a záróünnepélyen el szándéko
zott szavalni. De duruzsolás közben —  mert mindig 
minden tanulni valót hangosan memorizált —  egy
szerre csak érdekes gondolat villant a folyton öltözkö
dés, külső, jelmez, megjelenés körül csapongó elmébe. 
Annyira, hogy hirtelen felült az ágyban.

—  Mi az? —  nézett oda Soma.
—  Semmi. Eszembe jutott valami holnapra. Neked 

is meglepetés lesz.
Valami nagy dologban törhette a fejét. Másnap 

reggel Soma úgy ébredt fel, hogy Sándornak híre- 
hamva sem volt már. Vájjon mit tervez ez a fiú?

A vármegyeház nagyterme izgalmas zsibongással 
várta az ünnepség kezdetét. Zöld posztóval borított 
hosszú asztal állott a dobogón, lent pedig az első soro
kat csupa ritka előkelőség töltötte meg. A publikum 
széksorai után helyezkedett el a diákság. Sándor ott 
ült egy széksor szélén. Mellette már nem volt üres hely. 
A fiúk, Jókay, Petrics, Kozma kissé elkéstek, alig tud
tak utat törni az oldalt is zsúfoltan álldogáló érdeklő
dők között. Nyújtogatott nyakkal keresték Sándort, 
míg végre felfedezték. De beszélni nem tudtak vele.
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A zsibongás egyszerre megszűnt. Tarczy tanár
elnök az önképzőkör ifjúsági vezetőivel felvonult a 
dobogóra és rázendített a megnyitó énekre: „Jövel 
Szentlélek Űristen.“ Majd az ének végén lármás recse
gés és csoszogás, mindenki leül, nagynehezen megszü
letik a csend.

Sándor serkedő bajszát pedergette izgalmában. 
Pedig még jó soká tartott, míg az ő dolgára került 
a sor. Beszéd, jelentés, megint beszéd, megint jelentés, 
A hőség tűrhetetlen, a szép fekete nadrág gyúródik 
a zsúfolt széksor kényelmetlen ülésében. S a monda
tok oly lassan, oly hiábavaló egyhangúsággal mor
zsolódnak. Mártirium hallgatni.

Végre. Végre feláll valaki a zöld asztalnál. Most. 
Most kerül sor a pályázat eredményére.

Lyrai pályadíj. „Kitűzetett. . „Felkéretett. . 
„Benyujtatott.. .“  Gyerünk, gyerünk, a jó Isten sze
relmére.

—  A lyrai pályadíjat megbírálni Kovács Pál 
beszélyíró és győri orvos úr, Stettner György úr és 
Gzuczor Gergely úr kérettek fel, kik is, minekutánna 
közülök Czuczor Gergely úr magát kimentette, ketten 
maradván, egybehangzó ítélettel úgy vélekedtek, 
hegy a lyrai pályadíjat a . ..

Sándor szíve fájdalmas izgalomban szorult össze 
a várakozástól. Két szó következhetik most. Vagy, 
az, hogy „Vándordalok“ , vagy az, hogy „Ideál“ . 
Ö ezzel a két verssel pályázott. Tehát?

—  . . .  pályadíjat a „Lengyel keservek“ címe- 
zetű mű érdemes elnyerni, mint amelyben a költői 
nyelv a honfias érzelmekkel szerencsésen van páro
sítva s társai felett ihletettebb kebelből hangoztatja 
érzeményeit. E véleményhez csatlakozott a Kovács 
Pál úr által felkért harmadik bíráló, Turcsányi Já
nos úr is. Minek folytán a „Lengyel keservek“  címe- 
zetű mű jeligés levelének felbontása rendeltetik.
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Sándor beleharap a mutatóujjába. Majd hogy 
meg nem vérzi. Megbukott. Az övénél jobbat írt 
valaki. Ihletettebb kebel nála. A zöld asztalnál mo* 
toszkálás, papirszakítás. Majd az előbbi hang folyi 
tatja:

—  Szerzője Ács Károly.
A teremben éljenzés dördül meg és taps. Tarczy 

tanár szavai, aki felszólítja Ács Károlyt, hogy a 
nyertes művet maga olvassa fel, elvesznek a siker 
riadalában, amely kettőssé erősödik, mikor Ács Ká
roly pirulva, boldogan hajlongva felmegy a dobogóra. 
Elkezdi versiét szavalni. Petrovics Sándor hallgatja. 
Remeg az izgalomtól.

—  Mi lehet ez? Irigy vagyok? —  faggatja magát.
A kérdésre nem tud felelni. Csodálkozik saját-

magán. Hiszen ő tisztaszívű és jó ember. Hogyan 
lehet, hogy ez most annyira fáj neki? A teremben 
mély csend figyeli a lengyel keserveket. Szabadság
ról van szó, minden mondat a magyar szabadságra 
értendő. Az utolsó sor után dörgő taps. Még nagyobb, 
mint előbb. Petrovics Sándor nézi azokat, akik köz
vetlen mellette lelkesen tapsolnak. Az az érzése, hogy 
ezek mind árulók. Ezek nem tudják, hogy a sors 
mind az ő tapsolói gyanánt rendelte őket és vakon 
tapsolnak másnak. Az egészet lehetetlen megérteni. 
De mi ez: az előbbi hang még folytatja a jelentést.

—  Ugyan-e bírálók javasolják, hogy a „Vándor
dalok“ és az „Ideál“ címezetü pályaművek, kiváló 
költői érdemeiknél fogva dicséretben részesíttessenek,’ 
hasonlólag a „Sírdalok“ , „Unió“ és „Túlvilági kép“ 
címezetűek. E művek jeligés levelei is felbontani s 
a művek a kör érdemkönyvébe beíratni határoztattak.

Petrovics Sándor küzd magával. Egy hajszálon 
múlik, hogy most felugorjon. Már kiáltani akarja 
haragtól rekedt hangon, hogy tiltakozik* De már 
késő. Már bontják a leveleket.
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—  A „Sírdalok“ szerzője Ács Károly. (Dörgő taps, 
éljenzés.) Az „Unió“ szerzője Ács Károly. (Még erő
sebb taps. A fejek egymáshoz hajlanak, mozgás, fej- 
bólingatás: ez aztán diák a talpán.) A „Túlvilági kép“ 
szerzője Ács Károly. (Kitör a derültség. A taps még 
erősebb, az éljenzés igen hangos.) A „Vándordalok“ 
szerzője Petrovics Sándor. (Pillanatnyi szünet. Aztán 
taps, de másféle. Tömör, erős, komoly taps. Sándor 
halálsápadtan, mozdulatlanul ül helyén, szeretné 
megfojtani az egész világot.) Az „Ideál“ szerzője Pet
rovics Sándor.

Egy ifjú hang túlkiáltja a tapsot:

—  Éljen Petrovics! Éljen!

Ez a Jókay hangja. Számosán utána kiáltják. 
Néhány fej a közelben Sándor felé fordult. Ezt észre
veszik távolabb is, kereső pillantással errefelé for
dulnak, végül az egész terem idenéz. A nevét kiabál
ják. Most fel kell állani és az ovációt meghajlással 
megköszönni. Sándor nem áll fel. Fejét a mennyezet
nek szegezi konokul, hogy senki pillantását ne lássa. 
Nem, másodiknak, nem! Ül mozdulatlan. A tapsok 
csak nagysokára, csalódottan ülnek el. Odafenn új 
jelentés következik. Már olvassák. Sándor hirtelen 
elhatározza, hogy itthágy csapot-papot. Felkel. Igyek
szik az oldalt állók között utat fúrni. Nehezen megy. 
A ruhát is félti, hogy elszakad, a cipőt is, hogy 
megtiporják. De azért próbál előre törtetni, torka 
száraz, szeme ég, tenyere verejtékes.

—  . . .  mivel tehát >a két bíráló ellentétes véle
ményt mondott ki, a balladák Széki Béla tanár úrnak 
adattak ki pótbírálatra, s az eredmény az lett, hogy 
dr. Kovács úr ítélete és nagytiszteletű Széki Béla úr 
azon feltételes véleménye után, hogy ha szabad a 
ballada kívánalmától, amennyiben arra históriai 
elem is kívántatik, eltérni, akkor a „Szín és va ló . . . “
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Sándor megáll a tolongásban. Halántékán lük
tetni érzi az eret.

—  . . . a  „Szín és való“ címezetű románcot jutal
mazta a társaság, a „Lehel“ címezetű balladát pedig 
dicséretre méltatá.

Pokolból a mennybe. Egyetlen lendülettel. Sán
dor kíméletlenül megint tolakodni kezd. De most már 
nem azért, hogy elszökjék innen. Fent már bontják 
a jeligés leveleket.

—  A „Szín és való“ szerzője Petrovics Sándor.
Dörgő taps. Sándor fellép az emelvényre. Szembe

néz a közönséggel. Komoran néz, szinte kihívóan. 
Meghajlás helyett fejét biccenti. Nyúl verse kéziratáért. 
De nem ő szavalja. Már rég megbeszélték Kozma Sán
dorral, hogy ha a vers nyer, akkor Kozma szavalja, 
így előkelőbb. Kozma fellép a Petrovics helyére. A 
közönség meglepődik. Mozgás. Kozma nem is néz 
bele a kéziratba. Kívülről tudja pajtása versét. „Szin 
és való, írta Petrovics Sándor.“

Ezt a pillanatot vágyta Sándor, ezt. ő  lentről 
hallgatja, mialatt a dobogóról elhangzik: „Irta Petro
vics Sándor.“  És megindulnak a verssorok. Az ő sza
vai. Az élő gondolatai, amint itt most szárnyra kap
nak s mindenki figyelmesen hallgat. Apám, vecsési 
kocsmáros, mondanád-e most is, hogy mészáros 
legyek? „Meglátni a szelíd angyalvonásokat, melyek
nek bájain szív és ész elakad.“  Lám, mi lett Szath- 
márinéból: vers lett belőle. Ingerlő szépsége rímmé 
változott. Sóvárgott ölelése, amelyben soha nem lett 
része a vágyakozó ifjúnak, az egész közönség ölelé
sévé lett. Sándor mellét feszítve, zord büszkeséggel 
néz ki az ablakon, mintha csak a szavalat nem is őt 
illetné. Kozma befejezi a költeményt. Ez aztán taps. 
Ács Károly összesen nem kapott ilyen erőset. Ügy szól 
ez, mint a puskaropogás, és egy pillanatra nem gyen
gül. Ács Károly tapsai ezt jelentették: „Pártoljuk a 
kedves, igyekvő fiatalembert.“ Petrovics tapsa most ezt
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jelenti: „Ez kész költő, ez nem fog itt megállni 
Pápán.“

Sándor most már ott marad a dobogónál. Kol
dusból királlyá változott. Jóindulatú gőggel várja, ki 
nyerte a dicséretet. Ezt a másodikat ő is megtapsolja. 
És ime a dicséretet a „Lehel“ című ballada nyerte. 
Szerzője Petrovics Sándor. Erős taps, többen üdvöz
letét integetnek lengő kézzel a zöldkabátos ifjúnak. 
„Érdemkönyvbe íratni rendeltetik.“ Hohó, a közönség 
nem megy ám bele, ezt is hallani akarja. Heves és kö
vetelő halljukozás. Sándor másik pajtása, Kiss János, 
már közeledik a dobogóhoz. Ezt a verset ő tanulta 
meg. Kérdően néz engedelemért Tarczy tanárra. 
Tarczy hallja a nagy halljukozást, hogyne hallaná. 
Bólint. Kiss János szaval: „Lehel, írta Petrovics Sán
dor.“ Most kellene itt lenni Csáfordi Tóth Rózának, a 
komisz Salkovicsnak, a selmeci Lichard tanárnak, a 
bestia gonoszságú gráci káplárnak, Proszperinyi haj
dúnak, a kedves Szeberényi Lajosnak, Kupis Vilmos
nak, mindnek, mindnek: ezt kellene hallani ellenségnek, 
barátnak, ezt kellene látni. Ott áll ő vakító elegánsan a 
dobogónál és fentről már a második szavaló hirdette 
az igét, hogy: „írta Petrovics Sándor.“  Kiss János 
hangosan kiáltja a verset: „És zúg dörögve rémítőn 
a kürt ismét Lehel kezén . . .“  Sándor megrázkódik 
valamitől, mint aki didereg. Ettől a rímtől rázkódik 
meg: rémítőn-kezén. Szándékosan írta ezt, mindennek 
ellene forduló vakmerőséggel, a szent szabályok lá
zadó felborításával. Tudott volna jó rímet találni, szol
gai pontossággal csengőt, —  nem, ő ezt így akarta és ha 
föld az éggel összeszakad is, ez a rím jó rím és magyar 
rím, olyan jó, hogy aki írta, azon most végigszalad 
a művészi kéj villamos hidege.

A közönség nem törődik a rímmel. Az egész vers
nek szól a taps. Éljeneznek, nevét kiabálják. Megbic
centi fejét, felnéz Tarczy tanárra. Tarczy tanár uram 
egyet villan a félszemével. Ügy kacsint oda a kedvelt



92

diáknak, huncutul, mint valami cinkos. És ki az az 
úr, aki az első sorban feláll a lelkesedéstől, úgy tap
sol? Egy izgatott hang odasúg Sándornak:

—  Tudod, ki az? Gróf Esterházy Pál.
Sándor rápillant a grófra, aki még mindig áll és 

feléje tapsol. Alázatosan mosolyogni illik ilyenkor a 
szemtől-szembe való elismerésért. Sándor ránéz a 
grófra. Nem mosolyog. Állja a feléje irányzott nyájas 
tapsot mereven, megjátszott büszkeséggel.

Aztán nagynehezen elülnek a tapsók. De még 
sok minden van hátra. Most jön a beszély-pályázat. 
Most már nem önmagáról van szó, hanem két szívbeli 
jóbarátról. Most ne hagyj el, szerencse. És már olvas
sák a jelentést. M ost. . .  m ost. ; .  m indjárt. . .  Éljen, 
megvan. Mindakettő nyert. Már bontják a jeligés le
veleket.

—  Szerzője Jókay M ór ic ... Szerzője Orlay Pet- 
rics Soma . . .

Most Sándoron a sor. ő  olvassa fel a jóbarát 
beszélyét. A hangját még nem hallották, hallják meg 
azt is. „A  viszontlátás. Beszély, írta Orlay Petrics 
Soma.“

Taps, taps. Folyton taps. Éljenzés. Minden dicső
ség az övék. A szobáé. A kis társaságé, a konventiku- 
lumokban pipázgató, összeszokott pajtásoké. Ács Ká
roly, Petrovics, Jókay, Orlay. Sőt ime, most olvassák 
fel a tudományos értekezés pályázatáról szóló jelen
tést. Bontják a jeligés levelet. Szerző: Kerkápoly
Károly.

És még mindig nincs vége. Sőt most jön az, ami 
a fiuknak még külön meglepetés. Amíg más nyertes 
művet olvasnak, Sándor óvatos léptekkel húzódik 
hátra az ajtó felé. Huss, már kint is van. És sürgős 
sietséggel igyekszik az alispáni hivatal előszobájába. 
Ott várja valami holmija kikészítve. Mert most még 
a szavalati versenyek következnek. A hajdúval már 
összebeszélt az ünnepség előtt. Nem ok nélkül kelt
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fel reggel ötkor és nem ok nélkül szaladgált annyit 
az egész városban.

Idebent folyik az ünnepség. Ez is szaval, az is 
szaval. Kicsit hosszú a program, a közönség mintha 
unná már. Ekkor Tarczy tanárelnök bejelenti, hogy 
Petrovics Sándor következik, aki Szalkay Máté „Ól- 
mbs botok“ című költeményét fogja elszavalni. A Pet
rovics névre már mozgás és várakozás felel. Kíváncsi 
csend.

Ekkor a terem egyik ajtaján, az ott álldogálókat 
félretaszítva, beront egy fiatal parasztlegény. Nini, ez 
Petrovics jelmezben. Lábán pitykés nadrág, ujján 
borjúszájú gyolcsing lobog, kezében ólmos fütykös. 
Nagyszilajul felront a dobogóra és lekiált:

—  Hahó, tekintetes karok és rendek!
Nagy meglepetés, derültség. Valaki tapsolni kezd, 

de a többiek lepisszegik, hogy egy szót se veszítsenek 
a szavalatból. Petrovics odalép az asztalhoz és rette
neteset vág rá öklével:

—  Utánam csak! Majd én elül menendek!
Nagy hahota. Sándor arca komor marad. Ettől

még vidámabban hat a vidám vers. A hatás óriási. 
Minden sornak külön sikere van. Mikor a versnek 
vége, a publikum felállva tapsol. A viharos sikerben 
nem is hallani a kihirdetést, hogy a két aranyat Pet
rovics Sándor nyerte el. Esterházy Pál feláll, köze
lebb lép a dobogóhoz, mond valamit Tarczynak. 
Tarczy azonnal kihirdeti, hogy a nagyságos gróf ado
mányából a pályadíj három aranyra emeltetett fel. 
Még mindig zúg a taps.

És még mindig nincs vége a dicsőségnek. Sándor 
rohan az irodába átöltözni. A műsor utolsó száma 
még ő lesz. S mire sor kerül rá, már megint a pazar 
zöld kvekkerben, lakkcipősen lép a dobogóra. „Liszt 
Ferenchez, írta Vörösmarty Mihály“ . S még ekkor is, 
még a szavalat izgalmában is, ráér egy illanó gon
dolat átlibbenni agyán egy pillanat századrésze alatt:
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szép ez így együtt, hol „írta Petrovics Sándor“ , hol 
pedig „írta Vörösmarty Mihály“ .

Az ünnepségnek vége. A közönség állva zengi: 
„Erős várunk nékünk az Isten“ . Majd pedig az el
osztók zsivajgó beszélgetésében, ahogy kiömlenek a 
vármegyeháza öreg kapuján, minduntalan itt is, ott 
is egyazon nevet hallani, a Petrovics Sándorét. A 
diadaltól részegen, de mozdulatlanul komoly arccal 
hallja ezt ő maga is, a név tulajdonosa. Egy ismerős 
diák, osztálytársa, a vállára üt:

—  Milyen ize van a dicsőségnek, pajtás?
Sándor idegesen mozdul a vállával, nem szereti,

ha hozzáérnek. Ránéz a fiúra és hűvösen felel:
—  Magától értetődő ize van.
Otthon a diáktanyán a három elválhatatlan ösz- 

szeszámlálja az aratást. Hét aranyat nyertek hárman. 
Ez már valami. Egyet ebből el kell mulatni Fromm 
zsidónál. Mert ennek áldomását elmulasztani igazán 
nem lehet. Este valóban beülnek Lantayval a kocs
mába. Fiatalok, boldogok, diadaltól fáradtak mérték
telenül isznak. Mámoros dőlöngéssel, karonfogva se
gítik egymást haza. Jókay folyton kacag, Soma érzel
mesen sír és folyton csókolódzik, Sándor komor és 
néma.

Másnap délutánig alszanak. Kozma ébreszti fel 
őket. Nyelvük mintha fából volna, fejük zúg. Kancsó- 
számra isszák a vizet. És elmondják a duhaj mulat
ság történetét. Lantay volt legjobban berúgva.

—  Te drusza, —  mondja Kozma Petrovicsnak, 
—  Boncznál búcsúlakomát tartanak a somogyi húk. 
Én is ott leszek, szeretném, ha velem jönnél, többen 
meg akarnak veled ismerkedni.

—  Nem megyek, barátom. Nagyon fáj a fejem. 
Aztán meg ha elmegyek is valahova, Bárány Gusztit 
szeretném megkeresni.

—  Akkor meg éppen odagyere, mert Guszti is 
velünk lesz.
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— És mi lesz a ruhával? Azt vissza kell adni. 
A magam ruhájában nem szívesen megyek idege
nek közé.

—  Majd visszaadod holnap. Nem mondtam, 
hány napra, mikor kölcsönkértem. Vedd fel még ma 
nyugodtan.

A két Sándor este együtt ment el a somogyiak 
lakomájára Bonczhoz. Mire odaértek, a somogyiak 
már igen magasan kezdték a hangot. Az ablak alá 
egész glédában sorakoztak az üres flaskák. Vad heje- 
huja tombolt a szobában, egyesek hangosan kiabál
ták és vitatkoztak, mások énekeltek, Bárány Guszti 
kipirult arccal, túlságosan fénylő szemmel, ingadozó 
bizonytalansággal táncolt a szoba közepén. Ezzel ma 
nem lehetett okosan beszélni. És már a többivel sem.

Petrovics Sándor az ilyen mulatságot nem sze
rette. Tudta magáról, hogy nem bírja az italt, és 
irtózott attól, hogy mámorában nevetségesnek tessék. 
Leült egy sarokba, ahol a homály miatt nem szúr
hatott szemet senkinek, és csendesen nézte a mula
tozást. Hazamenni még nem volt kedve. Későig aludt 
volt, most nem érzett álmosságot. Ott üldögélt magá
nyosan, olykor odaült hozzá egyik-másik fiú, áradozva 
gratulált neki a dicsőséghez, amellyel az egész kollé
gium tele van, aztán megint elment a többiekhez inni 
és táncolni. Sándor csendesen nézte tovább a hangos 
dinomdánom egyre mámorosabb képeit.

Már jóval elmúlt éjfél, mikor az ajtónál valami 
zavar támadt. Az elejét nem igen lehetett kivenni, 
mert akik az ajtótól távolabb ülték, nagyon belefelejt
keztek a nótába és nem véve tudomást semmiről, 
óbégattak tovább. Még akkor is énekeltek ketten, mi
kor egy idegen fiatalember izgatott és hangos szóval 
követte Kozma Sándort a sarokban ülő Petrovics felé.

—  Ön Petrovics? —  kérdezte nyersen az idegen.
—  Mi dolga velem az urnák? —  csattant fel 

Sándor.
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—  Az a dolgom, a keserves teremtésit, hogy a 
ruhámat rögtön adja vissza, mert itt rángatom le 
magam!

Sándor elsápadt. Segítséget kérve meredt Koz
mára. A háttérben valaki lekussolta a gajdolókat. 
Kínos és feszült csend támadt. Kozma hebegve és meg
döbbenve igyekezett Petrovics helyett felelni:

—  Kérlek, így rátámadni. . .  az talán mégis . . .
—- Csak te se nagyon beszélj, te híres. Elkérted

a ruhámat azzal, hogy ez az úr földhözragadt sze
gény ember és életbevágó érdeke, hogy rendes gúnyája 
legyen a tegnapi ünnepségre. Jól van, odaadtam, bár 
nem szívesen. De az mégis csak sok egy kicsit, hogy 
most már a magáénak tekinti, hurcolja, rongálja és 
dórbézol benne, azt a keserves miatyánkját az úrnak!

Petrovics állott, motyogni akart valamit, de csak 
a szája mozgott. Látni lehetett rajta, hogy nem tud 
magához térni a megdöbbenéstől és szégyentől. Kozma 
azonban már összeszedte magát.

—  Hallod-e, ha valami bajod van, velem intézd.
—  Semmi közöm veled, —  mondta az, és kar

jával félretolva Kozmát, még közelebb lépett Petrovics- 
hoz, —  nekem a ruhámra van gondom. Vesse ön le 
azonnal, egy percig sem tűröm tovább ezt a disznó- 
ságot. Paraszt.

Egy diák közbelépett:
—  Mi van itt? Petroviccsal van baja valakinek?
Egy másik meg éppen megfogta az idegen úrfi

vállát:
—  Na gyerünk innen, tisztelt úr, ez nem kocsma.
Ebből lökdösődés keletkezett, egy pillanat hiány

zott a dulakodáshoz, volt a becsipettek közt, aki már 
pofonra emelte a tenyerét. Kozma félrelökte. Odaállt 
az idegen elé.

—  Még ma éjjel megkapod a ruhádat, ha valami 
kár esett benne, megfizetjük. Most takarodj.
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Az rezonérozni akart, de már többen gyűltek kő- 
réje. Hátrálni kellett. Körülnézett, meghunyászkodott, 
vállat vont. Aztán kisietett, ahogy jött, még jó éjsza
kát sem kívánt. Petrovics még mindig halálsápadtan, 
némán állt a sarokban, de teljes testében remegett. 
Kozma odament hozzá, karonfogta.

—  Gyere.
Vezette kifelé. Nem is búcsúztak senkitől. Egy * 

fontoskodó részeg fiú vissza akarta őket tartani va
lami dadogó megjegyzéssel, azt Kozma szelíden félre
tolta. Az ajtó mellett már a földön aludt horkolva 
egy másik cimbora. Mire kint az utcán a sarokhoz 
értek, már megint énekelni kezdtek az ott hagyottak. 
Kozma igyekezett a helyzetet súlytalannak feltüntetni.

—  Ez bizony kellemetlen, hogy nem mulathatunk 
tovább. De most gyorsan átöltözöl, én beadom ennek 
a szamárnak a holmiját és még elmehetünk ketten 
valami kocsmába.

Petrovics nem felelt. Megint jó darabon némán 
baktattak egymás mellett. Majd új eszközhöz folya
modott Kozma, hogy a nyilván rettenetesen lázongó 
és fájó barátot meg próbálja nyugtatni:

—  Te drusza, talán nem is tudod, milyen kitün
tetés fog érni. Meg akarnak választani a körben tisz
teleti tagnak. Ma mesélte Eőry Szabó, aki Tarczytól 
hallotta. Tudod már?

Petrovics nem felelt, a fejét rázta. De látszott, 
hogy ez is terhére van. Kozma mégis erőltette a dolgot.

—  Téged választanak tiszteleti taggá, meg egy 
Tompa Mihály nevű sárospataki diákot. Ki az, nem 
tudod?

Megint csak fejrázás felelt, most már türelmet
lenebb. Kozma abbahagyta a sikertelen igyekezetét. 
Némán értek haza. Orlayt nem találták honn, az más
felé ment vigadni arannyal a zsebében. Petrovics azon
nal vetkezni kezdett. Még mindig nem szólt egy szót 
sem, de még mindig egész testében reszketett. S azon,

Harsány! Zsolt: Az üstököe. I. 7



98

hogy az állkapcsa két oldalt keményen kidülledt, 
látta Kozma, hogy görcsösen szorítja össze a fogát. 
Végre együtt volt a holmi az asztalon, Petrovics még 
gondosan megkefélt minden darabot, összerakta, le
rántotta Orlay ágyáról a lepedőt, —  az övén nem 
volt, csak a puszta szalmazsákon hált, —  és az egé
szet belegöngyölgette a lepedőbe. Akkor mélyet sóhaj
tott, mint aki nem bír többé fáradságával. És végre 
megszólalt:

—  Űrfi. Én mészáros fia vagyok. Paraszt vagyok. 
Az úr rám tapodhat kedve szerint, mint a féregre.

Kozma a pajtás remegő vállára tette kezét.
—  Nem kell azt úgy venni. Nincs pénzed, majd 

lesz. Nemesember vagy te is, magad mondtad.
Petrovics szeme úgy kidülledt, mint a tébolyo- 

dotté. Hörögve, hangosan felordított, teljes erejéből, 
harsogva:

—  Nem vagyok! Paraszt vagyok! Eltaposott 
rongy vagyok!

Aztán lerogyott a székre, felső testével ráborult 
az asztalra és fuldokolva zokogni kezdett. Kozma meg 
akarta simogatni a rázkódó fej nagy fekete sörényét, 
de a zokogó Petrovics türelmetlen mozdulattal le
rázta magáról a vigasztalást. S mialatt Kozma tehetet
lenül, megrendülve állt ott batyuval a kezében, Pet
rovics mély, ziháló, fújtató zokogásában alig érthető 
szavak fuldoklottak:

—  Az uraké. . .  a világ .. . dögölj meg . .. mészá
ros fia .. . paraszt.. . büdös paraszt. ..

IX.

A fiatalember belépett a szobába, miután illen
dően kopogtatott. Ott ült az íróasztalnál Vörösmarty 
Mihály. Fejét visszafordítva nézett a belépőre.

—  Jó napot kívánok a tekintetes úrnak.
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—  Jó napot, uramöcsém. Kihez van szerencsém?
—  Pönögei Kiss Pál a nevem, szolgálatára. Egy 

jóbarátom kért meg, hoznám el néhány versét a tekin
tetes szerkesztő úrnak. A nevére talán tetszik emlé
kezni: Petőfi Sándor. Már jelentek meg versei az 
Athenaeumban, legutóbb e hónapban a Bujdosó című.

—  Igen, igen, hogyne. Hát csak üljön le oda a 
székre, uramöcsém. Itt vannak a versek?

A fiatalember felelet helyett átnyújtotta a kézira
tokat. Vörösmarty azonnal elkezdte őket olvasni. 
A fiatalember mereven figyelte az olvasó ember ko
moly, szakállas arcát. Azon azonban a tetszés, vagy 
gáncs legkisebb mozdulata sem jelentkezett. Egymás
után olvasta el a verseket, egyetlen szó megjegyzés 
nélkül. Mikor aztán az utolsót is elolvasta, a látoga
tóra nézett.

—  Uramöcsém jóbarátja Petőfinek?
—  Igenis.
—  Hát akkor mondja meg neki, hogy a verseket 

itt tartottam, valamennyien kitűnőek. És ha Petőfi úr 
erre jár, nézne fel hozzánk egyszer, igen örvendenék 
a személyes ismeretségnek.

A látogató tekintete izgalmasan fellángolt. Valami 
vad kifejezéssel, mintha lázas lett volna, vagy ittas, 
szinte nyers módon szólalt meg:

—  Azt mondja meg nekem a tekintetes úr, hogy 
Petőfi barátom írjon-e tovább, vagy hagyja abba az 
egészet. Egész ember az én barátom és azt akarja 
tudni, hogy feltétlenül hivatott költő-é, vagy sem. 
Mert ha csak a középszerhez tartozik, akkor sutba 
vágja a pennát. Eziránt várja a tekintetes úr döntését.

—  Már mondtam, hogy a versek kitűnőek, —  
felelt nyugodtan a költő, —  és megismétlem még egy
szer, hogy igen örvendenék Petőfi úr személyes ösme- 
retségének.

A furcsa, kopott, dúlt fiatalember felállott:
—  így már jó. Én vagyok Petőfi Sándor.

7*
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Vörösmarty elcsodálkozva mérte végig a különös 
viselkedésű, egzaltált modorú látogatót. Húsz évesnek 
tetsző, vézna, lázasszemű ember volt, igen szegényes 
külsejű, szinte madárijesztő.

—  Szóval az imént álnevet mondott ön?
—  Azt. Mert az igazat akartam tudni a versek

ről. Szemtől-szembe pedig az udvariasság megköti a 
birálót. Különben Pönögei Kiss Pál is én vagyok, né
melyik népdalom! alá ezt a magamválasztotta nevet 
irom.

Vörösmarty jóindulattal elmosolyodott. Tetszett 
neki ez a szenvedélyes garabonciás deák.

—  Egyszóval hogy hívják önt voltaképpen?
Erre viszont a látogató mosolyodott el. Nem jól

állott neki a mosoly. Egy hibásan nőtt szemfoga tűnt 
ilyenkor elő, s mosolyában inkább valami görcsös tor
zulás villant meg, semmint szelídség és derű.

—  Az én nevem Petrovics Sándor. Ezen a néven 
közölte a tekintetes úr Athenaeumja Borozó című 
versemet.

—  Várjunk csak, Borozó . .. igen, igen, azt Baj
zának küldte ön. Jó vers volt, tetszett.

—  Igen, jó vers az nagyon. Szóval Petrovics 
Sándor a nevem, de nem. igen szeretem, mert azt 
hihetne valaki utána, hogy tót vagyok. Éppen ezért 
félegyházinak szoktam magamat mondani és kálvi
nistának, noha Kiskőrösön születtem, luteránus vallás
ban. De egy Petrovicsról, aki luteránus és a tót Kis
kőrösön született, a jó Isten se veszi le, hogv tót, már 
pedig én magyar vagyok. Ezért volt már nekem egyéb 
nevem egy szakajtóra való. Neveztem magam Örömfi 
Vidornak, később Dalma voltam, pesti színész korom
ban a Rónai nevet hordtam, s tekintetes uramat is, 
mint Rónai, láttam először életemben a Nemzeti Szín
ház kapujában. Voltam Borostyán is, Sólyom Sándor, 
Sió, Lator György, Pönögei Kiss Pál, most aztán azt 
gondoltam, hogy mégis legjobb lesz, ha az igazi neve-



met tartom meg, csak lefordítom előbb magyarra, 
így eszeltem' ki azt a nevet, hogy Petőfi Sándor.

— Furcsa, —  felelte Vörösmarty, vizsgán szem
lélve a soknevű ifjú titánt, —  én meg azt hittem, 
hogy valami régebbi ösmertebb író bujt a Petőfi álnév 
mögé. Még vitatkoztunk is efelett Bajzával, mert a 
beküldött vers érettebb, megállapodott korú ember 
versének tetszett. Nem gondoltam volna, hogy ilyen 
ifjú ember írta. Hány éves ön?

—  Újévkor leszek húsz.
—  Szép kor. Én több vagyok, mint kétszer annyi.
A költő egy pillanatra kinézett az ablakon. A hó

fehér karácsonyt látta odakint és Csajághy Laura me
rengő arcát. De csak egy pillanatra. Máris visszafor
dult az ifjúhoz.

—  És mi pályán van ön? Milyenek s jók-e kö
rülményei? Beszéljen csak magáról apróra mindent, 
közben pedig, ha dohányos ember, töltse meg a pipá
ját, ott a szita. Nemsokára jön Bajza is, csak lefutott 
valamiért a városba, őt már várja meg, ha feljött hoz
zánk. Halljuk hát, hogy megy sora, hol él, mit csinál?

—  Színész vagyok, tekintetes úr. Nyomorgok, 
éhezem, kínlódom, hol ide hajt a sors, hol oda. Most 
éppen Székesfehérvárról jöttem fel s oda tartok vissza. 
Szüleim nagy szegénységben élnek Dunavecsén, édes
apám ott kocsmáros. Azt szerette volna, ha tanulok 
és pap leszek, de a tudományt nem adják ingyen. Leg
utóbb Pápán diákoskodtam még, és minden azt mu
tatta, hogy átverekszem magam a könyveken. Most 
ősszel oda is mentem, hogy tovább tanuljak, de meg 
kellett magamat adnom a nyomorúságnak, szállást 
sem tudtam fogadni, ennem sémi volt mit. Felcsaptam 
megint színésznek, most már harmadszor, mert döb
beni viszontagságaim közepette már kétszer voltam az.

—  Ejnye, ejnye. Nem lehet valami fehér az a 
színészkenyér.



—  Nem ám. És még jó, ha fekete kerül. Az én 
havi fizetésem huszonnyolc váltó forint, de mert részre 
játszunk, be kell érnemi azzal, ami hetenként rám 
esik. Az pedig nem több havi három-négy forintnál. 
És a testi nyomorúság csak egyik fele a bajnak. Még 
nagyobb szenvedés a lelki nyomorúság. Micsoda ot
romba, gyülevész, komisz népség a vidéki komédiás, 
nem lehet arról idefent Pesten fogalma senkinek. 
A férfia szemérmetlenül potyázó koldus, az asszonya 
legtöbbjéről jobb nem beszélni. Hát még a művészet, 
amit produkálnak! A jó Isten mentse meg attól a te
kintetes urat, hogy végignézze az „Árpád ébredése“ 
fehérvári előadását. Mert annak csak a felét írta te
kintetes úr, másik felét a szerepüket nem tudó komé
diások szabadon hadarják bele mindenféle Shakes
peare- és Kotzebue-szerepekből, amire emlékeznek.

Vörösmarty elmosolyodott. A pipafüst barátságo
san szállt a két pipából.

—  Ha Shakespeare! kevernek belém, azt még 
nem bánom, de Kotzebue már nem nagyon ízlik. 
Uramöcsém minő szerepkört játszik?

—  Semminőt. Nem akarnak elismerni, pedig ritka 
nagy tehetség vagyok. De egészen rendkívüli.

Az Athenaeum szerkesztője felfigyelt erre a 
hangra. Nem igen hallotta még, hogy valaki ilyen 
nyugodtan, szinte közömbösen magasztalta volna ön
maga tehetségét. Az volt benne a különös, hogy ez 
mégsem tetszett önhittségnek valahogyan. Mert az ön
magát magasztaló ifjú olyan komolyan és tárgyilago
san beszélt, mintha nem önmagáról, hanem valamely 
idegenről társalgott volna.

—  írtam is erről egy verset. A „Párisi naplopó“ 
Józsiját játszottam, mint első szerepemet.

Vörösmarty bólintott, annak jeléül, hogy ismeri 
a darabot és emlékszik a szerepre.

—  Ki kellett Bizot-t nevetnem a darabban, ha 
emlékszik tekintetes úr. Hát én igen jóízűen nevettem,
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de tudtam, hogy az első nevetés után még sok sírás 
következik ezen a pályán.

—  Bizony nem könnyű pálya a nagyoknak sem. 
Aztán mondja csak, jut-e ideje mégis irogatni, olvas
gatni?

—  Valahogy csak megvagyok. Némethy György 
nevezetű színésztársamnál bériek ágyat másodmagam- 
mal. Egy öreg magyar szűccsel osztom meg fekvő
helyemet, fizetünk érte fejenként két váltó forintot. 
Ezen a szálláson szűköcskén meghúzom magamat, van 
egy pár könyvem, penna, tinta is akad- Ami időm 
marad, azt vagy verselgetésre használom, vagy olva
sok. Most éppen a Karthauziban telik gyönyörűségem, 
bizonyára ösmeri tekintetes úr.

—  Hogyne. Régi könyv. Hat éve már, hogy abban 
az Árvízkönyvben megjelent.

—  Én csak most jutottam hozzá. Tekintetes úr 
ösmeri az írót, Eötvöst?

—  ösmerem. Igen derék, kiváló úriember. 
Az idén házasodott éppen, nagyon boldog. A közélet
ben még sokat fogunk róla hallani.

Az ifjú költő felpillantott a házasság említésére.
—  Megházasodott?
—  Meg, az idén. Rosthy Ágnes nevű igen szép

lelkű honleány a felesége.
—  Otthona van. Szép csendes nyugalomban dol- 

gozhatik .. .
Egy kis szünet következett erre. Egy pillanatig 

maga elé merengett mind a két költő, a negyvenkét éves 
is, a húsz éves is. A negyvenkét éves agglegény mély 
melegséggel gondolt Bajza feleségének húgára, az 
édes, hallgatag Csajághy Laurára. A húsz éves ifjú
nak azonban nem volt kire gondolnia. Sok elfutó 
arcra gondolhatott, de egyetlen-egyre nem. Csak kó
bor szíve facsarodott össze hirtelen, ahogy az otthon 
gondolata felbukkant a szobában.

(
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Ebbe a pillanatnyi csendbe nyitott be kopogtatás 
nélkül egy középkorú úriember. Petőfi azonnal rá
ismert.

—  Jó napot kívánok tekintetes úrnak, —  mondta 
felpattanva, —  én Petőfi Sándor vagyok.

Bajza, a szerkesztőtárs, éppen akkorát nézett, 
mint az imént Vörösmarty.

—  Mindjárt olvashatsz is, Jóska, itt egy pár 
új vers, Petőfi úr hozta, aki, mint látod, élő személy 
és létezik.

Mialatt a verseket átvette és alaposan szemügyre 
vette a kopott látogatót, Bajza társalogni kezdett.

—  Tudniillik az én Miska barátom úgy vélte, hogy 
a Petőfi név csak valamely író álneve.

—  Igen, —  mondta Petőfi, —  beszéltünk már 
erről a tekintetes úrral. De tessék talán elolvasni azo
kat a zöngeményeket. Addig elszivok még egy pipa 
dohányt engedelmökkel. Nem baj, ha ekkora füstöt 
csinálok?

—  Sose bánja, —  legyintett Vörösmarty, —  itt 
mindig vágni lehet a füstöt.

A verseket Bajza is elolvasta.
—  Igen jó versek, —  bólintott rájuk —  ezt mind 

kiadjuk, úgyi, Miska?
—  Nemcsak hogy kiadjuk, hanem, ha megjelent 

egy-kettő, még tiszteletdíjat is fizetünk érte.
Petőfi boldog ámulattal nézett fel. Várt, hogy 

Bajza mit fog szólni erre. De az nem szólt semmit. 
Újra elkezdte böngészni a verseket. Erre Petőfi is a 
versekre tért.

—  Még azt is meg kell mondanom tekintetes 
Bajza úrnak, hogy egyazon ember vagyok Petrovics 
Sándor pápai deákkal, akit a Borozó kiadásával meg 
tetszett tisztelni.

—  Ugyan úgy-e, —  lepődött meg Bajza —  hiszen 
mink akkor régi ismerősök vagyunk az úrral. Persze, 
persze, uramöcsémnek tanácsoltam én, hogy próbáljon
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egy kis poétikai csínt vinni azoknak az úgynevezett 
népi daloknak külső formájába.

—  Próbáltam is megfogadni a tekintetes úr taná
csát, trochaeusra sarkantyúztam a pegazust, de 
úgy gondolom, nem megyen az sehogy sem. Népi tar
talomnak jobb a népi forma.

Bajza fölemelte a karját.
—  Itt tartunk a régi problémánál. Három szó 

van, aminek gondos megkülönböztetését igen nagyon 
ajánlom minden fiatal költész figyelmébe. Ez a három 
szó: nemzeties, népies, pórias. Ha a népiesnek nem 
adunk külcsint, nem nemzeties lesz abból, hanem pó
rias. Ezt uramöcsém különösen szívlelje meg, mert 
úgy látom nem közönséges tehetségű verseiből, hogy 
hajlandósága szívesen vinné a . . .  hogy is fejezzem 
k i .. . a tenyeres-talpas darabosság felé. Nem igaz, 
Miska?

Vörösmarty bólintott.
—  Poézisban első az ízlés. A forma éppen olyan 

fontos, mint a tartalom. A költői mű valódi szépségét 
a belsőnek és külsőnek elválaszthatatlan kettőssége 
adja.

Petőfi a maga húsz esztendejével némán hallgatta 
őket, az Athenaeum két országos hírű, döntő tekin
télyű szerkesztőjét. Előkelő nagy írók ezek, majdnem 
apja lehetne akármelyik, ö  pedig toprongyos vidéki 
színész. És mégis azt érezte, hogy szólnia kellene. És 
mégis néma maradt. Mert amit szólt volna, az na
gyon halaványan, szavakba nem foglalhatóan élt 
benne. Valami nagy volt ez és bizonytalan és izgalmas. 
Valami eddig ki nem mondottnak és mindent felborí
tónak sejtelme, aminek nevet adni még nem tudott. 
Csak hasonlítani tudta volna, vagy tikkadt táj felett 
gyülekező viharfelhőhöz, vagy földalatti ismeretlen 
láva bugyborékolásához. De néma maradt s hirtelen 
magára eszmélésében az önmagában felvillanó új cso
dán álmélkodott s szinte el is felejtette a hozzá oly jó-
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indulatú két hatalmas embert, amíg azok tovább fe j
tegették álláspontjukat, már nem is annyira hozzá, 
mint inkább egymáshoz intézve bölcs és következetes 
mondataik sorát.

Mikor a társalgásban szünet következett, Petőfi 
fogta a kalapját s a társas életben járatlan ifjú félszeg - 
ségével, ami szinésznél különösen felötlő szokott 
lenni, búcsúzkodni kezdett. De azok marasztották. A 
fiatal tehetség munkatársnak is, embernek is egyaránt 
érdekelte őket. A fiatalember pedig szívesen maradt, 
mert ezer, meg ezer dolgot szeretett volna kérdezni. 
És kérdezett is mindent vég nélkül. Milyen ember 
Wesselényi Miklós, akiről Vörösmarty az „Árvízi 
hajós“ -t írta s akivel hír szerint nagy barátságot tart 
fenn? Hogyan halt meg az elmúlt napokban a sze
gény Megyeri? Igaz-e, hogy Eötvös József akkora kül
földi utat tett és merre járt mindenfelé? Hogyan pár
tolja a fiatal írókat Petrichevich Horváth Lázár, a 
Honderű szerkesztője? Milyen világ van most a Nem
zeti Színháznál és ki nagyobb hát az avatott ítélet sze
rint: Lendvai-e vagy Egressy? Igaz-e, hogy Zsófia 
főhercegnő úgy gyűlöli a magyarokat?

A két szerkesztő szívesen felelgetett a fiatal vidéki 
talentum ugrándozó és szomjas kérdéseire s közben 
volt kérdezni valójuk nekik is. Milyen hatása van az 
Athenaeumnak vidéken? Mi a vidéki társulatok leg
vonzóbb műsordarabja? Van-e valahol valami eldu
gott tragika-reménység a vidéki ifjú szinésznők kö
zött? Ki a legnépszerűbb költő vidéken? Hát valami 
feltűnő író-tehetség nincs-e felfedezetlenül, akivel ér
demes volna foglalkozni?

—  Egyet ismerek, —  felelte Petőfi, —  akiből 
nagy ember lesz. Velem volt diák Pápán és igen 
jó pajtásom. Most Kecskeméten tanul. Komáromi fiú, 
Jókay Móricnak hívják.

—  Nem; hallottam még ezt a nevet, — szólt Vö
rösmarty.
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—  Én sem, —  szólt Bajza.
Végre mégis csak szedelődzködött a látogató. Ki

verte pipáját, zsebredugta, felkelt. A két szerkesztő 
nyájasan szorongatta a kezét. Biztatták, dicsérték, há
tát veregették. Az óra éppen ütött.

—  Három óra hosszat ültem a tekintetes urak nya
kán, —  mondta Petőfi, —  de olyan volt nekem, 
mintha a lelkem valami csodálatos forrásban megfür- 
dött volna. Életem végéig hálás leszek ezért a tekin
tetes uraknak. Most megyek vissza a nyomorúságba, a 
komédiás-civakodásba, a sivár és borzasztó szám- 
kivetettségbe.

Dacos ábrázatot vágott, úgy ment el kemény lépé
sekkel, mint aki halálos ellenségnek adott találkozót.

—  Furcsa madár, -— mondta Bajza, —  de igen 
tehetséges.

—  Nagy tehetség, —  bólintott Vörösmarty.
—  De miért Ígértél neki mindjárt tiszteletdíjat? 

Boldog ez már a puszta közlésért is. Háromszáz elő
fizetőnk van összesen, ember!

—  Ebbe a kis pénzbe nem halunk bele, ennek a 
fiatalembernek pedig igen nagy segítség. Megrendítő 
a nyomorúsága. És még megrendítőbb, hogy halálra 
van ítélve.

—  Mi?
—  Jól megnézted? Ez az ifjú szárazbeteg. Az arca 

viasz-sárga, a szeme lázas, a melle horpadt, a keze 
száraz és forró. Ez nem fog sokáig élni.

Aztán másról kezdtek beszélni.

X.

Rettentő nagy lármát csapva óriás kerekeivel, 
éktelen nagy füstgomolyokat pöfékelve magából meg
jött a pesti hajó. Sokan álldogáltak itt a pozsonyi 
parton, a tétlen járókelők szeretik nézegetni az eleven 
mozgást, az idegen arcokat, a jövést-menést.
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Ott lebzselt a parton Petőfi Sándor is. Megint 
csak igen toprongyos külsőt mutatott. Pedig új ruhá
kat szedett össze karácsonyi pesti útja óta. Ahogy 
Pestről visszaérkezett Székesfehérvárra, ott kiütött a 
társulatnál a teljes felbomlás. A színészek egy része, 
köztük ő is, Szabadszállásra, majd Kecskemétre vető
dött, ahol nem telt éppen vígasztalánál az idő, mert 
Jókay, a régi jó pápai pajtás, ott tanult akkor Kecs
keméten. De Szabó színigazgató sehogysem akart 
neki nagyobb szerepeket adni. Fogta magát, neki
vágott Pestnek. Megint beszélt Vörösmartyval, meg 
Bajzával és csakugyan pénzt kapott tőlük, írói tisz
teletdíjat. Azonfelül megismerkedett Petrichevich 
Horváth Lázárral, a Honderű szerkesztőjével, és Garay 
Jánossal, a Regélő szerkesztőjével, aki valaha válasz 
nélkül hagyta beküldött verseit, most azonban szíve
sen vette át azt a négy verset, amit az Athenaeumban 
feltűnt fiatal tehetség adott neki. Frankenburg Adol
fot is fel akarta keresni, hátha az is átvenne egy-két 
verset az Emlény című évkönyv számára, de nem 
találta otthon. Aztán megállt az utcán: hová menjen, 
merre szálljon? Vont egyet a vállán, megindult gya
log Pápának. Pápán tanul a kedves jó Orlay Petrics 
Soma; annál legalább ennivaló akad, ha egyéb nem.

Hát itt Pápán szerezte be új ruházatát a kóbor 
színész. Soma diákszobája egy házban volt Kozma 
Sándor sógorának, Bocsor István tanárnak, lakásá
val. Az áldott jó Bocsorné, Kozma Sándor testvér - 
nénje, pártfogásába vette a kiéhezett, lerongyolt fiatal
embert. Meghivogatta ebédre, jól tartotta, azonkívül 
kiválogatott egy s más ruhaneműt a férje viseltes hol
mijából. Csakhogy Bocsor uram öles termetű, testes 
óriás volt. A viseltes kvekkert, meg a nadrágot még 
csak szükebbre lehetett igazítani valahogy, de már a 
cipő akkora maradt, amekkorának a Bocsor lábára 
szabták.

Orlaynál ellakhatott, ott hált a jóbarát kis sárga
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de az ingyenélés fekvőhelye kemény és kenyere ke
serű. Híre terjedt, hogy Pozsonyban megnyitják az 
országgyűlést és az ilyenkor eleven életű városban 
Fekete Gábor társulata játszik. Petőfi Sándor a Bocsor 
hatalmas lábbelijében, amely valóságos bohózati kül
sőt adott neki, megint az országúinak vágott. Az 
úton mindig egyetlen szerepen járt az esze: hej ha 
eljátszhatná csak egyetlenegyszer Korjolánt! Azt a 
dacos, nemes, szenvedélyes hőst, akinek áradó Shakes- 
peare-mondatait betéve tudja, akinek viharzó lelke 
olyan titkosan egy az ő leikével. . .  Odaállni az or
szág elé, a diéta nagyurai elé, a karok és rendek elé 
a pozsonyi arénában, és ezzel az alakítással egy csa
pásra megvívni a színpadi dicsőség eddig fellegekbe 
zárt tündérvárát. , .

De a tündérvár ott maradt az elérhetetlen felle
gekben. Fekete Gábor színigazgató nemcsak Korjo
lánt nem játszatta a jelentkező fiatalemberrel, hanem 
még egy inas-szerepet sem adott neki. Nem szerződ
tette. Most itt hányódott Pozsonyban a színészi álmok 
hajótöröttje és másolással igyekezett annyit keresni, 
hogy éhen ne vesszen.

Nem ismert senkit, nem volt senkije. Ha az ut
cán csetlett-botlott és az országgyűlés fekete atillás, 
előkelő urai nagy kardcsörtetéssel, elegáns delnőknek 
köszöngetve mentek el mellette, a szegénység és szám- 
kivetettség dühe facsarta szívét marokra. Szeretett 
volna odaállni bármelyik elé és megállítani:

—  Álljon meg az úr, én az a Petőfi Sándor va* 
gyök, akinek azok a szépséges szép versei jelennek 
meg az Athenaeumban. Húsz éves vagyok, sóvárgó és 
lelkes.

De ha aztán az így elképzelt megszólításra az 
illető úriember azt válaszolta volna: helyes, mivel
szolgálhatok az úrnak, —  akkor nem tudott volna 
mit felelni. Csak barangolt az utcákon, mint a szom-
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jasan bámészkodó vágy maga, mint az áhítozás tehe
tetlen fájdalma, amely nem tudja, miért fáj.

így lábatlankodott most is a pozsonyi parton, m i
kor megérkezett a pesti hajó. Siető emberek lökdös- 
ték jobbról-balról, ő csak lökdöstette magát akaratla
nul, ahogy a folyóba esett falevél úszik és forog. A 
hajóról sokan szálltak le, mindenféle rendű és rangú 
közönség, ilyenkor diétás időben csak úgy nyüzsgött a 
pozsonyi forgalom. Málhákat görgettek és cipeltek a 
teherhordók, összetartozók kiáltozva keresték egy
mást, várakozó hintók kocsisai a bakon állva lesték a 
pasasért, egy-egy hintó elrobogott már, lármával, ele
venséggel mozgott a sokaság, amely felett a dámák 
színes napernyői óriás virágok gyanánt lebegtek. Né
met szó, francia szó, magyar szó zsivajgott s a ka
vargó áradatban ott bámészkodott a kopott, szerződés- 
telen színész, lábán a pápai tanár komikusán ormót
lan cipőivel.

Két jurátus beszélgetett közvetlenül mellette, jó
képű, nyalka fiatalemberek.

—  Ott vannak a nógrádiak, ni —  szólt az egyik.
—  Hol?
—  Most jönnek a pallón. Kubinyi Ferenc, meg 

Huszár Károly. Ezeknek a jurátusa Lisznyai Kálmán.
—  Az a kis fekete Lisznyai, aki nótákat is csinál?
—  Az hát, jól ösmerem.
A lebzselő szinész felfigyelt a beszélgetésre. Lisz

nyai, a költő? Ismerte nevét, ismerte pár versét. Jó 
volna őt magát is ismerni, beszélgetni vele irodalom
ról, versekről, Honderűről, anapaestusról, Csokonai
ról, mindenről, amiről író csak íróval beszélhet igazán. 
És mintha az ő kíváncsiságának mélyéről szakadt 
volna fel a név, a kiszállók sokaságában valaki han
gosan a Lisznyai nevet kiáltotta. Az egyik nógrádi 
követ kiabálta: nyilván a málhák dolgában akart va
lamit jurátusától.
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S a kiáltásra jóval errébb azonnal felelt egy hang:
—  Itt vagyok, bátyámuram!
Ott állt Lisznyai, mert hiszen ez csak ő lehetett, 

egy halmaz egymásra rakott málha mellett. Kubinyi 
és Huszár odamentek hozzá, pár szót váltottak a 
málha felől, máris hintóba ültek és elrobogtak. Lisz
nyai odakiáltott egy targoncás embert, megvárta, míg 
az felrakja a holmit, aztán el akart indulni a város felé. 
De ekkor az ácsorgó szinész elébe lépett.

—  Ön Lisznyai, a költő?
—  Én vagyok —  válaszolt az mosolyogva, mint 

ahogy a költők mosolyogni szoktak ilyenkor.
—  Én Petőfi Sándor vagyok —  szólt Petőfi.
Lisznyai nagyot nézett. És széles, palócos szólású

jókedvvel csakúgy rikkantotta a szavakat:
—  Te vagy Petőfi Sándor? Becsületszavadra mon

dod? Ó, hogy a jó Isten áldjon meg, de örülök neked!
Kitárta két karját, magához ölelte Petőfit és heve

sen megcsókolta jobbról-balról, hogy csak úgy cup- 
pant. Akkor eltolta magától, de nem engedte el két 
vállát.

—  Hadd nézzelek mán, micsoda fizimiskája van 
az ilyen pompás poétának! Pozsonyi ember vagy? 
Vagy valami dolgod van itt? Beszélj, a jó Isten áldjon 
meg, ritka dolog az, hogy ilyen két fickó találkozik 
össze, mint mink vagyunk! De ne is itt beszélj, viszlek 
a szállásomra, a Zöldfába, egész nap velem maradsz, 
el nem engedlek én a világ minden kincséért sem.

És már vonszolta magával, karjába kapaszkodva. 
Petőfi ment mellette, zavartan ekkora eláradó barát- 
kozástól, földre sütött szemmel. S a földre sütött szem 
meglátta az egyszerre lépkedő két cipőpárt: a magáét, 
meg a másikét. A Bocsor irdatlan, oldalt szakadozó 
csónakjait s a jurátus elegánsan ragyogó, finom topán
ját. És dacosan felnézett új ismerősére. Valahogy már 
megbánta az egészet. Szerette volna otthagyni.

—  Nézd meg a cipőmön, hogy nem restelsz-e
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velem barátkozni- Azt is megmondom, hogy akár
milyen szép verseket írok, éhenkórász színész vagyok, 
nem egyéb.

Lisznyai kacagott. Kedvesen, palócosan, szélesen.
—  Erigy mán, mert hátbaváglak, ha marhaságo

kat beszélsz. Nem hogy szégyellem magam, hanem 
büszke vagyok rád.

Ment vele tovább karonfogva. Faggatta, magasz
talta, bizalmasan beszélt vele, mintha tíz éve ismer
ték volna egymást. És a modortalan dac, amelybe a 
nyomor keserűsége burkolta magát, felengedett. Mire 
a Zöldfához értek. Petőfi úgy átabotában már 
elmondta apját-anyját, szegénységét, színpad felé 
esengő vágyait. Lisznyai felvitte a szobájába, ott tíz 
percre egyedül hagyta, hogy hivatalos dolgait gyorsan 
lerázza magáról, és már jött is vissza szélesen, han
gosan.

—  Beszélj, testvér, beszélj, semmit én előttem el 
ne hallgass.

Petőfi beszélt.
—  Ismered-e Záborszky Alajost?
—  Aki az Országgyűlési Tudósításokat csinálja? 

Hogyne ismerném. Ott dolgozik a Grund-Schloss- 
Gasséban.

—  Ügy van. Annak másolom én a tudósításait egy 
Kolmár József nevezetű, hozzám hasonló szegény 
ördöggel. Egy kvárt ívért fizet nekem Záborszky 
huszonöt garast. Ha már nagyon korog a gyomrom, 
este haza is viszek magammal másolni valót és ott 
görnyedek felette hajnalig, hogy másnap végre jól 
megebédezhessek. Szörnyen fáj már hajnal felé a dere
kam, a mellem gyalázatosán szúr, az ujjam cudarul 
sajog és meg is dagad. Avval a sajgó, dagadt ujjal 
írok aztán verset, mikor hozzájutok.

—  Hát ez így nem maradhat! Lisznyai mondja 
Petőfinek, hogy ez így nem maradhat! Nincs senkid
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ebben a nagyvárosban, aki legalább egy jó szóval meg
segítene?

—  Nincs énnekem senkim, úgy állok itt, mint a 
kisujjam. De nem is szeretném, ha volna, mert ebben 
a kopott gúnyában csak restelkedne miattam akárki.

—  Azon is segítünk. Vesd csak le azt a kabátot, 
végy fel egyet az enyémből.

Petőfi riadtan, feltűnő gyorsan kiáltott:
—  Nem! Azt nem!
A kvekkert nem vethette le. Mert szégyelte azt a 

rongyos, egy hete nem váltott inget, amely a kvekker 
alól előtűnt volna. Lisznyai elkezdte kapacitálni és 
közben kitalálta, mi lehet a baj. Kinyitotta málháját, 
amelyet még ki sem bontott volt és mialatt kezdett 
kirakodni a szekrényekbe, a székre külön tett egy-egy 
darabot. Lábravalót, inget, kabátot, cipőt, egyebet.

—  Hallgass ide, testvér. Én most lemegyek, mert 
valami dolgom van a követ urak vacsorájával. Amíg 
én azt ellátom, te ezt a holmit felpróbálod. Nem, nem, 
egy szót se akarok hallani. Felpróbálod. Ha jó, eladom 
neked, az árát kialkusszuk, aztán megfizeted, ha pénz
hez jutsz. Egy-kettő, igyekezz, én már itt sem vagyok.

Petőfi egyedül maradt a szobában a holmival. 
Nyomorának vad gőgje küszködött benne a tisztaság 
vágyával. És mikor maga elé idézte az imént távozott 
fiú meleg, fidélis tekintetének csillogó őszinteségét, 
mégis csak elszánta magát. Mikor a lábravalót és inget 
felhúzta, a hűs és tiszta fehérnemű áldott érzésétől 
fátyolos lett a szeme. A holmit nem rászabták ugyan, 
de azért hordhatta. Csak a cipőt nem. Az sehogy sem 
ment fel a lábára. Megint csak felhúzta Bocsor idom- 
talan ajándékát. Aztán csomagot csinált a maga kes- 
hedt holmijából és gondosan úgy göngyölte bele 
kabátjába szégyenletes fehérneműjét, hogy annak 
színéből ki ne látszódjék semmi. És közben édes
anyjára gondolt. Egyszerre, mintegy villamosütésre, 
felegyenesedett. Vers! Vers! A gondolat már megkapta,

Harsány! Z-solit: Az üstökös. I.
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már egy pillanat alatt kitárult előtte az egész elkép
zelés, mint barlangból kilépő előtt a százféle elemből 
összerakott táj. A dunamenti kis lakból a világba sza
kadt fiú, aki annyit szenved a nyomorúságtól, de az 
édesanyának ezt a gálád kínt nem szabad megtudnia 
soha, soha . . .

—  No testvér, hogy ityeg a fityeg?
Arra rezzent fel, hogy ott áll előtte Lisznyai, aki 

szemügyre veszi és helyeslőén bólint. Aztán kijelenti, 
hogy most mennek vacsorázni. Nem használ semmi 
kifogás, Lisznyai kedvessége zsarnoki módon erősza
kos. Már lent bandukolnak az utcán, Petőfinek a tiszta 
fehérneműben valahogy könnyebb a járása, hóna alatt 
viszi a nyomorbatyut, nem a testén. Kocsmába men
nek, bőségesen vacsoráznak, bőségesen beszélgetnek. 
Szinte éjfélre járt az idő. Még egy-két forintot erőltet 
rá kölcsönképpen az új barát, akárhogyan szabadko
zik és megesketi, hogy holnap ekkor és ekkor talál
koznak, mert Petőfinek meg kell ismerkednie a Po
zsonyban található magyar írókkal. Vannak itt bőven: 
a két Vahot, Degré Alajos, Kuthy Lajos, Pompéry, 
Berecz Károly.

—  Most pedig hazakísérlek, Sándorkám. Hol a 
szállásod?

—  Nehéz volna megmondani. Hol itt, hol ott. 
Néha Kolmárnál hálok, néha egyik-másik színésznél, 
de volt már úgy is, hogy a ligetben háltam. . .  Mond
juk, hogy ma Kolmárhoz megyek. De egyedül. Előbb 
én kísérlek a Zöldfáig téged.

Az úton még mindig van mesélni való. Petőfinek 
nagy esete van Garayval, a Regélő szerkesztőjével. 
Olyan, hogy azt tűrni nem lehet.

—  így volt, barátom, elmondom. Én a verseim
ről mindig szigorú bírálatot követelek, mert azt tar
tom, hogy ha nem kitűnő, amit írtam, csak elég jó, 
azt már el kell vetni. Ezért még az ismert szigorú 
bírálók ítéletében sem bízom, mert félek, hogy udva-
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riaskodnak. Azt tudod, úgy-e, hogy Bajza az Athe- 
naeumban Verőczey álnéven lapszemlét szokott írni, 
amelyben pontosan megbírálja a más lapokban meg
jelent verseket és beszélyeket. Én az ő ítéletét sokra 
tartom. Mikor tehát áprilisban fent voltam Pesten, 
elmentem Garayhoz és átadtam neki négy verset, 
hogy ha akarja, adja ki okét a Regélőben, de megálla
podtam vele, hogy nem az én nevem alatt, hanem 
„Andor diák“ álnéven. A kéziratra is ezt írtam, nem 
a nevemet. Garay meg is ígért mindent szentül. Én, 
megvallom, csak azt akartam, hogy Bajzától véle
ményt kapjak olyan versekről, amelyekről nem tudja, 
hogy én írtam őket, érted, úgy-e? Már most, barátom, 
megjelenik a Regélő és benne egyik versem, a „V íz 
és bor“  című, alatta: Petőfi Sándor. Majd a guta ütött 
meg, mikor olvastam. Azonnal írtam Bajzának, el
mondtam neki az egész rémtörténetet és mellékeltem 
egy cikkelyt az Athenaeumban való közlésre. Remé
lem, kiadja. Garay úr egy kicsit vakaródzni fog, azt 
mondhatom. Szószegő fráter.

Lisznyai zavartan hallgatott. Nem értette ezt a 
furcsa fiattal embert, aki éhbérért íveket másol Po
zsonyban, embertelen nyomorúságban, rongyban, kín
ban tengődik és ennek a mélységnek fenekéről ekkora 
lármát csap a neve kinyomatása miatt, sőt a hírneves 
Garayt, az Obsitos országos nevű íróját húszéves fiatal 
fejjel szószegő fráternek nevezi. Hirtelen idegenkedés 
vett erőt rajta. Hányiveti nyegleségnek érezte a nyo
morgó vándorszínész egetverő önérzetét.

De azért nyájasan vált el tőle a Zöldfa kapujá
ban. És másnap is szavának állott. A megbeszélt idő
ben elindult Petőfivel, hogy megismertesse. Loholt 
vele hűségesen napokon keresztül.

Degrével, Berecz Károllyal még csak ment vala
hogy. Nyájas, jóindulatú emberek voltak ezek, szíve
sen fogadták a fiatal költőt és rögtön felajánlották, 
hogy amiben segítségére lehetnek, azt örömest meg-

8*
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teszik. De másnap Kuthy Lajos volt soron és ott már 
egy kis baj esett. Kuthy Lajos nagyúri módon élt, 
fényes lakást tartott, sokat adott előkelő mivoltára és 
szerette a szalonok formaságait. Mikor Lisznyai be
vitte hozzá a vadócot, Kuthy igen udvarias volt, de 
korrektül hűvös és rendes modora szerint szalon- 
simasággal leereszkedő. Alig váltottak egy pár forma 
szerint való mondatot Lisznyai és Kuthy, mikor Petőfi 
hirtelen felugrott, azt mondta, hogy „magamat aján
lom“ és kirobogott a szobából. Lisznyai kínos zavar
ban kért bocsánatot a házigazdától és rohant a ház
ból kifelé dübörgő Petőfi után, aki úgy fújt a kapu 
alatt, mint a bika. Következő nap a két Vahot volt 
soron, ezek nagyon melegen fogadták a fiatal kollé
gát, Vachott Sándor egekig dicsérte tehetségét, Vahot 
Imre pedig éppenséggel megölelte és megcsókolta. De 
másnap már ismét baj volt, mikor Pompéryt keresték 
fel. Pompéry körülményes, tartózkodó ember volt s 
a bemutatkozónak nyájasan bár, de szertartásosan 
felelte:

—  Örülök, hogy szerencsém van.
Erre a furcsa Petőfi ránézett és nyersen odavágta:
—  Ne igen örüljön bíz annak, hogy ilyen sze

gény ördöghöz van szerencséje.
Pompéry elhült, váltottak néhány kényszeredett 

mondatot, aztán Lisznyai kínos zavarban vitte véden
cét kifelé. Hogy sértődés ne legyen, még egyszer-két- 
szer találkozott vele, igyekezett hozzá mennél kedve
sebb és barátibb lenni, de aztán áttolta a véletlen
csinálta, különös modorú pajtást Vahotéknak s maga 
a diétán adódó dolgai után látott, mert ennek 4 lobogó 
indulatú, nyers, kezelhetetlen fiatalembernek minden 
pillanatban bajjal fenyegető modora valósággal ha
lálra fárasztotta. Közben megjött az Athenaeum új 
száma és ime, benne Petőfi cikke.

A cikknek „író i jogtapodás a Regélőben“ címet 
adott Bajza. A fiatal vidéki színész-költő kímélet-
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len nyerseséggel esett neki Garaynak. Szószegőnek 
nevezte a cikkben is, megtiltotta neki, hogy a többi 
verset kiadja és kijelentette, hogy soha ezek után a 
Regélőbe írni nem fog.

—  Furcsa szerzet vagy, testvér, —  mondta Petőfi
nek, aki viszont néma gőggel olvasta a cikket.

Jó pár napig nem találkoztak ezután. Beletelt 
egy hét is, mikor az utcán egyszer csak szemközt jött 
vele Petőfi.

—  Szervusz, Sándorkám, de régen láttalak, van-e 
valami jó újság nálad?

—  Van. És közvetve neked köszönhetem.
—  Nekem? Ugyan mit?
—  Te ismertettél össze Vachott Sándorral, ő  az

zal kezdte, hogy a diétán gyűjtést rendezett javamra. 
Aztán felment Pestre a menyasszonyát meglátogatni. 
Tőlem is vitt levelet Bajzához, aki ott rögtön gyűjtést 
rendezett javamra az athenaeisták közt. De ez mind 
semmi. Állást eszközölt ki nekem Pesten. Itt a levele, 
olvasd.

Lisznyai olvasta. Csakugyan azt a hírt közölte 
a levél, hogy Vachott Sándor beszélt Nagy Ignáccal, a 
Külföldi Regénytár szerkesztőjével, aki Petőfi Sándort 
regények fordításával fogja megbízni, a munkát bő
ségesen megfizeti s napokon belül Pozsonyba kül- 
dendi a hivatalos felszólító levelet.

—  Ennek szívemből örülök, —  mondta Lisznyai, 
—  remélem, boldog vagy.

—  Boldog. De nem ezért. Mert van még ennél is 
nagyobb újság.

—  Még ennél is nagyobb? Csak nem ütötted meg 
a kvinternót?

—  Nem. Hanem Egressy Gábor Pozsonyba jön 
vendégszerepelni. Majd kiugróm a bőrömből, bará
tom.

—  És te ennek örülsz, nem annak, hogy oly sok 
nyomorúság után kenyeret kapsz, és éppen Pesten?
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Petőfi legyintett a kezével.
—  Mit tudod te, ki az az Egressy.
Kezet fogtak. Petőfi elindult a Dunapart felé. 

Lisznyai fejcsóválva nézett utána. És olyasfélét gon
dolt magában, hogy ennek az embernek józan esze 
nem lehet.

XI.

Szép volt ez a pár pesti hónap, de semmi sem 
tart örökké. Annak sem, aki állandó természetű, hát 
még annak, akit minden asztal mellől felriaszt és 
tovakerget a nyugtalanságnak elrejtett arcú démona.

Lefordította „A  negyvenéves hölgy“ és a „Robin 
Hood“ című regényeket. Kapott értök a kialkudott 
összegnél többet, ötszáz forintot. Közben járogatott a 
Nemzeti Színházba, egy különösen megragadó szín
házi este lázában verset is írt Lendvayné Hivatal 
Anikóhoz, járogatott a Pilvax-kávéházba is, már-már 
egészen pesti fiatalembernek érezte magát. A monoklis 
Pálffy Alberttel úgy összebarátkozott, hogy nagyon. 
Élhette volna ezt az életet akármeddig, Nagy Ignác 
ellátta volna fordítani valóval szívesen, mert ennek a 
fiatalembernek két olyan adománya volt, amelyben a 
fordítók gyakorta szűkölködni szoktak: az idegen 
nyelvet is jól tudta, magyarul is jól tudott. Aztán ott 
voltak Vörösmarty és Bajza, szerették, biztatták, ösz
tönözték; Vörösmarty, a város legbefolyásosabb szín
házi embere, megígérte neki, hogy ha mindenáron 
szinészkedni akar, besegíti a Nemzetihez. És ekkor 
Petőfi, a pártfogó nagy meglepetésére, mindenféle ki
fogásokkal felelt. Hogy előbb vidéken gyakorlatot 
akarna szerezni. Hogy így, hogy úgy.

—  Mit akar hát tulajdonképpen, uramöcsém?
Petőfi nem tudott felelni. Maga csodálkozott leg

jobban sajátmagán: nyílik a szentek szentének, a
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ben, és ő, ahelyett, hogy kapva-kapna a kilincsen, 
tovább fordul. Mit akar hát? Hova űzi az a megfejt
hetetlen nyugtalanság, és főként, mi az, ami űzi? Nem 
tudta, csak egyet tudott: maga felől, maga elől, maga 
mellől mindent elhárítani, mindent mindenáron félre
tolni, a fej felelt csak az ég legyen, a könyök semmibe 
ne ütközzék, az orca előtt messzi-messzi úton teljes 
szabadsággal táruljon ki az élet tája.

El színésznek, negyedszer is színésznek, de nem 
művészeti tekintetes úrnak a Nemzetibe, hanem kóbor 
komédiásnak vidékre! Gyerünk az ószerre, vegyünk 
csak atillát, trikót, fekete frakkot, új ládát, aztán neki az 
országnak, szabad a határ. A zsebben alig csörög már 
valami a Nagy Ignác pénzéből, de a motyóban ott 
vannak a versek, s köztük egyik új versben, a „Me
rengésében, ez a strófa: „Hisz Petrarca és Petőfi 
félig-meddig már rokon; annál inkább osztozhatnak 
a borostyánlombokon“ .

Ki ez a húszéves fiatalember, falusi mészáros 
vándorlegény-fia, dacos, neveletlen és nyers, aki szí
nészfestéket hord szegényes batyujában, s ahogy 
zörög vele a rázós parasztszekér a mezőberényi or
szágúton, ő magát Petrarcához hasonlítja? Nem tudja 
ő sem, csak azt érzi, hogy lázasan sietnie kell. Élni, 
élni, élni, gyorsan, amíg lehet, semmi ösztön lobbanó 
éhségének gátat nem vetni, semmi romboló indulatot 
vissza nem fojtani.

—  Hány éves kend? —  kérdi a fiatal paraszt
fuvarostól, ahogy poroszkál a szekér a szeptemberi 
napon.

—  Harminc leszek Ferenc-napkor.
—  Lássa kend, én sohasem leszek annyi.
A fuvaros ránéz a különös utasra, akinek nyil

ván többje van négy kerekénél. A különös utas pedig 
legutóbbi versére gondol. Annak „Temetőben“ a címe, 
Gödöllőn írta. Ezek a sorok foglaltatnak benne: „Nem
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messze lehet keze már az időnek, mely engem is 
ágyba tesz itten alant, s szememre halál örök álmai 
jőnek“ . A másik vers címe „Az utőlsó alamizsna“ , és 
ennek végső két sora ez: „Mert pénzre vár az aszta
los, koporsómat csináltatom“ .

A batyuban a halál korai sejtelme, a tájon tün
dén ősz, s a fuvaros szekere csak kocog, kocog vég- 
hetetlen órákon keresztül. Itt áll egy napot, ott kettőt, 
amott egy hetet. Debrecen, Diószeg, Székelyhid, szi- 
nész-nyomorúság, tűnő napok. A zsebben egy garas 
nincs többé, az ősz verőfénye havas esővé fakult, a 
vándor nagybeteg. Nesze neked szabadság, ha annyira 
vágytál utána. November vége van, a társulat tél
vízre feloszlott, Petőfi eladta minden ruháját, az 
éhség csonttá apasztotta, a lábán nem tud megállni, 
úgy emészti a hetek óta tartó magas láz; már nem 
szekerezett, gyalog vánszorogva vonszolta magát az 
országúton, ha csak közben egy-egy irgalmas paraszt
szekér meg nem könyörült rajta, most itt van Debre
cenben és félájultan zörög a Pákh Albert ajtaján. De 
Pákh nincs itthon. Késő éjjel jön csak haza s meg
döbbenve ismer Petőfire abban a láztól vacogó, fagy
tól didergő, kukoricanadrágba és valami hitvány 
lebernyegbe öltözött alakban, aki aléltan támaszkodik 
a falnak.

—  Sándor! Te vagy az?
Rekedt lihegéssel, lázasan suttog a válasz:
—  Hozzád jöttem, barátom, hogy legyen, aki 

eltemessen.
Pákh Albert jogászkodik Debrecenben és Schwarz 

Sámuel fiskálisnál nevelő. Magánál tartja a nagybeteg 
vándort, amíg az lábra tud állni. Aztán szállást szerez 
neki Fogasné asszonyomnál. Fogasné jegyszedő asz- 
szony a színházban, nyomorult kis viskója kint van 
a pápista kórház mellett. Itt a beteg fiatalember szo
bája. Padlója döngölt agyag, bútora egy szalmaágy 
és két szék. Asztal nincs, írni a boglyakemence pad-
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káján lehet csak. Ha kitekint a beteg, kilátása a deb
receni vesztőhelyre nyílik. Ha befelé fordul, két arc
képet lát a falon. Egyik Vörösmarty Mihályé, másik 
Victor Hugóé. Kint farkasordító debreceni hideg, ide
bent három költő, kettő dicsőségesen a falon, a har
madik magas lázzal dideregve, vad keserűséggel 
vívódva a fűtetlen szoba nyavalyás ágyában.

A magányosan kínlódó beteghez mindennap el
látogat a kis Pákh. Markáns szatir-arcán mindig tréfa 
és derítő huncutság. Ételt hoz, hírt hoz, vigasztalást 
és barátságot. De kíváncsiságot is.

—  Mi van veled, Sándorkám? Fogasnétól azt 
hallom, hogy tegnap szavadat se lehetett venni, pedig 
kétszer is benézett hozzád. Azt mondja a derék asz- 
szony, hogy temetés ment el az ablak alatt, azt vetted 
olyan nagyon a szívedre. Ez az ő fantáziája. Az enyém 
az, hogy verset írtál, azért nem volt fecsegő kedved. 
Igazam van?

Petőfi nem felel, fejével int a boglyakemence 
felé. Ott a frissen készült vers. Pákh olvassa: „Tem e
tésre szól az ének; temetőbe kit kisérnek? Akárki, 
már nem földi rab, nálam százszorta boldogabb. Itt 
viszik az ablak alatt. Be sok ember sírva fakadl Mért 
nem visznek engemet ki, legalább nem sírna senki“ .

Hosszú, nehéz napok árán lábbadozik a költő. 
Már el tud üldögélni a szobában naphosszat. Csak 
hát fűtésre nincs pénz. Ha olvas, a kegyetlen hideg
ben meggémberedik könyvet tartó keze. Már kitapasz
talta, hogy kell ilyenkor segíteni magán: jó erősen 
megmarkolja az égő cseréppipát, míg a dermedő 
ujjakban fel nem enged a merevség. De lába fázásán 
nem tud segíteni. Félórákat topog, veri talpát a padló
hoz, de a hosszú betegségtől gyötrött, leaszott test 
úgy kimerül ebben az erőfeszítésben, hogy a didergő 
ember aléltan, tehetetlenül dől vissza a szék hátának. 
Kezét, lábát, orrát, fülét könyörtelenül marja a hideg 
tovább, s ha dühödt és fájdalmas keserűségében sírva
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fakad, mohón érteti hozzá fagyos ujjait az arcán 
szivárgó forró nedvességhez.

Éjjel a nappallal összefolyik. A homály egy
forma, a betűhöz nappal is világot kell gyújtani. A 
didergő órák kegyetlen végtelenje szünetlenül höm- 
pölyögteti a gondolatokat, a múlt emlékei tarkán 
surrannak egymás hegyén-hátán keresztül a jövendő 
kétségeivel és egetvívó sóvárgásaival együtt. Az idő 
érzése teljesen elmúlt, a mozdulatlan tűnődés álom
jelenetei akár két percig tartanak, akár két óra hosz- 
szat, nincs külömbség közöttük. Néma, de végtelen 
keserűségű jajszó ez az élet, és mégsem a megadásé, 
pedig a vézna és esendő, rossz tüdejű, lázas test siral
mas tehetetlenségét maga a rettentő erejű végzet 
gyűrte a fagyos földre. Meghalni, azt igen. De ha nem 
jön a halál, akkor fogcsikorgatva sóvárogni felfelé és 
nem adni olcsóbban maguknál a csillagoknál, csak 
azért sem.

Karácsonykor Pákh rendes látogatása, egy kis 
debreceni disznóság, ünnepi ajándék. Aztán becsukó
dik Pákh után az ajtó. Sötétség, mozdulatlanság, fél
órás éber-álmodó szunnyadások huszonnégy óráig 
tartó sora, míg Pákh megint el nem jön. Kintről a 
karácsonyi harangok rejtelmes bongása. És egy hét 
múlva a Szilveszter-éjjel. A lábbadozó mély tűnődéssel 
mered bele az éjszakába. Ez születésének fordulója, 
most lett huszonegy éves. Ki vagy, mi vagy, Petőfi 
Sándor, mészárszékbe szegényedett bocskoros nemes 
fia, zöldhajtókás közbaka, éhen tengő diák, topron
gyos vándorkomédiás, rímek szegénylegénye? Véred 
fele mosóné-anyádé, véred másik fele nemesember 
vére, vájjon merre billensz, ha születésed napján e 
különös nedv mérlegén gondolkozol? Nemesember 
dolga: táblabíróság, négylovas hintó, zsinóros hajdú, 
cifra tarsoly, pozsonyi diéta, szőlővel futtatott gőgös 
udvarházak szerte az országban, gyönyörűséges jó- 
szagú szép dámák, és délceg nemzetes férfiak, akik
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dölyfük örömével néznek el a kopott, vézna, nevetsé
ges ruhájú fiatalember feje felett. Hát nem, hát nemi 
Ha volt valaha ereje a szörnyű nyomor panaszának 
s a megsebzett szív oroszlán-ordításának, akkor egy 
rongyos és lázas fiatalember felhördülése még el fogja 
egyszer seperni ezt a dölyföt, amellyel egyetlen lézen- 
gőt egy egész társadalom alázott meg. Nevetséges 
fenyegetés, az lehet, de fenyegetés. És vers születik 
ebből újévkor Fogasné debreceni viskójában. „A  ne
mes“ a címe. A gonosztevőről szól, akit deresre húz
nak, de ő tiltakozik a botozás ellen, mert nemesember. 
Helyes, tajtékzik a költő, nem derest neki, hanem 
akasztófát I S a költemény sorai mögött ott torzul a 
felkötött fickó arca, vonásai arra a pápai ficsúrra 
emlékeztetnek, aki skandalumot csapott a kölcsön
adott ruháért, de azért Kuthy Lajosra is hasonlít 
az arc.

Januárban már ki lehet merészkedni az utcára, 
ha süt a nap déltájban. Petőfi az először kilépő gyó
gyult ember meghatottságával bandukol a ropogó 
havon. Hófehér tündérjáték a tél csodája, millió pici 
gyémánt sziporkázik a Péterfián. A nagytemplom 
arany verőfényben fürdeti két méltóságos tornyát, az 
élet izmos, ízes és Ígéretes. De csak ezen a horpadt, 
göthös mellen kívül. Azon belül zsibongva sajog az 
idegek ingerlékenysége. Csak egy apróság kell hozzá, 
és kész a halálos harag Pákh Alberttel. Sietni haza,, 
ahogy a vánszorgó lábszárak engedik és szabad ára
mot engedni versben a bősz harag sistergő gőzének, 
amely szét akarja vetni a girhes katlant. „Végszó“ a 
vers címe, és így kezdődik: „Isten veled, te elpártolt 
barát, veszett ebként ki szívem megmarád!“ Szeren
csére Pákhnak helyén van az esze. A verset elolvassa 
és mindent elöntő jósággal válaszol rá. ölelkezés, 
megértés, még melegebb ragaszkodás.

Lassanként már este is fenn tud maradni a láb- 
badozó. Ugyan hova menne máshová, mint a szín-
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házba? Ingyen mulatság: a jó Fogasné nem hiába 
jegyszedőnő, beülteti a kopott fiatalembert. Nappal 
pedig kitárul egy másik kincsesház ajtaja: a kollé
giumi könyvtáré. Pákh Albert révén megismerkedik 
a beteg nem kisebb emberrel, hanemha magával 
Kovács Jóskával. Nagy ember Kovács Jóska, ő abban 
az esztendőben a kollégiumi ,,kántus prézes“ , vagyis 
a diák-énekkar vezetője, tehát híres-nevezetes fiatal
ember egész Debrecenben, ezenfelül még könyv
tárőr is.

—  Nem vihetnék haza könyvet innét? Becsület
tel visszahozom, úgy fogok rá vigyázni, mint a sze
mem világára.

Kovács Jóska kiadja a könyveket. Petőfi megy 
hazafelé, minden zsebében zsákmány, kezében is, 
hóna alatt is. Nem is várhat hazáig, már az utcán 
mohó szomjúsággal lapozgat. Shakespeare darabjai, 
amelyek közül még sokat nem ismert. Német kiadás; 
magyarra ezek még nincsenek is lefordítva. Francia 
könyvek, amelyekből a nyelvtanulást lehet folytatni. 
Béranger, az új kedvenc. Tieck dramaturgiája. Egyik 
nagyobb kincs, mint a másik. És a bánya kimeríthe
tetlen. A kollégiumi könyvtár végtelen polcain óriás 
hadsereg katonái gyanánt sorakoznak glédába a 
könyvek. A lábbadozó olyan esztelen mohósággal 
olvas, mintha a tatár kergetné. Ahogy kinyitja a sze
mét, már nyúl a könyv után. Olvas az utcán, mikor 
a kollégiomba megy Kovács Jóskához, olvas jövet is, 
mikor az új könyveket hozza. Olvas evés közben is, 
mikor a Fogasné-beadta kis löttyöt kanalazza félkéz
zel, s másik kezével lapozza a francia szöveghez a 
francia szótárat. Olvas vétkezés közben is, ott a könyv 
kinyitva a gyertya mellett a búbos kemence padká
ján. Olvas, olvas, olvas, mindennap elfogy két-három 
kötet. Miért kell úgy sietni? Nincs felelet rá, csak 
maga a sietség lázas és lihegő ösztöne, amely vadul 
hajszol előre, a ki tudja hová vezető úton.
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Szünet alig akad. Néha, esténként, összejövetel a 
jóízű, jókedvű debreceni fiúkkal, Pákh deákismerő
seivel. Nyomott mennyezetű, pipafüstben úszó, gyenge 
gyertyafényű diákszoba asztalán öt-hat pisztoly bor, 
azt iszogatják Kovács Jóska, Székely Jóska, Somogyi 
Jóska, meg Emődy Dani, a Tisza-család nevelője* 
Minden szó adoma, minden adomára nóta követke
zik, vaskos kedvű, gondtalan, széles kacagású térd- 
csapkodás, goromba évődés, nem kislányok fülének 
való beszéd. „Hányadik már a pohár? Csak ötödik? 
Teremtuccse, becsülettel működik. Máskor m egfe. . .  
felelek kétannyinak: s lábaim most már öttől is ingá
nak.“  Tréfál poémájában a debreceni diákok vándor
színész-pajtása, ez a felleghajtóban elszalasztott furcsa 
fiatalember, aki pedig maga nem igen iszik, az italt 
nem szereti, csak az üldögélést a cimborák között, 
még csak nem is beszédes, legfeljebb ha, megkérik, 
hogy szavaljon. Akkor elkezd szavalni. Saját verseit 
szavalja. Tulajdonképpen komikus volna, ahogy ágál 
cséphadaró-mozdulataival, ahogy rezegteti furcsa orr
hangját ripacs-módon, ahogy a vers minden szavát 
túlontúl megillusztrálja. És mégsem nevet senki.

Ezeket a verseket most szedi rendbe a lábbadozó 
vándorkomédiás.

összekuporgatott garasain vett egy könyvet, tiszta 
lapokból kötöttet. Hazai papir volt ez, zöldes színű, 
durva. A borítékra gondos-szép betűkkel ráírta: „Ver
sek I. Irta: Petőfi Sándor.“ Az egyes oldalakat mar
góra behajtotta, hogy az oldalnak szélvonala legyen. 
Pedánsan, csinosan, gondosan. Nem is írta, hanem 
rajzolta belé a verseket, némelyiket régi dirib-darab 
papirosokról, más verseket emlékezetből. Ahogy egy 
verssel több lett a kézírásos, gyöngybetűs kötetben, 
megint nagyobb passzióval lapozott benne, hogy 
kezének, szemének egyre növekvő gyönyörűséget 
adjon. Ahol kinyitja, önmagát leli. „Nem ver meg 
engem az Isten, hogy szeretőt mást kerestem. Te
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hagytál el, nem én téged. Délibáb volt a hűséged.“  A 
szeme villog, ahogy olvassa. „Délibáb volt a hűsé
ged.“ Ki merné tagadni, hogy ez nagyon szép? Ki 
merné kisebbíteni azt a hatalmas sokat, ami ebben 
van? Pár oldalt lapozzunk vissza. „A  virágnak meg
tiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép 
kikelet. Kikelet a lyány, virág a szerelem, kikeletre 
virítani kénytelen.“ A fiatalember arca komor
gyöngéddé válik, mint a nyomorgó apáé sikerült 
gyereke láttán. Megint lapozás vissza, találomra. Egy 
vers utolsó szakasza: „Anyám, az álmok nem hazud
nak. Takarjon bár a szemfödél: dicső neve költő 
fiadnak, anyám, soká, örökkön él.“

A lapozgató kéz becsapja a gyöngybetűs kötetet, 
úgy veszi tenyerére, mintha súlyát méregetné. Ez a 
kötet égen, földön mindene. Ez a kötet kell, hogy 
dicsővé tegye a nevét és örökkévalóvá. De ahhoz 
előbb ki keil nyomtatni. S hogy kinyomassák, ahhoz 
előbb kiadót kell találni. S hogy kiadót találjon, 
ahhoz előbb-utóbb —  mihelyt gyalogos vándorútra 
képes lesz —  Pestre kell menni. S hogy Pestre me
hessen, ahhoz előbb debreceni tartozásait rendezni 
kell. Százötven váltó forinttal tartozik Fogasné asz- 
szonyomnak. Százötven váltó forint, teremtő Isten.

Február tizedikén reggel nyílik Pákh szobájának 
ajtaja.

—  Szervusz.
—  Szervusz, Sándor.
A látogató erősen szeme közé néz barátjának.
—  Hallgass ide. Mondd meg nekem, van-e ben

nem föltétien bizalmad?
Pákh állja az erős tekintetet.
—  Van.
—  De olyan nagy bizalmad, hogy még csak ké

telkedni se tudj abban, amit mondok?
—  Van.
—  Akkor vedd a kalapod.
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Pákh vette kalapját. Fogalma sem volt, mit akar 
vele ez a bolond fiú. De szerette és hitt benne. Ahogy 
kiléptek a kapun, Petőfi odavetette:

—  Megyünk hozzám.
Az úton alig beszéltek. Némán baktattak egymás 

mellett a csordulásnak indult ereszek alatt, erősen sü
tött a nap, a jégcsapok csepegtek. A piacon egy süldő 
civislányka haladt el mellettük, olyan lizennégy- 
éves-féle.

—  Láttad ezt a kislányt? —  szólt Pákh. —  Sass 
Erzsikének hívják. Apja olyan civis, hogy hat ökré
nek szobrát megcsináltatta színaranyból, ott van a 
házánál a szobor, a Nyil-utcán laknak.

Petőfi nem felelt, szótlanul mendegéltek. A Petőfi 
szállásán a költő papirost, tollat, téntát készített a 
kemence padkájára, aztán még egyszer megkérdezte:

—  Szóval azt mondod, hogy föltétien bizalmad 
van bennem.

—  Azt.
—  Akkor ülj oda a padkára és írjad, amit 

mondok.
Pákh kézbe vette a tollat, Petőfi lesfel járván a 

szobában, diktált: „Én, Pákh Albert, kötelezem ma
gamat azon esetben, ha Petőfi Sándor 150 váltó forint
nyi tartozását Fogasné asszonyomnak 45 nap alatt le 
nem fizetné, ez összegig kezességet vállalni s azt he
lyette lefizetni.“

—  Megvan? Most írd alá.
—  Már alá is írtam, —  felelte Pákh és odanyúj

totta az írást barátjának. Majd szelíden mosolyogva, 
önmaga érzéseitől meghatva, beszélt tovább: —  alá
írtam, mert bízom benned. Tudod, mennyi pénz ez? 
Nekem egyharmadévi nevelői fizetésem. Már most 
mondd meg nekem, miből akarsz te Fogasnénak 
fizetni. Mert esetleg csalódol a számításaidban és 
akkor én természetesen állom, amit aláírtam. Fizetek
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helyetted. De fel szeretnék készülni, hogy miből fize
tek, ha te csalódnál.

Petőfi felvette & könyvek csomójából a zöldpapi
ros kötetet.

—  Megyek Pestre. Elég erősnek érzem már ma
gamat. Ott kiadót keresek.

—  Pestre mégy? Télvíz idején? Gyalog? Meg
bolondultál?

—  Ezen ne vitázzunk, ezt már elhatároztam. 
Más módom és reményem nincs.

—  És ha nem találsz kiadót?
—  Akkor térdenállva fogok házról-házra csúszni 

Pesten, hogy összekolduljam a pénzt. De a pénz 
napra meglesz.

Pákh még megpróbálta lebeszélni a vándorútról. 
De Petőfi már az első mondatnál félbeszakította. Kár 
minden beszédért. Holnap reggel indul. Egy napra 
még szükség van. El kell búcsúzni a kollégiomi fiúk
tól, a könyveket vissza kell adni, Fogasnéval kell 
beszélni, fel kell készülni. De holnap reggel elindul, 
még ha földrengés lesz is.

A fiúktól este búcsúzott el Kovács Jóska szállásán. 
Mikor belépett, már várták, még pedig állva. Minde- 
nikök kezében kotta. Petőfi meglepetve nézte, mi lesz. 
Kovács Jóska felemelte karját és intett. A fiúk elkezd
tek énekelni: „A  szerelem, a szerelem, a szerelem sö
tét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, 
nem hallhatok . . . “

Mi ez? Hiszen ez az ő verse!
A fiúk csak fújtak nagy buzgalommal. De ahogy 

felpillantottak a kottából, huncut tekintettel az ő ál- 
mélkodó arca felé fordultak egy pillanatra. Nevetni 
szerettek volna nóta közben, a szemük nevetett is. 
Volt olyan, aki félszemét lehúnyva, összekacsintott 
Pákh Alberttól. Mert Pákh is odajött a búcsúzkodás
hoz. És mikor a nótát befejezték: „Nézzétek el, ha hi-
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bázok, tudom is én, mit csinálok“ , —  akkor egyszerre 
mind elkezdtek kacagni.

—  No, pajtás, —  szólt széles ábrázattal Kovács 
Jóska —  mit szólsz a nótádhoz?

—  Ki csinálta a; dalát?
—  Én magam. Miért volnék kántus prézes, ha 

még nótát se tudnék csinálni? Ripsz-rapsz, összeütöt
tem, a fiúk megtanulták.

Petőfi kitárta két karját és megölelte a kántus 
prézest. Magához szorította, majd eltolta magától és 
az arcába nézett.

—  Mondanom kellene valamit, pajtás, de nem 
tudok. Olyan mélyről jön az a szó, hogy mire a szá
mig jut, elvész.

Leült az asztalhoz. Akkor meg Pákh kezdte rá.
—• Gondoltunk egyébre is. Délután összebeszél

tünk, hogy valami kis útipénzről gondoskodjunk ne
ked. Magunknak sincsen sok, de ezt a pár húszast 
összeadtuk. Fogadd tőlünk jó szívvel, nesze.

Petőfi egy marék pénzt érzett a tenyerében.
Másnap reggel csakugyan nekivágott a vándor

úinak. Pákh kísérte végig a városon. Űtközben egy 
árussal találkoztak, aki Pákhnak atyafia volt és neve
zetes arról, hogy roppantul szerette a fiatalságot.

—  Ni csak ni, —  szólott, ahogy megállották, —  
mi ez a nagy ólmosbot a kezedben, öcsém?

—  Megyek Pestre, —  felelte Petőfi kurtán.
A vasárus ránézett, majd az égre pillantott, nap

nyugat felé. Megcsóválta a fejét.
—  Rossz időt választottál. Holnapra szélvihart 

kapsz.
Petőfi vállat vont.
—  Mégis megyek. Muszáj.
— De Tiszafürednek nem mehetsz. Megáradt a 

Tisza.
—  Tudom, hallottam. Hadháznak megyek, aztán 

Nyíregyházának. Ügy aztán a Hegyalján.
Harsány! Zsolt: Az üstökös. I. 9
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A vasárus csak nézte, fejét csóválta, hümmögött. 
Aztán benyúlt a ködmiöne alá és előhúzta a nyakában 
hordott vászonzacskót. Abból kiolvasott hat ezüst 
húszast.

—  Majd ha sok pénzed lesz, megadod. Isten 
vezéreljen.

Petőfi ott állt markában a hat ezüsttel, kínálta 
volna vissza, de már nem volt kinek. A vasárus ott
hagyta őket, totyogott nagy csizmáival a havas sár
ban, már a harmadik háznál járt. Pákh karonfogta 
Petőfit és indította tovább.

A város legvégén, ahol kitárult a hadházi országút, 
megállották búcsúzkodni. Nem beszéltek semmit, csak 
megölelték, megcsókolták egymást. Mindakettő el
fordult aztán, mert mind a kettő restelkedett, hogy 
nedves a szeme. Csak mikor már jól előre haladt, 
akkor engedte szabadjára könnyeit a vándor. Háta 
idegeivel érezte valahogyan, hogy barátja áll és néz 
utána. De ő vissza nem nézett volna semmiért. Hara
gudott magára ellágyulásáért, dacosan vetett egyet 
vállán, amelyet igen kicsiny súllyal húzott a tarisz
nya. A tarisznyában vitte a könyvet, amelynek első 
oldalán ez állott: „Versek. Irta: Petőfi Sándor.“  Kéz
iratban.

Cudar hideg szél csapott szemközt az országúton. 
Az induló vándor behúnyta a szemét, mert havas eső 
vágott az arcába. És konok erővel vette még szapo
rábbra nehéz lépéseit a sárban. Katonakorának mo
noton ritmusú menetelései jutottak eszébe. Jó messzi
ről mégis visszanézett. Pákh Albert már nem volt 
sehol.

XII.

Kemény Mihályhoz, a hajdani aszódi iskolatárs
hoz, beállított egy kopott, holtfáradt fiatalember.

—  Mi járatban jöttél Pestre?
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—  Pénz kell. Tartozom valakinek, és ha törik, 
ha szakad, pénzt kell kerítenem.

Jönnek aztán az élmények. A cudar vándorlás 
végig a Hegyalján, szörnyű havas eső sivító vihará
ban. Sehol ember, se közel, se távol, az ítéletidőben 
mindenki fedelet keres és a magányos vándor, akit 
csapkod a havas lé, úgy elkeseredik, hogy dühében 
sírva fakad. A húszasok is megfogyatkoznak az út- 
széli csárdák éjszakai szállásain, Andornakon már 
egy falás kenyérre sincs pénz. De ott a szomszédban 
Eger városa, abban pedig Tárkányi Béla, a papköltő, 
az majd segít a szűkölködő vándor-kollégán. Ö mi
lyen kedves három nap volt az EgerbenI Milyen ér
dekes ; város, mennyi szép épület, a Dobó István régi 
vára, a bámulatos melegvízforrás, amelyen a Victo
ria regia nevű virág is megterem! És azok az elraga
dóan kedves kispapok a papnöveldében, csupa lelkes, 
szíves fiú, amint egyforma fekete reverendáik körül- 
sorakoztak a refektórium székein! Micsoda siker, 
mikor elszavalta nekik ott írt versét. „Kedvemnek ha 
magja volna, elvetném a hó felett, s ha kikelne: rózsa
erdő koszorúzná a telet. S hogyha földobnám az égre 
szívemet, melegítné a világot nap helyett.“

—  Te Sándor, —  hökken fel Kemény Miska — 
ez nagyon szép.

—  Gyönyörű —  bólint rá komolyan Petőfi, 
mintha valami idegen verséről volna szó.

Elolvassa a házigazda a többi verset is. Izgalom 
fogja el, meglepetés és gyönyörűség zavarja meg, 
egész nap nem tud másra gondolni, mint ezekre a 
versekre. Zúg a feje a ritmikus áradattól, az országút 
ifja a lelket felverő csengés-bongás valóságos viharát 
zúdította rá. Talán mégis csak talál kiadót ez a furcsa 
fiú; lehetetlen, hogy ezek a versek mást is így fel ne 
izgassanak.

De mikor mindketten hazatérnek estefelé a napi 
futkosásból, a kérdő pillantásra Petőfi fejrázással

9*
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felel. Ma sem végzett semmit. Egyik kiadó a másik 
után mond nemet. A legtöbbjénél még azt sem lehet 
elérni, hogy a verseket egyáltalán elolvassa, vagy 
csak beléjük is nézzen. És nincs is olyan sok ebből a 
fajtából Pesten.

—  Hiába húzom-halasztom, a végén mégis csak 
el kell mennem Vörösmarty hoz.

—  Már engedj meg, nem is igen értem, miért 
nem mégy hozzá. Magad mondod, hogy szeret téged 
és magad mondod, milyen szíves, jóságos ember.

—  Nem érted te ezt, nagyon nehéz dolog ez. K i
sebb emberhez elmegyek örömest, üzletet csinálok, 
mint aki a lovát akarja eladni. De Vörösmarty nagy 
ember és én is nagy ember vagyok. Az más.

Kemény lopva ránézett a fiatal fantaszta dacos, 
heves arcára. „Nagy ember.“ Huszonegy éves, ron
gyos vándorlegény, facér komédiás létére össze meri 
mérni magát az ország leghíresebb költőjével, aki 
amellett java korbeli tekintélyes úriember. Bámulatos 
figura ez a vadóc és tudja az ördög, mégsem lehet 
rajta nevetni.

—  Szóval mihez akarsz fogni?
—  Nem tudom. Talán elmegyek még egyszer Gei- 

belhez. Azt mondta ugyan, mikor nála jártam, hogy 
ha minden verseskötetet kiadna, amit visznek hozzá, 
már rég koldúsbotra jutott volna, de talán mást gon
dol. Nem tudom. Fekete Lajoshoz is elnézek, ma nála 
hagytam a verseket. Talán neki lesz valami gondo
lata. Nem tudom, nem tudom.

Mély sóhaj, merev tűnődés bele a levegőbe, söté
ten reménytelenül. A napok múlnak, közeledik a Pákh 
Albert kötelezvényének határideje. Szörnyű lidércnyo
más. Az élet elviselhetetlen.

Másnap elment Fekete Lajoshoz. Az el volt ragad
tatva a versektől.

—  Van valami gondolatod?
—  Van. Én jól ismerek egy fiskálist, bizonyos
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írók, szerkesztők, meg efélék társaságában lebzselni. 
Szóltam neki, hogy jöjjön fel hozzám és nézze meg a 
verseidet. Szerette volna, ha eljuttatom hozzá a kézira
tot, de mondtam neki, mennyire megeskettél, hogy a 
kötetet ki nem adom a kezemből.

—  Ne is. És feljön de?
— jFel. Mindjárt itt is lesz.
Kint kopogtattak.
—  Sőt már itt is van. Ez biztosan ő.
Petőfi megkapta a kifelé induló Fekete karját.
—  Várjál. Én meghúzódom ott a szoba sötét sar

kában. Ne mondd meg neki, ki vagyok. Látni aka
rom, mit szól a versekhez őszintén.

Feketének nem tetszett a kalandos gondolat, de 
nem ért rá vitatkozni. Ment kifelé, hogy a látogatót 
beeressze. Csakugyan Várady volt.

—  Kevés időm van, barátom, csak éppen hogy 
le tudok ülni egypár percre. Hát lássuk azokat a hí
res verseket.

Fekete odatette a kötetet az asztalra. Közben a 
látogató megpillantotta a homályos sarokban üldögélő 
alakot. Pillantással kérdezte, hogy ki az, Fekete pe
dig legyint ve súgta oda: „Ügyes-bajos ember, várhat.“  
Várady tehát találomra kinyitotta a versek kéziratos 
kötetét.

—  Azt mondja, hogy „Disznótorban“ . Na lássuk.
Mély csend volt a szobában, míg Várady átfu

totta a verset. Átfutotta és kedvetlenül nézett fel.
—  Jaj, micsoda silányság.
Petőfi meg se moccant a sarokban. Fekete pedig 

igen kínosan érezte magát. Nagyon bánta már, hogy 
belement a barátja ötletébe.

—  Talán olvass el még egyet-kettőt, van ott jobb 
is, ha ez nem tetszik.

Várady csalódottan vállat vont és kinyitotta a 
kötetet másutt.



—  Hát ez mi? „Befordultam a konyhára“ . 
Lássuk.

Megint pár perc mély csend. Várady arcán figye
lem jelent meg.

—  Ez nem rossz vers. Aki írta, a magáét írja. 
A hang eredeti.

Közelebb húzta a széket, nekikönyökölt az olva
sásnak.

—  „A  virágnak megtiltani nem lehet..
Elolvasta, felnézett.
—  Igazad van, —  mondta Feketének, —  ez tehet

séges költő. Meglepő, új, eredeti. Saját hangja van.
Most fellapozta az első oldalt. Olvasta az első 

verset, utána a másodikat. Valamennyit végig. Né
mán ültek hárman a szobában: az asztalnál Várady 
és Fekete, a homályos sarokban pedig a költő. Nem 
szólt egyik sem, a fali ingaóra ketyegett csupán, s a 
mutató lassan haladt előre. Jó sokáig. Végre Várady 
elolvasta az utolsó verset is. Becsapta a kéziratos 
könyvet. Felállott.

—  Aki ezt írta, elsőrangú költő. Hogy hívják? 
Ja igen, itt van: Petőfi Sándor.

—  Csodálom, hogy nem ismered a nevét. Az 
Athenaeum már több versét hozta s azok fel is tűntek.

—  Csakugyan, most, hogy mondod: rémlik,
mintha olvastam volna. Hát nekem ezt a Petőfit ok
vetlen ismernem kell

Fekete nevetett. .Kicsit szégyenkezve is, hogy a 
vendéget eddig bolondította.

—  Ott ül a sarokban, ő  az.
Várady meglepetten nézett az eddig szótlan 

alakra, aki most felállott s odajött a világosságra. 
Vézna, kopott fiatalember volt, arcára ráírva izgalom, 
gőg és nélkülözés. Kezet szorítottak. Petőfi elkapta a 
Várady pillantását, amely egy jóbarát ócska, keshedt, 
kimustrált ruháján futott végig. És azonnal szót tett 
rá, kissé nyersen is.
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—  Ne kívülről nézzen az úr, én csak belül va
gyok gazdag.

—  Szegénysorsú ember? —  kérdezte Várady.
—  Gyalog jöttem Debrecenből Pestre, hogy ezt a 

köfetet kiadassam. Egyebem nincs, csak ez. Még a 
ruha sem az enyém, amiben járok.

—  Van lakása legalább?
—  Nincs.
—  Jöjjön hozzám. Egy szobám van, de ketten 

eltérünk benne.
Petőfi erősen belenézett a szemközt álló ember 

arcába. Komor figyelemmel vizsgálta az arcot, aztán 
bólintott.

—  Megyek.
Fekete Lajos két jóbarátot eresztett el magától. 

Petőfi még aznap átköltözött Kemény Miskától Várady 
szállására. És innen folytatta, a Zöldfa-utcai Festetics- 
házból, a mindennapos neki vágásokat a nagyvárosba. 
Nap, mint nap, kemény elszántsággal a nyakába vette 
a legreménytelenebb címeket és nap, mint nap dolga- 
végezetlen tért meg.

—  Végeztél valamit? —  kérdezte Várady az új 
lakótársat. Mert hamarosan összetegeződtek. Petőfi 
csak legyintett válaszul. És egy este komoran kijelen
tette, hogy másnap elmegy Vörösmartyhoz.

Elment. Otthon is találta.
Mintha kicserélték volna a híres költőt, Vörös

marty Mihályt. Öltözködésének lompos hanyagsága 
helyén olyan csínt mutatott, mintha skatulyából húz
ták volna ki. Fekete selyemcsokra szép széles szár
nyakban megkötve, arca feltűnően fiatalabb, habitusa 
nyugodtabb és derűsebb. Petőfi rögtön tudta, hogy 
ezt a változást minek kell tulajdonítani: Vörösmarty 
néhány hónapos házas volt. Múlt nyáron vette fele
ségül Csajághy Laurát, a szerkesztőtárs Bajza József 
feleségének nővérét. Akit már régóta szeretett. Aki-
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hez az a nagyon-nagyon szép vers szólott: „Hová me
rült el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban 
keres?“

De ez a gondolat csak futó villanás volt a fiata
labb költő agyában. Ezt az agyat a saját sors izgal
mas gondolatai foglalták el. Feszülten figyelte a 
Vörösmarty arcán, milyen fényt vagy árnyat vet azon 
az ő látogatása. És mindjárt az első pillanatban meg
ható édesség öntötte el lelkét: Vörösmarty arca baráti 
mosolyra derült és szeme jóságosán felragyogott, 
mikor őt megpillantotta. Petőfinék a legjobban esett 
volna nekiesni és forrón, túláradóan megölelni. De 
tartózkodást parancsolt rá, hogy ő huszonegy eszten
dős volt, amaz negyvennégy, ő az országút esőverte, 
kóbor tehetsége volt, amaz országos tekintélyű nagy 
ember, ő kopott volt, nyomorgó és boldogtalan, amaz 
elegáns, harmónikus, tiszteletet parancsoló.

—  De régen láttam, kedves öcsémuram. Ez aztán 
a kellemes meglepetés. Mi szél fújta errefelé? Üljön le.

—  Bizony, tekintetes uram, csakugyan a szél fújt. 
Debrecenben hosszú betegséget állottam ki, majd hogy 
ott nem pusztúltam. Gyalogszerrel jöttem fel, hogy 
kiadót találjak a verseimre. Lótok-futok itt már jó 
ideje Pesten, de hiába. Elfogyott már minden remény
ségem, csak egyetlenegy maradt. Ügy jöttem most ide 
tekintetes uramhoz, mint a játékos, aki utolsó ara
nyát teszi fel az utolsó kártyára. Életről, vagy halál
ról van szó.

—  Nono, talán túlnagyok a szavak, —  mosoly
gott Vörösmarty. Szeretettel nézte a furcsa fickót, 
akiben ez a hatalmas láng lobogott, s aki mindjárt 
életen, meg halálon kezdte.

—  így van, ahogy mondom. Becsületbeli tartozás 
som van, pénzt kell kerítenem a föld alól is. Tessék.

Azzal odatette a zöld papiros írott kötetet Vörös
marty elé.
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—  Egész kötet? Úgy látom, nem lustálkodott. 
Hány vers ez?

—  Hetvennyolc.
—  Az már kitészen egy kötetet. Hát csak hagyja 

itt, öcsém. Mielőtt egy szót is szólhatnék, olvasnom 
kell a verseket.

—  Mikor jöhetek fel, tekintetes uram?
Vörösmarty ránézett Petőfire és elmosolyodott.
—  A válasz rá van írva az arcára, öcsémuram. 

Jöjjön csak el holnap ilyenkor, inkább félreteszem 
egyéb dolgomat.

—  Köszönöm jóságát, holnap itt leszek.
—  Helyes. De most ne szaladjon el, meséljen 

magáról. Merre járt ön, mit csinált.
Petőfi nagy lélegzetet vett. Hiszen ha most fel

húzza a zsilipet, gáttalan Duna módján fog folyni 
belőle a szó. De ebben a pillanatban az ajtón túlról 
kiáltás hallatszott.

—  Miska szívem!
Női hang kiáltott, derűs, üde, kedves hang. Petőfi 

azonnal felugrott, s ugyanakkor Vörösmarty is. A házi
gazda bocsánatkérően mosolygott, a vendég előzéke
nyen és megértőén.

—  Majd holnap mesélek, tekintetes uram, —  
szólt Petőfi kézszorítás közben.

Lent az utcán repeső lélekkel gondolt Vörös- 
martyra. Milyen szép, nyugalmas, boldog élete lehet. 
Nyájas otthon, édes feleség, koránfekvő, koránkelő, 
tiszta, munkás élet. Jó volna hasonlóképpen betérni a 
karámba, az élet józan és engedelmes juhocskája 
gyanánt. Igen ám, ha ezzel a zabolátlan természettel 
lehetne. És ahogy bandukolt a Hatvani-utcán, magá
ban máris kopácsolgatta a verssorokat: „Naponként 
egy meszely borocska, én úgy hiszem, ennyi untig elég. 
S mi a szerelmet illeti: jobb lesz talán szeretők helyett 
feleség“ . Majd pedig a záró-strófa, amiért az egész 
verset kitalálta: „Ó  nem, nem! engem a rendes élet



138

időnek előtte megölne, tudom: költő vagyok, költöileg 
kell végigrohannom az életuton!“

Mire hazaért, meg is volt a vers. Csak le kellett 
ülni, hogy a fejéből lemásolja. Közben eltűnődött 
ezen a ritka adományon: hogy a memóriája olyan 
éles, mint ismerősei közül senkinek. Érthető: egyrészt 
természeti ajándék, másrészt a színészmesterséggel 
járó állandó memorizálás még jobban kifejlesztette 
az ajándékot, mint izmot a torna. Mikor pedig Várady 
íróasztalán lemásolta a verset, s a kész poéma előtte 
feküdt, azon a soron tűnődött el, hogy „szeretők he
lyett feleség . . Szeretők? Költői túlzás. Akik eddig 
megreszkettették a szívét, azoktól soha még egy csó
kot sem kapott. Viszont a csókokról, amelyekben 
hányt-vetett életében eddig része volt, tiszta lelke 
még gondolkozni sem szeretett. A léleknek az a lapja, 
amelyre a nagy csókok emlékeit jegyzi fel az élet, 
hófehéren várt még nála. Vájjon ki lesz az a lány, 
hol lehet most és mikor fog életébe lépni? Ó be édes 
lesz, ó be kimondhatatlanul édes lesz. A jó Isten ezer
szer áldja meg már most, akárhol van, akármit csinál 
az ismeretlen, akit neki jegyeztek el a csillagokban. 
Mély sóhajjal tette el a verset. Ábrándok ezek, csalfa, 
szivárvány-álmok; a valóság a nyomor, a Pákh-féle 
kötelezvény, a szülői ház után való keserves sajgás, 
Vörösmarty pártfogásának utolsó reménysége.

Másnap elment Vörösmartyhoz megbeszélés sze
rint. A kitűzött idő előtt egy félórával már ott volt a 
ház előtt. Lázongó izgalommal járkált le-s-fel, hogy 
ne érkezzék túlkorán. Végre belépett a házba, ponto
san, mint az óraütés.

Vörösmarty valósággal meghökkent a fiatal költő 
feldúlt izgatottságától. Sietett megnyugtatni:

—  Jót mondhatok, a kötet nagyon szép. De mi 
lelte önt, öcsém, hiszen rossz nézni, úgy fel van dúlva.

Petőfi láthatóan lihegett a felindulástól. Szeme 
vészesen tüzelt, keze remegett. Szólt volna, de hirte-
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len fuldokló köhögési roham vett erőt rajta, amely 
percekig eltartott. Vörösmarty elkomolyodva és mély 
részvéttel nézte a kopott, vánnyadt fiatalembert, aki
nek beteges tűz ég a szemében, vékony mellét pedig 
ilyen köhögés rázza. Miken mehetett keresztül ez a 
fiú, micsoda nyomorúság hajszolhatta végig falusi 
kocsmák deszkalócáján, sáros országúton, ki tudja, 
hol.

—  Nem értheti azt, tekintetes uram, —  szólt 
végre Petőfi, —  hogy mit jelent nekem jó ítélete. 
Mióta Pesten vagyok, pokol az életem. Egyrészt az a 
szörnyű aggodalom, hogyha nem tudok pénzt kerí
teni, becstelenül cserben hagyok olyanokat, akik bíz
tak bennem és szerettek. De még ennél is gyötrelme- 
sebb volt, hogy a kiadók, akiket végigjártam, milyen 
közömbösen néztek el a verseim fölött. Tekintetes 
uram költő és bocsánat a szóért, tudtommal szegény 
fiú volt, ha nem ilyen templom egere is, mint én. 
Rosszul mondtam, hogy nem értheti. Nagyon is ért
heti. Én úgy hiszek magamban, mint csak a jó Isten
ben. A magamban való hit az életem, enélkül élnem 
nem lehet. És az utolsó napok ezt a hitet ingatták 
bennem. Pokol ez, tekintetes uram, ebből a pokolból 
csak egy kéz húzhat ki engem, a Vörösmarty 
Mihályé. Tessék nekem megmondani áperté, hogy ha 
nagyon hivatott költőnek tartom magam, nevetséges 
szamár vagyok-e, vagy sem. Ha az vagyok, az a 
halál. Ha nem vagyok, az az élet. Nem voltak azok 
olyan túlnagy szavak tegnap, tekintetes uram.

Ott ült a háborgó fiatalember, a szája remegett a 
felindulástól, és megint rájött a köhögés. Vörösmarty 
felállt, egészen közel lépett hozzá és kezét rátette ven
dége vállára.

—  ön  igenis nagyra hivatott költő, édes fiam, 
sajátmagának is elhiheti, nekem is. A neve országos 
név lesz, erről többet ne is beszéljünk.

Petőfi némán nézett fel a komoly, szelíd sze-
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mekbe. Mint az életnek megmentett beteg néz az 
orvoséba. Vörösmarty visszaült az asztalhoz. Pár 
pillanatig kibámult az ablakon és csendesen mondta 
maga elé:

—  Voltam egyszer én is így. Vívódás, kínlódás, 
gyötrelem. Tudom. Ezen valamennyien átmegyünk.

Jó darabig egyik sem szólt eztán. Végre Vörös
marty szakította meg a csendet. Elevenebb, könnyebb 
hangon.

—  Hát beszéljünk csak egy (kicsit ezekről a ver
sekről. öcsémuram ritka tehetség, ezt ki kell mon
dani. Azok közül, akikkel mint szerkesztőnek dol
gom volt az utóbbi években, egész biztosan a legelső. 
Nem mondom, akad vers ebben a kötetben, amely 
nem kedvemre való . . .

Petőfi felkapta a fejét. Riadtan, sértődötten vágott 
közbe, szinte kissé nyersen:

—  Melyik?
—  Várjon engem végig, öcsémuram. A bordalok 

közt akad, amelyet, ha az én kötetem volna, kihagy
nék belőle. De ez nem lényeges. Az a lényeg, hogy 
viszont egynémelyik valóságos gyöngy benne. És rop
pant értékes az egészben az a nagyon magyaros, majd
nem azt mondhatnám: rusztikus hang, amely az én 
ítéletem szerint az ön költői pályájának legnagyobb 
ígérete és legnagyobb veszedelme egyben. Már egyes 
verseinél felötlött ez nekem régebben, Bajzával egy
szer, emlékszem, hosszasan is beszélgettünk erről, 
ő  akkor azt ajánlotta, úgy-e, hogy ha már minden
áron úgynevezett „népdalok“ írásában telik kedve, 
legalább válasszon hozzájuk trochaikus form át. . .

—  Megpróbáltam, —  vetette közbe Petőfi, hang
jában egy kis kellemes csodálkozással, hogy Vörös
marty erre emlékszik.

—  Meg, de nem nagy igyekezettel. Abbahagyta, 
írta tovább, ahogy elkezdte. Nem szólhatok bele, a 
felelősséget ön viseli. Elég erős tehetség ahhoz, hogy
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merjen. Mert amit csinál, azt nagyon^kell merni. Nagy 
kérdés, mit szól hozzá a közönség, ha ez a kötet eléje 
kerül. Lehet, hogy visszautasítja, lehet, hogy el
fogadja. A próba problematikus, uramöcsém.

Petőfi felugrott.
—  Tekintetes uram, a francia forradalom még 

nincs befejezve. Lappang és izzik mindenütt valami. 
Minden országban a nép következik még. Én a nép 
nevében jövök! Én . . .  én . . .

Akart tovább beszélni, de csak érezte a mondó
kát, szavakba foglalni nem tudta még, ami érzésnek 
érő volt és egyenes irányú, gondolatnak még homá
lyos és alaktalan. Vörösmarty azonban ingatta a fejét.

—  Ne tüzeljünk, fiam, ne tüzeljünk. A politiká
nak nincs köze az irodalomhoz úgy, ahogy ön kép
zeli. A nép nem választható ki külön a nemzet testé
ből. A költő a nemzetből nőjjön ki és a nemzetnek 
énekeljen.

—  Nem tetszik érteni, amit én mondani akarok.
—  Értek én mindent, édes fiam. De kár is másról 

beszélni, mint amiről szó van. Lehet, hogy az olvasó- 
közönségben echót kap, ez az ön furcsa hangja, amely 
mindig valami jóízű, zsíros, vastag ételt juttat 
eszembe. De lehet az is, hogy mindenki finnyásan 
fogja rá felhúzni az orrát. Mindezeket csak azért mon
dom, mert én vállalom, hogy kiadót keresek a kötet
nek, de nem fogom azt állítani egy kiadónak sem, 
hogy kitűnő üzletet hozok neki. Ezt jó lélekkel nem 
is állíthatnám. Ki vesz ma verset? Senki. De van elég 
súlyom hozzá, hogy a kiadókat figyelmeztessem 
erkölcsi kötelességeikre. Egy komoly tehetség jelent
kezik: azt kötelesek kiadni azok, akik ismert tehetsé
gek alkotásaiból megélnek. ígérni nem Ígérek sem
mit, csak egyet. Mindent el fogok követni. Jöjjön el 
hozzám mához egy hétre.

—  Ugyanilyen időben?
—  Jöhet ugyanilyen időben. Most pedig beszél-
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gessünk egy kicsit másról, tegnap nem értem rá. 
Merre járt, mit csinált, mióta nem láttam? Mi van 
a színészettel?

Petőfi elkezdett beszélni boldogtalan küzdelmei
ről. A nagy kritikus figyelmesen hallgatta. Csak oly
kor-olykor dobott be egy új kérdést a hömpölygő elő
adásba. Milyen darabokat játszottak? Van-e valami 
különös színésztehetség, akire érdemes volna figyelni? 
Milyen darabnál telik meg a falusi pajta és milyennél 
nem? Játszottak-e Vörösmarty-darabot? S a vidéki 
vándorszínész mesélt kifogyhatatlanul. Főként Shakes- 
peareről, akivel Tieck olvasása nyomán annyira tele 
volt. Elbúcsúztak háromszor is, még mindig beszéltek 
tovább. Még a nyitott ajtóban is eltöltöttek tíz per
cet. S végül elváltak a Bajzának küldött üdvözlettel, 
az egy hét múlva esedékes újabb találkozás emlege
tésével, valamint azzal a mondattal, hogy „mindent 
el fogok követni“ . A visszavonhatatlanul utolsó kéz
fogásnál Vörösmarty gondolt egyet és nem eresztette 
el a fiatalember kezét. Ránézett, hogy miég mondjon 
valamit.

—  Én hiszek a tehetségében, öcsém. De ön is 
higyjen benne.

Az ajtó bezárult. Petőfi szeretett volna rohanni, 
mint paripa a pusztában. Rohanni valahova vala
kihez, akárkihez, akinek lelkes izgalommal megfog
hatná a kabátja gombját és elmondhatná nekiy mit 
mondott Vörösmarty.

Nehéz hét nap volt, de elmúlt. És mikor Petőfi 
megint jelentkezett a nagy pártfogónál, Vörösmarty jó 
hírrel szolgált.

—  Alighanem megtaláltam a kiadót, uramöcsém. 
Olyan kiadót még hozzá, aki nem is vesz hasznot a 
köteten.

—  Olyan kiadó is van?
—  Van. A Nemzeti Kör.



Petőfi elámult. Hallott már erről a Nemzeti Kör
ről, mert ugyanazon Várady Antal, akinél lakott, 
fiatal tagja volt a Körnek és szeretett beszélni róla, 
hogy milyen híres-neves emberekkel szokott ő ott ösz- 
szejönni. A Nemzeti Kör, ahogy Várady mesélte volt, 
tulajdonképpen nem volt több, mint egy Nemzeti 
Színház-vidéki vacsorázgató asztaltársaság. Megyeri, 
—  Isten nyugosztalja, —  Szentpéteri, Lendvay, Szi
lágyi, Egressy, Fáncsy, Udvarhelyi odaszoktak a ma
gyarutcai Lamacs-féle sörcsamokba. Ahogy az ilyen 
asztaltársaságoknál történni szokott, a kompánia las- 
sankint bizonyos súlyra tett szert. A Nemzeti Színház 
belső életében egyre fontosabb kezdett lenni, mit szól
nak ehhez, vagy ahhoz a Lamacsnál. Kezdett ennél
fogva eljárogatni ide Vörösmarty is, Garay is, és a 
két Vachott. Később megunták a Lamacsot és áttették 
vacsoráik színhelyét a Csiga-vendéglőbe, amelynek 
tulajdonosa boldogan adott külön helyiséget az első 
emeleten a híres társaságnak. Az egykori pityizálgató 
színész-társaságból valóságos egyesület lett, bizonyos 
találkozási napokat tűztek már ki, sőt alapszabályo
kat csináltak és elnököt választottak. Vörösmarty lett 
az első elnök, majd utána Fáy András következett. 
Már üléseket tartottak, közérdekű kérdéseket vetettek 
fel, szavaztak, jegyzőkönyvet vezettek, Várady Antal 
nagy büszkeségére, mert ő volt a jegyző.

Mindezt tudta Petőfi, ha nem ilyen pontosan is. 
Az azonban most nagyon meglepte, hogy ez a Nem
zeti Kör foglalkozik az ő verseivel.

—  Csodálkozik, látom, —  szólt mosolyogva Vö
rösmarty. —  Majd elmondom, hogy jutottam erre a 
gondolatra. Szóltam egy-két kiadónak, beszéltem pél
dául Heckenasttal és Geibellel, jártam Emichnél is, 
némelyik emlékezett is öcsémuram nevére, de láttam 
mindjárt, hogy ezen a módon nem fogunk zöld ágra 
vergődni. Tudtam, hogy itt a Kolumbus tojását kell 
kitalálni. Egy este a Nemzeti Körben voltam, s ott
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éppen akkor olvasta fel valaki a Nemes Pál levelét. 
Tudja, ki az a Nemes Pál?

—  Nem.
—  Nemes Pál fiatal szobrász, Ferenczy legjobb 

tanítványa. Januárban a Nemzeti Kör, amelynek 
alapszabályai szerint célja a magyar irodalom és mű
vészet támogatása, egy ülésen kimondotta, hogy ezt 
a Nemes Pált felküldi Bécsbe a képzőművészeti aka
démiára. Nemes Pál azóta már fent is van Bécsben, 
onnan írta azt a hálálkodó levelet, amelyet éppen fel
olvastak. Ekkor csaptam én hirtelen a homlokomra. 
Még szidtam is magamat, hogy ez eddig nem jutott 
eszembe. Mintha a jó Isten az egészet uramöcsém szá
mára készítette volna elő. Mert figyelje csak tovább. 
A Nemes Pál kiküldetése nagyon jó hangulatot terem
tett a Körben, mindenki büszke volt önmagára, min
denki Maecenas gyanánt a kultúra istápolóját dédel
gette önmagában. Ebben a közhangulatban Fényes 
Elek, az alelnök, a következő ülésen új indítvánnyal 
hozakodott elő. Kifejtette, hogy ha magyar irodalmi 
életet akarunk szervezni, ahhoz mindenekelőtt olvasó- 
közönségre van szükség, mi tehát lépjünk érintke
zésbe az ország olvasóköreivel, kaszinóival, egyesüle
teivel és szervezzük meg azt a rendet, hogy ha valami 
nagyon értékes irodalmi művet ki kell majd adni, 
előfizetési íveket küldhessünk nekik, s a mű kiadását 
a gyűjtendő előfizetők aláírása biztosítsa. Érti eddig, 
öcsém?

—  Hogyne érteném, —  mondta Petőfi, rekedten 
a boldog izgalomtól, mert már körülbelül látta, miről 
van szó.

A Fényes Elek indítványát a Kör el is fogadta, 
Ágoston Józsi a felszólítást meg is szövegezte a kaszi
nókhoz, s azok el is mentek. Már jött is egypár vá
lasz: csupa lelkes fogadkozás. Egy áltáljában bámula
tos, ahogy szerte az országban a nemzeti érzés nö
vekszik . . .
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Petőfi itt mohón, villámgyorsan közbevágott:
—  Ez természetes, tekintetes uram. Ez szabad

ságvágyat jelent és olyan felfordulást, mint a francia 
forradalom.

Vörösmarty meghökkenve nézett a fiatalemberre. 
A lázas és mintegy sóvár megjegyzés megint megmuta
tott valamit ebből a különös, viharos, lázongó lélek
ből, mint a múltkor is egy ízben. Szeliden és türel
mesen folytatta:

—  Hagyjuk most a francia forradalmat, beszél
jünk az ön verseiről. Ott hagytuk el, ugyebár, hogy 
az egész országban biztos lehetőség mutatkozik egy 
arra érdemes mű előfizetéses kiadására. A Nemzeti 
Kör mindent nagyszerűen megcsinált, megindított, fel
izgatott, csak éppen akkor hallgat el, ha valaki azt 
mondja: lássuk a medvét. Hol az a kiadásra érdemes 
irodalmi mű, amely egyébként nem kap kiadót? Érti 
már?

—  Értem —  hangzott a sugárzó válasz.
— Én tehát a nyakamba vettem a választmányt. 

Húsz tagja van a választmánynak, öttel már beszél
tem. Öcsém nem ismer senkit, aki a dolgát egy kicsit 
mozgathatná?

—  Dehogy nem. Hiszen Várady Antal testi-lelki 
jóbarátom, nála is lakom.

—  No nézd, ez sem jutott eszembe. Pompásan 
megy minden. Mondja csak el neki az egészet. Mondja 
el ön neki azt is, hogy Fáy Andrást már megnyertem 
a dolognak, ő március huszonhetedikére fogja össze
hívni az igazgató választmányi ülést, erről különben 
a hivatalos értesítés is ki fog menni. Most aztán neki 
a munkának, öcsémuram, üljön össze Váradyval, én 
is beszélek még, akivel tudok, önök is kapacitálják, 
akit tudnak. Csak még egyre figyelmeztetem. Mint 
szerkesztőnek, nekem nagyon sok tapasztalatom van 
az irodalmi berkekről. Látja ezt az irgalmatlan nagy 
halom papírt?

Harsány! Zsolt: Az üstökös. 10
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—  Igenis.
—  Hát látja, ez mind beküldött kézirat. Csak úgy 

özönlik hozzám a posta az ország minden részéből. 
Laikus ember el sem hinné, hány ezer titkos költő él 
Magyarországon. És mennél hitványabb a portékájuk, 
annál dühösebben ostromolják vele a nyilvánosságot, 
főként engem. Mondhatom, elkeserítik az éltemet. Na
gyot fordult a világ Kazinczy óta, mondhatom. Ka
zinczy még lámpással kereste az írókat, most meg 
a magamfajta szerkesztő nem tud úgy elbújni, hogy 
a fűzfapoéták lámpással meg ne találják. Egyszerűen 
nem tudok tőlük dolgozni. De nem zárom be az ajtó
mat mégsem, mert inkább olvassak el száz kötetnyi 
silányságot hiába, semhogy veszendőbe menjen egyet
len olyan kötet, miint például az öné, öcsém. Egyszó
val oda akarok kilyukadni, hogy ezt az ügyet csíny- 
ján kell szervezni, mert ha híre megy, hogy itt egy 
kötetet ki lehet adni, megnyílnak az Olympus csa
tornái és a pályázók százait zúdítják a Nemzeti Körre. 
Jönnek a protekciósok, akik majd a nádortól, meg a 
hercegprímástól hoznak levelet Fáy Andráshoz, ak
kor aztán baj van.

—  Értem, tekintetes uram, vigyázni fogok.
—  Most még egyet. Mennyi pénzre van múlhatat

lanul szüksége?
—  Százötven váltó forint. Vagy hatvan pengő 

forint. Ennyiért állott jót Pákh Albert. Többet nem is 
kérek, mert én eléldegélek szilvamagon is, csak ezt 
meg tudjam fizetni. Ahogy megkapnám, adnám pos
tára. Csak az a baj, tekintetes uram, hogy a negy
venöt napi haladékom éppen március huszonnyolca
dikén jár le. Az a bizonyos választmányi ülés pedig, 
amit említeni tetszett, március huszonhetedikén volna.

—  Vagyis ezen az ülésen okvetlenül úgy kell ke
resztülmennie a dolognak, hogy öcsém azonnal pénzt 
kapjon. Ezt is mondja meg Váradynak. Tudja, mit:
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Várady jöjjön fel hozzám, majd együtt végigmegyünk 
a választmányi tagok névsorán.

Kint az utcán bizsergett a tavasz, friss szellő jött 
a Duna felől és sváb lányok hővirágot árultak. Kaca
gott az egész világ, mikor a fiatal költő frissen balla
gott hazafelé. Majd szétpattant a türelmetlenségtől, 
míg az ügyes-bajos dolgai után futkosó Várady haza
érkezett. Aznap késő éjszakáig tanácskoztak. És más
nap Várady azzal az elhatározással lépett ki a kapun, 
hogy ha kell, két hétig nem alszik, de ezt a csatát 
megnyeri.

Olyan is volt ez, mint egy lassú ütközet. Még 
hadászati térképe is volt az ütközetnek: a választ
mány névsora. Ezt minden este számba vették és min
den este tarkult az ív papiros az egyes nevek mellé 
írt újabb bejegyzésekkel, lakáscímekkel, a legbizto
sabb megtalálási idő óraszámaival, nyilakkal, ame
lyek egy másik választmányi tag, mint jó összekötte
tés felé mutattak. És muníciója is volt a harcnak: 
Petőfi naphosszat másolgatta válogatott verseit, hogy
—  a kötetből csak egy példány állván rendelkezésre
—  Várady a kapacitálás mellé mindjárt mutatóval is 
szolgálhasson.

Egy este Várady meghatva jött haza. A választ
mányi határozat sorsa már körülbelül tető alatt volt 
akkor, a biztos szavazatok már túlnyomó többséget 
adtak. De, ahogyan ez az öröm nőtt, éppen úgy nőtt 
az aggodalom is: mi lesz a pénzzel? A Kör pénztára 
üres volt, előleget hiába szavazandott volna mieg a 
választmány. Ezt a nagy gondot vette le lelkűkről ez 
a nap. Várady elmesélte, hogy felkeresett egy választ
mányi tagot, bizonyos Tóth Gáspár nevű szabómes
tert, aki csendes, derék iparosember volt s az előkelő 
irodalmi urak társaságában tisztességtudóan üldögél
vén, nem igen hallatta hangját összejövetel alkalmá
val. Azonban egy szavazatot jelentett ő is, és Várady 
felkereste a szabóműhelyben. Tóth Gáspár uram ille-

10*
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delmesen fogadta a vendéget és bólongatva hallgatta 
bár, valami nagy érdeklődést nem mutatott. Mikor 
azonban Várady az ifjú költő nyomorúságáról kez
dett beszélni, a szabó felfigyelt. Végül kijelentette, 
hogy a pénz ne okozzon gondot. Ö a maga zsebéből 
előlegezi a pénzt, ha akadnak jótállók, hogy az előfize
tési összegekből neki a pénz visszajár. Ez újabb lótás- 
futást jelentett Várady számára, mert most már jót
állókat kellett szereznie, hogy a pénz meglegyen, de 
viszont végre-valahára úgy mutatkozott a dolog, hogy 
a pénz is meglesz, a kötet is megjelenik.

A kötet. Petőfi Sándor első nyomtatott kötete.

X III.

Azt mondják, nem történnek csodák. Dehogvis 
nem történnek. Petőfi Sándor egy napon úgy kelt fel 
reggel, mint facér vándorszínész, aki mellesleg írott 
poémákkal valami kis pénzt csiholt ki a sorstól és új 
szerződésen tűnődött, hogy megint nekivágjon a ko
médiás-élet furcsa nyomorának. És este úgy feküdt 
le, mint pesti segédszerkesztő, akinek rendes havi 
fizetése van, akinek saját állandó lakása lesz, aki egy 
szempillantás alatt befolyásos és fontos ember gya
nánt vert gyökeret a főváros irodalmi és színházi 
életében.

A két Vachottot még Pozsonyból ismerte Petőfi, 
ahol Lisznyai hozta össze őket. Egy gyöngyösi fis
kális fiai voltak, jogászok mind a ketten. De soha 
ilyen különbséget két fivér között. Sándor meleg, köz
lékeny, szívesen barátkozó fiú volt, Imre tartózkodó, 
óvatos és komolykodó. Sándor könnyelmű volt és 
mulatni szerető, Imre takarékos és vállalkozó szel
lemű. Sándor első szóra ölelkezett és tegeződött fűvel- 
fával, Imre nagy gondot fordított arra, hogy kit mi-
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lyen közel eresszen magához. Még a nevüket is más
képpen írták: Sándor Vachottnak, Imre Vahotnak.

Petőfi Vachott Sándorral még Pozsonyban össze- 
tegeződött és összemelegedett. Vahot Imre kissé távol 
maradt tőle. Most ez a Vahot Imre felkereste. Izent 
neki, hogy fontos ügyben beszélni szeretne vele, ekkor 
és ekkor legyen a Zrinyi-kávéházban, ő oda fog jönni. 
Oda is jött. Nyájas volt és udvarias, de valahogyan 
a sokkal idősebb pártfogó hangját mímelte, pedig két 
esztendővel volt idősebb a költőnél mindössze.

—  Tudja-é ön, —  kérdezte, mikor belekezdtek a 
beszélgetésbe, —  hogy ki az én sógorom?

—  Hogyne tudnám. Erdélyi János.
—  És azt tudja-é, hogy a Regélő Pesti Divatlap 

a sógoromé?
—  Hogyne. Garay szerkeszti. Éppen az imént 

lapozgattam itt a legutóbbi számot.
—  Hát most egy titkot fogók bízni önre, de na

gyon kérem, egyelőre ne említse senkinek. Megálla
podtam a sógorommal, hogy átveszem a lapot. Július 
elsejétől kezdve már az én vállalkozásom lesz és ma
gam fogom szerkeszteni. Garay kiválik a szerkesz
tőségből.

Petőfi felcsillant. Verseket kér tőle az újdonsült 
szerkesztő. Egy kis pénz áll a házhoz.

—  Versekről volna szó?
—  Várjon ön. Többről van szó. Nekem segéd- 

szerkesztőre van szükségem. Megmondom egyenesen: 
Vörösmartytól kértem tanácsot, aki önt ajánlotta. 
Most tehát megkérdezem önt, vállalja-e nálam a se
gédszerkesztést?

A költőnek leesett az álla. Ügy meglepte a dolog, 
hogy nem tudott felelni. Nézett Vahotra merően és 
megállt az esze.

—  Majd elmondom, hogyan képzelem a munká
ját és javadalmazását, azután válaszoljon. A lap he
tenként egyszer fog megjelenni, ön  csinálja a korrek-
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túrát, érintkezik a nyomdával, azonfelül azt a kül
földi anyagot, amit én kiválasztok, lefordítja ma
gyarra, végezetül pedig minden számba ír egy amo
lyan jó, zaftos, magyaros verset, aminőket szokott 
írni. A verssel bizonyára nem is lesz baj, de lesz-e 
kedve a dolog vastagabb végéhez, a nyomdához, meg 
a fordításhoz?

Petőfi fanyar mosollyal bólintott. A mosoly nem 
állt jól neki, ilyenkor kilátszott egy hibásan nőtt szem
foga, s arca nem kellemesen torzult el.

—  Persze, vándorszínész vagyok, és szerkesztő 
úr azt gondolja, hogy az ilyen komédiás nem tud fe- 
gyelmesen dolgozni. De nemcsak vándorszínész vol
tam én, kérem, hanem katona is. A szubordinációt 
megszoktam, efelől tessék nyugodt lenni.

—  Akkor jól van. Már most a segédszerkesztői 
munkáért ajánlok önnek teljes ellátást és még kész
pénzben fizetést is. Fog kapni az én szállásomon egy 
szobát, amely csak az öné lesz, kap az én asztalom
nál jó magyaros táplálékot, és kap havonként tizenöt 
pengő forintot, sőt ezenfelül minden versét külön fize
tem, ami havonként szintén felmehet húsz-harminc 
forintra. Elég lesz?

—  Elég lesz. Azon leszek, hogy meg is érde
meljem.

—  Akkor hát megalkudtunk. A munka nem lesz 
sok, bőven marad szabad ideje, amivel szabadon fog 
rendelkezni. írhat költeményeket és képezheti magát.

—  Igen, az kell is. Most ángolul tanulok.
—  Ügy? Brávó. Az csak hasznos lesz a lapom

nak, ha segédszerkesztőm ángolból is fordíthat.
Kezet fogtak. Megbeszélték a következő találko

zót, s Vahot Imre elsietett. A kávéház előtt bérkocsi 
várta. Beleült és elrobogott. A költő elrikkantotta ma
gát, hogy fizetni akar. Ekkor lépett be a kávéházba 
új barátja, Christmann nevezetű, akivel Várady révén 
ismerkedett meg. Eperjesi fiú volt ez, fiatal író maga
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éppen mostanában új nevet választott és Kerényi 
Frigyesnek kezdte magát aláírni.

—  Hahó, Frici, gyere gyorsan, ölelj meg.
—  Szervusz, Sándor, mi ütött hozzád?
—  Barátom, állásom van! Valaki lapot indít 

július elsején, hogy ki, azt nem mondhatom meg. 
Nem is fontos, az a fontos, hogy leszerződtetett se
gédszerkesztőnek. Teljes ellátást kapok és tizenöt 
pengőt. A verseimet még külön fizeti. Gyere azonnal 
Tónelét megkeresni.

Olyan viharosan vonszolta maga után Kellényit, 
hogy az két asztalról is leseperte az újságokat. Csak 
úgy hullott utánuk a Honderű, a Regélő, meg a többi. 
Az utcán Petőfi mégis megállt, az izgalomtól hirtelen 
köhögési roham fogta el. De még köhögtében is bol
dogan lökte ki magából a szaggatott szavakat:

—  Apámmal. . .  kibékülhetek . . .  hazamehe
tek . . .  édesanyámhoz . . .

Aztán elcsendesedett a köhögés, és a két fiatal
ember sietett Váradyt keresni. Vagy ha az nem talál
ható, akkor Sass Pistát, vagy Kemény Miskát, vagy! 
akárkit, csak mondani, hirdetni mindenkinek a nagy 
újságot, a sors csodatételét, sőt az volna az igazán 
kedvére való, ha azonnal óriás népgyűlést lehetne 
összehívni s azon stentori hangon kihirdetni az egész 
világnak, hogy július elsején vége a nyomornak!

Nem bírt a jókedvével egész nap. Estére már ösz- 
szefutkározta minden barátját, valamennyinek érté
sére adta az örömhírt. Sőt Bajzával is találkozott és 
Nagy Ignácot is felkereste, mint jóakaróit, és azok 
buzgón helyeselték, hogy megtelepszik a rendes pol
gári életben. És volt tíz perce Vörösmartynál is, aki
nek megköszönte az ajánlást. Meghatottan szorította 
meg a nagy ember kezét. De mindezek alatt folyton, 
folyton csak kacagni szeretett volna. Este nagy kom
pánia vacsorázott a Sperl-vendéglőben, és Petőfi jó-
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kedvével nem lehetett bírni. Mikor a többi vendég 
mind elment már, az ő kompániájuk még egyáltalá
ban nem kerekedett fel. Sőt akkor kezdtek csak ma
radni. övék volt a kiürült kocsma, övék volt a világ. 
Énekelni kezdtek nagy jókedvükben, Petőfi meg 
akarta tanítani őket arra a nótára, amelyet az ö ver
sére komponált a debreceni kántus prézes, de nem 
nagyon ment a dolog, mert abból a bizonytalan és 
hamis melódiából, amit elfujt, semmi szabályos nótát 
ki nem lehetett okoskodni. Nem ment a nótázás.

—  Furcsállom, —  mondta K erényi, —  hogy ne
ked ennyire nincs zenei hallásod. Pedig a verseid 
szinte maguktól énekelnek. Egy-egy nóta valamennyi.

Petőfi egy pillanatig gondolkozott, aztán vállat 
vont.

—  Ezt majd magyarázza meg az utókor, nekem 
semmi dolgom vele.

Aztán másik szomszédja felé fordult és széles jó 
kedvében rettentően hátbavágta. Kacagtak. Petőfi 
hirtelen felpattant a székről.

—  Ide figyeljetek, ezt csinálja utánam, aki tudja.
Mind elhallgattak, ő  megállt a szék mellett, szo

rosan egymáshoz illesztette két lábfejét, aztán hirtelen 
meghajlítva térdét, erős lendülettel álltóhelyéből fe l
ugrott a székre. A fiúk elcsodálkoztak. Vézna, igen 
gyenge fiatalembernek tudták barátjukat, sohasem 
képzelték volna, hogy ilyesmit tudjon. Biztosan csak 
nehéznek látszik az ugrás, valójában könnyű, ha 
ilyen vékonypénzű legény meg tudja csinálni. Egy
mást lökdösve nekifogtak a próbának. Pillanat alatt 
valamennyi széket elhuzkodták és elkezdtek ugrán
dozni. Némelyik boldogult az ugrással, a másik nem. 
Petőfi összefont karokkal nézte őket és kevélyen ne
vetett.

—  Ez mind semmi. Idenézzetek.
Odaállt az asztal mellé. Szorosan összetette két 

lábát, figyelmesen méregette a magasságot, karjait
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kétszer-háromszor meglóbálva lendületet gyűjtött és 
egyszer csak hopp: már fent is termett az asztalon a 
borospoharak közt. A baráti publikum megéljenezte 
és megtapsolta. De a kocsmáros fejcsóválva jelent 
meg az ajtóban.

—  Na was ist denn? Mit den Stifeln auf mei’ 
Tisch? Was meinen s’ ? Hab i’ vielleicht meine Tisch
tücher gestohlen? Donnerwetter noch amal!

Nagy-fejcsóválva kiment megint s a hirtelen 
csend megint bámuló lármává változott.

—  Hol tanultad ezt, Sándor?
—  A katonaságnál.
—  Roppant ügyes dolog. Nehéz ezt megtanulni?
—  Nem nehéz. Egy kis nyomorúság kell hozzá.
—  Nyomorúság?
—  Az hát. Egy kis koplalás, hogy könnyű legyen 

a tested. És egy kis kóborlás az országúton, hogy 
megerősödjék a lábod szára! Adja Isten, hogy mához 
egy évre én se tudjam. Nem is fogom tudni, mert a 
nomád életnek vége, meg fogok hízni és a lábam ina 
elsatnyul. Na igyatok.

Mind ittak, nagy kortyokkal, becsípett jókedvvel. 
Csak Petőfi nem ivott, mindössze megnedvesítette 
száját a rác ürmössel. Nem szeretett inni. Letette a po
harat és sugárzó arccal iszólott:

—  Hazamegyek Dunavecsére, a szüléimhez. De 
nem gyalog ám, fene aki megette: szekéren megyek!

XIV.

Szekéren ment. Rázta a szekér irgalmatlanul a 
szép tavaszi napon, de ő nem gondolt vele. Repülni 
vágyó türelmetlenségét legyűrve, azon gondolkozott, 
hogy minő lesz az a várva-várt, édes pillanat, mikor 
másfél esztendő után megint szemben fog állani édes
anyjával. Maga elé képzelte az oly jól ismert, drága
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orcát, rajta a gyengédség sugárzó fényét, a szemekben 
a mindig ott ülő édes megbocsátást. Mit kellene mon
dani, mikor betoppan hozzá? Megállni talán peckesen 
és büszkén kiáltani köszönés helyett a hírt: „Állásom 
van, pesti lapszerkesztő lettem!“ Vagy csak azt kiál
tani, azt az egy szót, a világon a legnagyobbat s leg
boldogabbat: „Édesanyám!“ Vagy tréfásan mímelni az 
idegent és fortélyosan komolykodó arccal bekopog
tatni: „Jó napot kívánok, ugyan kérem, itt laknak-e 
Petrovicsék, a híres költő szülei?“

Döcögött a szekér az országúton, a szemközt jövő 
utasok, vagy a mellette gyorsabban elrobogó hintók 
olykor megfogták figyelmét, a végesteien nagy kék 
mennyboltra is felnézett, a pipafüsthöz hasonló kis 
pufók, í bodor bárányfellegeken ábrándozva, vagy az 
út mellett tünedező fűzfákon merengett, de révedezése 
untalanul vissza-visszatért a viszontlátás közelgő pil
lanatához. Csakugyan hát, jhogyan kellene beköszön
tem! Talán szépen, komolyan meg kellene fogni a 
fonnyadt kezeket, belenézni a gondoktól fonnyadt 
arcba és azt mondani: „Anyám, rossz fiúként mentem 
el, jó fiúként jöttem vissza, soha többet bánatot magok
nak nem okozok . . . “  De ettől biztosan sírni fog az 
anya, talán nem is jó neki az ekkora felindulás. Mégis 
tréfásra kellene fogni a dolgot, például bekopogtatni, 
hogy nem volna-e szállás a házban egy jó állású, biz
tos keresetű pesti úr számára?

Közeledett már Dimavecse. Egyre jobban kalim
pált a szív. Mikor beérkezett a faluba, megfogta az 
első járókelőt, hogy hol laknak a mészárosék.

—  Ott a székállása a piacon a mészárosnak, sok 
ember jár arra mindig, majd ott útbaigazítják.

Nem, ez nem jó lesz. Ha Petrovics meglátja 
haszontalan fiát, éktelenül össze fogja szidni, nem fog 
az várni egy szót sem. Majd segítünk másképpen a 
dolgon.
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—  Hát kálvinista pap, vagy rektor van-e a fa
luban?

—  Van hát, mind a kettő. A rektor éppen ott 
lakik a negyedik házban, amott a kútnál, ni.

A segédszerkesztő beállít a rektorhoz. Otthon 
találja.

—  Én Petőfi Sándor vagyok, az itteni székbérlő 
mészáros fia. Hazajöttem apámhoz megbékélni vele. 
De a piacon, sok ember előtt, nem állíthatok oda» 
mert megszégyenít. Szeretném megvárni, míg bealko- 
nyodik, azért fordulok most rektor uramhoz.

A rektor, Szűcs János, versbarát, tudja már a Pe
tőfi nevet. Egy darabig elbeszélgetnek, akkor bocsá
natot kér, kerül-fordul, elmegy. Csak itt a szomszéd
ban van egy kis dolga. Jó sokára megtér.

—  Nincs már a piacon senki, elmehetünk nyu
godtan. Elkísérem szerkesztő urat szívesen, ne várjuk 
a sötétet.

A szerkesztő úr megindul, lelkendező szívvel. 
Odaérnek a kocsma elé. Egy bekötött fejű asszonyság 
magot szór a baromfinak. Nagyot dobban a szív: O 
az, ő az, csakugyan. Az utas indul feléje, az asszony
ság nagyot sikolt.

—  Sándor!
Átölelik egymást mohón, majdnem vadul. Füstbe 

ment a sok terv, a fiú a sok kigondolt mondókából 
nem mond bizony egyet sem. Csak lóg anyja nyakán 
nagy öleléssel, mint a gyümölcs a fán. És az a titok
zatos másik lény, aki mintegy külön démonként él 
benne, figyelmesen figyeli ezt. A túláradó szeretet leg
tisztább ellágyulásában már meglátta ezt a démon: 
vers lesz ebből; szavak, sorok, rímek, hasonlat, vers.

És pár lépésről Szűcs János rektram figyeli a 
családi jelenetet. S mikor az ölelkezők kibontakoznak» 
odaszól:

—  No, úgy-e, hogy elhoztam a fiát? Ahogy össze
beszéltünk.
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Sándor csodálkozik. Ránéz anyjára is, rektorra is. 
Hát ezek hol beszéltek össze, mikor? A rektor nevet.

—  Én mán itt jártam az imént. Megbeszéltem, 
hogy nem fogják bántani a hazatérő bűnöst. De most 
már megyek is. Istennek ajánlom, Petőfi úr, remélem, 
látjuk még egymást.

Nagy lerendezéssel elékerül Pista is, a kisebbik 
fiú, véres vászonkötény előtte, karján könyöktőig 
feltűrve az ing. Már felszabadult a mészáros-mester
ségben Pista, itt székálló legény az apjával. Zömök, 
keménykötésű fiú, apjának mása, nem anyjáé. Ra
gyogó szemmel néz testvérbátyjára, akire olyan 
büszke, mert mesterségét tisztességes igyekezettel 
végzi ugyan, de igen nagyon szeret olvasgatni vasár
naponként és neki is nóták zsonganak a fejében.

—  Hát édesapám?
—  Átszaladt Nagy Pál uramékhoz, ugorj csak, 

Pistikám, mondd neki, hogy itt van Sándor.
Pista dobja le a kötényt, veti anyjának, az a le

vegőben kapja el, s már robog a kisebbik fiú futó
lépésben az apáért. Meg kellene talán várni a nagy 
hírrel, de nem férhet az ilyenkor.

—  Édesanyám, felhagytam a színészettel, állá
som van Pesten.

No hiszen, több se kell: azonnal boldog sírásra 
fakad az anya. És sírva kérdez egyszerre tízfélét. 
S ahogy a fia egyikre felelne, már kérdez újabb tizet.

—  Majd elmondok mindent, ha megjön édes
apám. Most magokról beszéljen, hogymint vannak.

Mély sóhaj következik erre. A sírás folytatódik, 
de már nem a boldogságtól.

—  Ne is kérdezd, édes fiam. Már egészen meg
öregedtünk a sok gondtól, apád is meg van törve 
egészen. Kínlódunk, küzködünk a mindennapiért, de 
a jó Isten csak nem akar ránk tekinteni. Tisztára le
hetetlenség kievickélni a sok adósságból. Megint ráta-
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fizetés, megint interes, megint bér, igazán nem is tu
dom, minek élünk.

A fiú keze állandóan fogja a fonnyadt anya
kezet. Most megveregeti.

—  Ne féljen, drága jó édesanyám, most már jobb 
lesz minden. Egypár hét alatt kitisztázom magam az 
adósságból, akkor aztán megtudom segíteni magokat 
is, majd meglátja.

—  Ó csak a jó Isten legalább téged megsegítene. 
De én csak beszélek itt, aztán enned se adok. A hol
midat se veszem számba, ó hogy nem gondolok én 
semmire. Ami fehérnémüt hoztál, még ma kimosom. 
Jaj, mihez fogjak mán, a nagy öröm elvette iaz esze
met, igazán. De milyen sovány vagy, lelkem fiam, az 
Isten szerelmére!

Topog az anyóka, menne is hamar rántottát csi
nálni, húzná is vissza a szíve az üldögélő fiú mellé. 
És felcsapódik az egyetlen földes szoba ajtaja, megáll 
a küszöbön vésztjósló arccal az öreg mészáros. Szu
szog a felindulástól, el akarja kergetni a háztól azt 
a haszontalan kölyköt, aki fájdalmas szégyenévé nö
vekedett. Keresi a szavakat, hogy keményen kiuta
sítsa: le is út, fel is út a züllött komédiásnak, elég itt 
nekik a magok nyomorúsága. De a fiú nyájasan, 
magabízó mosollyal áll elébe:

—  Ne szóljon semmit, édesapám, míg meg nem 
mondtam, hogy abbahagytam a színészetet.

Az anya is mohón szól bele:
—  Állása van Pesten. Megélhetése.
Az öreg Petrovics nagyot néz. Ráncos arcán, 

amely részvétet keltőén tíz évet öregedett másfél év 
alatt, kétség villan keresztül. Higyje, ne higyje?

—  Lapszerkesztő lettem, édesapám. Kosztot, 
kvártélyt kapok, meg tizenöt pengő forintot. Melléke
sen is fogok keresni.

—  Tizenöt pengő, —  véli még mindig kétkedve 
az öreg, —  az elég szép kommenció egy esztendőre.



—  Ördögöt egy esztendőre, —  nevet Sándor, —  
havonta, apám, havonta!

—  Micsoda? Osztán igazat beszélsz, te fiú?
Majd rákiált kisebbik fiára, a kedvencre:
—  A botba megint nincs senki?
Pista engedelmesen indul, csak az ajtóból int 

viszontlátást testvérbátyjának. Most aztán megered a 
beszélgetés áradata. Az anya jön-megy, hozza a rán- 
tottát, belevágott zöld paprikával, melléje nagy karéj 
kenyeret. Az a karéj bizony nagyon fekete. De úgy 
esik, mint a mennyei manna. Közben még teli szájjal 
is mesélni kell, még pedig igen terjedelmesen. Hogy 
az öregek megértsék, miről van szó. Mert könnyű azt 
újságolni Tónelének, hogy segédszerkesztői állást ka
pott. Többet nem is kell mondani, Tónele ebből a 
lényeget már tudja. De itt a dunavecsei kocsma duny
hákkal felvetett, padkás, döngölt földű szobájában 
más a világ, más a beszéd, más még a nyelv is: a 
szavakat válogatni kell az öreg pár falusi értelméhez. 
Külön hosszú magyarázatot követel az az egy név, 
hogy Vahot Imre. Megint külön fejezet az az egy szó, 
hogy lapszerkesztés. Megint hosszú-hosszú magyará
zatot jelent a könyvkiadás és ezzel kapcsolatban a 
Nemzeti Kör. Órák múlnak, és még mindig ömlik a 
szó a megtért fiúból: debreceni betegségét mondja el 
és a Pákh Albert kötelezvényét.

A nagy mesét félbe kell szakítani közben, mert el 
kellett intézni a szállás kérdését. Az egyetlen lakószo
bában hárman háltak már: az öregek, meg Pista. Ott 
Sándornak aligha lehetett helyet szorítani. Illetve le
hetett volna, ha Pista valahol a háznál ideiglenes 
fekvőhelyet kap. De az anyja ezt nem lengedi. Mód 
kell az ő pesti szerkesztő fiának, híres-nevezetes em
ber az ő fia, azt már csak nem lehet hagyni, hogy 
ebben a parasztos nyomorúságban töltse a vakációját, 
ha, mint mondja, a mostani húsvéti napok után me
gint lejön, de akkor már egypár hétre.
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—  Ugyan, apjok, menj el Nagy Pálhoz, már csak 
nem lesz olyan pogány, hogy azt az üres szobáját ide 
ne adja, ha szépen kérjük tőle.

A mészáros megütközik.
—  Azt a festett szobát?
—  Azt hát. Talán nem elég jó abba a mi fiunk? 

Hát ha százszor festett szoba is, Sándor most már 
szerkesztő.

A mészáros vállat von. Nem sokat ért ő ebből az 
egész dologból, de úgy rémlik neki, hogy az mégis 
csak valami igen úri dolog lehet. Ráncolt homlokkal, 
szótlanul kifordul az ajtón.

—  Ki az a Nagy Pál, édesanyám?
—  Itteni közbirtokos, fiacskám, jómódú ember és 

jó szívvel van hozzánk. Apád nem is a községtől bírja 
a vágást, meg a kocsmát, hanem szubárendában őtőle. 
Haj, haj, ezernégyszáz forintjával tartozunk már, min
den pillanatban kitehet bennünket az utcára, de most 
még türelmesen vár, a jó Isten még a lépését is áldja 
meg. Biztosan ideadja azt a szobát is. ő  maga nem 
használja, gyönyörű szép úri, padlós szoba az, ki is 
van festve, van benne egy jó féderes dívány, azon jól 
elalhatnál, osztán az ablakokon gyönyörű szép füg
göny van, neked mán ilyen szoba dukál, ő is be fogja 
azt látni.

Jött vissza a mészáros jó félóra múltán. Intege
tett már előre, hogy rendben van. Nemcsak mostan, 
a húsvéti napokra adja ide Nagy Pál, hanem akár 
egész nyárra.

—  Átalmennék hozzá, —  szólt Sándor —  meg
mutatnám magam és meg is köszönném mindnyá
junkhoz való jóindulatját. Azt is megmondanám, 
hogy most még itthon hálok, csak ha megjövök me
gint, szállók oda.

—  Az bizony jó volna, —  véli az anya —  csak 
soká ne tanyázz, mert elfő a vacsora.

Sándor indul, apja magyarázza neki az udvaron,
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merre találja meg a Nagy Pálék házát. Az anya bol
dogan szorongó szívvel néz az ő pesti fia után. Csak 
ilyen soványka ne volna. No de hiszen majd felhízik, 
ha megint lejön. Aztán megy a konyhára olyan friss 
gazdasszonyi kedvvel, mintha egyszeriben visszafiata
lodott volna tíz esztendőt. És mikor Sándor megjön 
Nagy Páléktól, Petrovics kiböki:

—  Hallod-e, fiú, anyád dalolt a konyhán. Évek 
óta nem hallottam, hogy dalolt volna.

Sándor mosolygott. És mikor leültek a vacsora 
mellé, egyszer csak azt kérdezte: \

—  Az a Zsuzsika leánya Nagy Pálnak, úgy-e?
A család tagjai mosolyogva néztek egymásra. No 

lám, ilyen pesti kópé lett ebből a Sándorból, első pil
lantásra észreveszi a szép kis lányt. De hiszen kicsi 
még az, aligha tizenöt éves megvan. Igaz, hogy igen 
csinos kis jószág, szép kék szeme van, arany szőke haja. 
Igen büszke is a szép hosszú copfjára, igyekszik a 
fejét rázni, hogy a copfot észrevegye, aki nem látta, 
vagy elfelejtette volna. Kedves, lányka, módos lányka. 
S ahogy erről van szó, egyszerre sóhajtanak fel mé
száros is, felesége is. Egymásra néznek, egyszerre lát
ják meg, hogy egyet gondoltak. Az ő fiók bizony 
aligha emelheti szemét annak a lányára, akinek ők 
úgyszólván kegyelemkenyerén élnek. De Sándor nem 
hallja a sóhajtást, nem látja a beszédes pillantást. 
Eszik, mint a farkas és elmosolyodik, ha az az édes, 
világoskék szempillantás megfordul gondolataiban.

—  Vegyél még, lelkem fiam —  unszolja az anya.
—  Vegyél még, —  böki oda az apa is —  eleget 

koplaltál a komédiások közt.
—  Ambróziával éltem ott, apám —  felel rá enge

dékenyen, derűsen a fiú. Mert látja, hogy az aggódó 
anya minden szótól reszket, amin férje és fia össze- 
cívódhatnak.

—  Mi az az ambrózia?
—  A művészet, apám. Az istenek eledele.
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—  Ügy. Aztán jól lehet-e bukfencet vetni, ha az
zal jóllakol?

—  Bukfencet? Hát hogy képzeli apám a színhá
zat? Hogy ott bukfencet vetnek?

—  Ügy hát. Láttam én elég vásári komédiát, tu
dom én, hogyan megyen az.

Az anya ijedten kapta fel a fejét és várta a fiú 
válaszát. De az megnyugtatóan kacsintott a félsze
mével.

—  Szóval én is csepüt rágtam és színes szalagot
húztam ki a torkomból? ;

—  Valahogy úgy.
A fiú hangosan nevetett. És lopva nézte az öreget. 

Valami melegség futotta el a szívét. Érezte, hogy ő ezt 
az embert, aki annyit verte kiskorában, mégis cstak 
nagyon szereti. A veréseket nagylelkűen megbocsá
totta neki és valahogyan úgy érezte, hogy nem az apja 
neki, hanem testvéröccse, akárcsak Pista. Jóindulat
tal kell ezt szeretni, derék ember, ha hibája van, az 
a népé, amely szent s amelynek imádatára ő a pályá
ján elkötelezte magát. Aztán pillantása átszökkent a 
főkötős anyókára, erre az imádandó, hervatag kis jó
szágra. Ó, ez már más, ez a szeretet már nem a jóin
dulaté, ez nem kéri hibák és tudatlanság elnézését, ez 
olyan végtelen rajongás, amely csak a láb elé akar 
borulni, a térdeket akarja átölelni s a zilált fejet az 
ölbe akarja pihentetni, gondolat nélkül, öntudatlanul, 
mint maga az álom, a hajdani csecsemő álma, a gyü
mölcs mosolygó álma a fán. De vájjon csakugyan 
gondolat nélkül? A költő meghökkenve érezte, hogy a 
benne élő démon, amelynek figyelme kérlelhetetlen 
és éles, most i is mereven és szinte könyörtelenül áll 
érzelmei felett. S hirtelen megremegett egy homályos 
sejtelemre, amelyet nem lehetett pontosan szavakba 
foglalni, vde valami olyant mutatott, hogy a költő 
több, mint az anyától szült ember.

Harsány! Zsolt: Az üstökös. I. 11
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Csak egy pillanatra. Mert aztán megint átadta 
magát önmaga emberi valóságának. Vacsora után 
soká elborozgatott apjával, utána írószerszámot sze
dett elő, de versíráshoz nem igen jutott, mert anyja 
végtelen sok kérdésére kellett suttogva felelnie, m i
alatt az ágyból már apjának egészséges horkolása 
hallatszott. Aztán eltelt a másnap, aztán eltelt az egész 
húsvéti tartózkodás.

Felment Pestre függő dolgait rendbehozni, de 
türelmetlenül sietett vissza. Ösztöne ellenállhatatlanul 
hívta le falura, a család békés és enyhítő ölére a nagy 
munka előtt. Mikor belépett a szép festett szobába, 
amely hosszú hetekre dunavecsei otthona leendett, 
úgy érezte magát, mint a katona, aki kényelmesen, 
bőséges nyugalommal fekszik le aludni az ütközet 
előestéjén. És tudja, hogy a harcig pompásan ki fogja 
pihenni magát.

X V ..

Nagyon kicsi szoba, de azt lehet róla mondani: 
hazamegyek. Vagy azt, hogy: most jövök hazulról. 
Az országúton, a Nemzeti Színház szomszédságában 
van a Kunewalder-ház, nagy bérpalota, amelyben 
napkelet felé tekint a költő ablaka. Nem utcai szoba, 
hanem udvari, azonban az udvar túlsó felén apró 
földszintes épületek állanak, amelyek reggelenként 
nem zárják el a szabad kilátást a mezők felé.

A Pesti Divatlap segédszerkesztője most kelt fel. 
Öltözködését befejezte, alig várja, hogy nekiülhessen 
a munkának. Uj még a munka, kedves varázsa van 
annak, hogy ismeretlen és érdekes.

Az asztalon nagy halmaz elintéznivaló. Először is 
a korrektúra.

A segédszerkesztő közelebb húzza a széket az 
asztalhoz. Nagyon fontosnak tartja magát e pillanat-



163

bán. Jól esnék neki, ha most valaki zavarná, mert 
annak gondterhelt arccal ezt lehetne mondani:

—  Bocsáss meg, de most a korrektúrát csinálom.
Azonban a segédszerkesztőt nem zavarja senki. 

Kenyéradó gazdája, Vahot Imre, már elment hazul
ról, miután búcsút intett a két szobát elválasztó üve
ges ajtón keresztül. Mindenféle futkosni valója van 
a városban. Lássuk tehát azt a korrektúrát. Ott fek
szenek a korrigálandó lapok külön csomóban. Hosz- 
szúkás papirnyelvek, tapintásuk kemény, mint az 
olyan papirosé, amely átázott és megszáradt. Mert 
mikor a szedő kiszedte a szöveget, az egymáshoz ra
kott betűk ólomseregét madzaggal körülkötötte, hogy 
szét ne hulljon, aztán bemártotta iá nagy pemzlit a 
nyomdafestékes bögrébe, yégigkente a betűk tetejét, 
elévett egy nedves papírnyelvet, ráfektette a szedésre, 
kefét fogott a kezébe, egész rendes olcsó-fajta ruha
kefét, s azzal jó  erősen megveregette a papírnyelv 
hátát. Aztán lehúzta a papírost a szedésről: készen 
volt a kefelevonat.

Megszáradt már régen, attól olyan durva tapin
tású és dombos-völgyes felületű. A segédszerkesztő 
bemártja a tollat és olvassa a szöveget, hogy a sajtó
hibát felfedezze. Mindenekelőtt saját versét. „K i egy 
országon átfuték, most egy kis szobában ülhetek, —  
Isten veled, regényes élet, kalandok, Isten veyetek.“ 
Micsoda? Veyetek? Mi az, a veyetek? A segédszer
kesztő áthúzza az ipszilont, az áthúzó vonás tetejébe 
még pipát is rajzol, a margó szélén megismétli ugyan
ezt a jelet és odaírja a helyes betűt. „De sorsom egy
kor még ezt mondja, ha majd rám megbékülve néz: 
Eredj, ahonnan számüzélek, légy ami voltál, légy 
színész.“ Hopp, megint sajtóhiba. A „színész“  szóban 
a szedő fordítva tette be a kézihajóba a második zö 
betűt. A segédszerkesztő áthúzza a zö betűt, az áthúzó 
vonás tetejébe kis gömböt rajzol, a margón ezt a jelet 
megint felrajzolja és melléje jegyez egy nagy V betűt.

n *
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Mert ez azt jelenti, hogy „vertatur“ , vagyis magyarul: 
„fordíttassék meg“ .

Mikor végigment rajta, még egyszer átfutja a 
verset. Most már nem a sajtóhiba-vadászat szemével, 
hanem a költőével, aki saját versét olvassa: „Búcsú 
a színészettől.“  Ez a vers címe. Nagyon szigorú bú
csúnak azért éppen nem mondható. Utolsó strófája 
abban reménykedik, hogy a szakítás nem végleges. 
És így végződik: „Hát addig is, míg újra elzárt 
mennyországomba léphetek, Isten veled, regényes 
élet, kalandok, Isten veletek.“ Bizony, ilyen furcsa 
fiatalember üldögél a Kunewalder-ház első emeleti 
szűk szobájában a segédszerkesztői íróasztal előtt. 
Mikor ezt az állást megkapta Vahottól, majd kiugrott 
a bőréből örömében. Valósággal szökdösött a lelke, 
hogy a rettenetes nyomorúságnak vége, s az éhséget 
és didergést sorsa egyszerre átcseréli nyugalmas kis 
lakásra és „jó magyaros tápiára“ , mint Vahot szokta 
mondani. És milyen égig szökő büszkeséggel vitte 
haza Dunavecsére az állás hírét. Most pedig itt ül a 
saját kis lakás íróasztalánál, amely felett a Béranger 
képe lóg, és visszasajog ahhoz a vándorkomédiás- 
élethez, amelynek kegyetlen megpróbáltatásaiba majd 
belehalt Debrecenben. Nemcsak hogy visszasajog 
hozzá, még elzárt mennyországának is nevezi. De hát 
nem is lehet azt megmagyarázni másnak, milyen hal
latlan édes méreg a kalandos ripacsélet mérge. „Bár 
ellene a balitélet vak órjásának nyelve szól.“  A költő 
szeretettel nézi ezt a két sort. A balitélet vak óriásá
nak nyelve, —  ez szép, ez erős, akárki mit beszél.

Költő-e hát, vagy színész?
Nem felelt a kérdésre, mert fel sem tette magá

nak. Kalandvágya odahúzza a falusi komédiához, 
közben pedig versel, mint ahogy lélegzik.

De ne ábrándozzunk, folytassuk csak a munkát. 
Még sok a korrektúra. Mikor azokkal elkészül, kö
vetkezik a regényfordítás. Sue Jenő regényét kell fór-
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dítani, az „Örök zsidó“ címűt. Szépen kirakja magá
nak az eredeti szöveget, a tiszta papirost és a francia 
szótárt. Meg kell csinálni az e heti folytatást. Még 
pedig gyorsan, mert a nyomda még ma ebéd előtt 
várja a ikéziratot. A toll serényen perceg a papíron, a 
kalligrafikus gyöngybetűk úgy sorakoznak egymás 
mellé, mint a kőbe metszett szépírás-minta. Az ablak 
nyitva, a mezők felől a nyár nczz?:t hozza a szellő.

A nyomdát úgy hívják, hogy Gyurián és Bagó. 
Ebben a költőnek igen nagy kedve telik. Ha barátai
val diskurál, minden ok nélkül tréfásan elkiáltja ma
gát, hogy Gyurián (és Bagó. Ha szól a muzsika, azt 
kezdi énekelni bármilyen melódiára, hogy Gyurián 
és Bagó. Ha nagyon kell sietnie valahová, jókedvé
ben így biztatja két lábát: Gyurián, Bagó, Gyurián, 
Bagó.

Budán van a nyomda, oda járkál a segédszer
kesztő, persze gyalogszerrel. Külön hangulata van 
ennek is. Szurtos fekete itt minden, a nyomdafesték 
mindenhová berágja magát. Erős, jellemző ólomszag 
és festékszag úszik a levegőben, olyan szag ez, amely
ről behúnyt szemmel is meg lehet ismerni a nyom
dát. Egy sarokban ablakos deszkával elválasztott kis 
fülke van, ott a Pesti Divatlap asztala. Oda ül le az 
érkező segédszerkesztő és bólint a metrompás kö
szöntésére.

—  Jó napot kívánok szerkesztő úrnak.
—  Adjon Isten. Vannak már oldalak?
—  Igenis, három kolumnát tudok adni.
—  Lássuk.
A metrompás kerül-fordul, hozza az oldalakat. A 

Pesti Divatlap új számának három kész oldalát betör
delve. Mindezeket a szavakat jól ismeri már a szer
kesztő. Hogy mi a „tördelés“ , mi a „revízió“ , mi a 
„kolumna“ , mi az a vészkiáltás, hogy „úszunk, szer
kesztő úr, úszunk“ és hogy miféle nyomdai hatalmas-
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ság az a „metteur en pages“ , vagy magyar nyomdai 
nyelven egyszerűen metrompás.

Olvas, korrigál, kéziratot szignál, intézkedik. V i
szontlátásra holnap délelőttig.

—  Isten áldja meg, szerkesztő úr.
—  Adjon Isten, metrompás úr.
A segédszerkesztő visszabaktat a nyári utcán az 

Országúira. Vahot már otthon van. Beszámol neki a 
dolgok állásáról. „Lement“ eddig ennyi és ennyi kéz
irat, „leadandó“ még ennyi és ennyi. Vahot ráncolt 
homlokkal hallgatja a jelentést, igen szereti adni a 
főnököt. Bizonyára goromba is tudna lenni valami 
mulasztás esetén, de erre nem kerülhet a sor. Vörös- 
martynak igaza volt ezzel az ajánlással: a segédszer
kesztő kitűnő munkaerő, szorgalmas, pontos, megbíz
ható.

A lapcsinálásnak aznapra vége, ebéd után jön a 
kávéház.

Petőfi benyitja a Pilvax ajtaját. Odapillant ren
des asztalához. Ott van már Pálffy Albert, Várady 
Antal, mind a ketten. Nagy a füst, zsibong az ebéd 
utáni közönség, csattognak a billiárdgolyók. A fiatal
ság törzshelye ez, csupa jogász, jurátus, egyetemi 
hallgató, legföljebb azért jön ide öregebb kereskedő, 
vagy egyéb polgár, mert nagyon közel lakik.

—  Szervusztok, Gyurián és Bagó.
—  Szervusz, de jó kedved van.
—  Miért ne lenne. Adjon egy feketekávét.
—  Jawohl.
Az asztalon ott vannak a lapok. Petőfi beléjük 

merül. Olykor felnéz a lapból.
—  Láttátok a Jelenkort? Az öreg Helmeczy me

gint azt írja, hogy „hemzserde“ .
Pálffy Albert legyint egyet. Kár az olyan öreg sa- 

labakterre egy szót is vesztegetni, mint az öreg Hel
meczy. De Petőfi heveskedik.

—  Az ilyen öreg tökéletlent börtönbe kellene
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zárni. Rontja a nyelvet. Erre kellene a rendőrség, nem 
arra, hogy lármát csapjon, ha éjszaka énekelünk az 
utcán. Én még fel is köttetném az ilyet.

—  Most már késő, —  véli Pálffy —  harminc év
vel ezelőtt kellett volna, mikor a Berzsenyi-köteteket 
kiadta és belejavította a Berzsenyi-versekbe a maga 
szavait.

—  íÉn, Istenemre mondom, megfojtanám, ha 
velem tenne ilyet.

—  Attól ne félj, hiszen nem írsz a Jelenkornak. 
Ja igaz, küldtél verset a Honderűnek?

—  Küldtem.
—  Vahotnak mondtad?
—  Nem is szükséges beszámolnom. Úgy alkud

tam vele, hogy írhatok akárhová.
Aztán olvasnak tovább. Petőfi átfutja Kossuth 

Hírlapjában a fővárosi újdonságokat, azokat Franken
burg Adolf írja s mindig van benne valami érdekes. 
A politikát is meg kell nézni. Mióta segédszerkesztő, 
tájékozva kell lennie mindenről. A pozsonyi tudósítás
ban egy név üti meg a szemét. Kuthy Lajos. Felnéz.

—  Ismeritek ezt a Kuthy Lajost?
—  Hogyne ismerném, —  szól Pálffy Albert —  

többször találkoztam már vele.
—  Milyen embernek tartod?
Pálffy vállat von.
—  Nem tehetségtelen ember. Különösen abban 

nem, hogyan kell előre törtetni. Azt a kis dutyit ki
tünően kamatoztatja.

—  Miféle dutyit?
—  Belekeveredett annak idején a Lovassy-perbe, 

megszökött, elbujdosott Erdélybe, de a hatóság nem 
felejtkezett meg róla. Apját, aki református pap Ér- 
mihályfalván, észrevétlenül figyelték. És Kuthy, mi
kor megunta az erdélyi bujkálást, csakugyan elment 
az apja házához, ott mindjárt fülön is fogták. Két esz
tendőt ült. Azóta ezt a nemzeti mártiriumot igen jól

\
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értékesíti. Az osztrákok szamarak: nem adtak neki 
engedelmet, hogy ügyvédi vizsgát tegyen, ezzel, aztán 
még nagyobb vértanút csináltak belőle. így lett író és 
tavaly óta már tagja az Akadémiának, pedig nincs 
több, mint harmincéves. Nem éppen rossz, amit ír . . r

Petőfi hevesen és gyorsan közbevágott.
—  De igen, rossz. Silány, keresett, csinált, affek- 

tált. Nem tudom bevenni. Öt magát sem.
—  Találkoztál vele?
—  Pozsonyban. Lisznyai vitt el hozzá. Három 

mondat után faképnél hagytam. Nekem hiába adja 
az előkelőt.

—  Pedig ahhoz nagyon ért. Jóban van a nagy
urakkal, mágnásokkal komázik.

Hát ember az ilyen? —  heveskedett Petőfi. 
—  Van az ilyennek önérzete? Meg kéne az ilyet 
fojtani.

Tónele elnevette magát.
—  Ejnye, Sándor, mikor idejöttél, egészen jó 

kedved volt, most már a második embert fojtod meg.
—  Ne lármázz. Inkább arról beszélj, mi újság a 

Nemzeti Körben?
—  Nem hallottam semmi újat. Az alválasztmány 

most szedi be vidékről a gyűjtőíveket.
—  Nyugtalan vagyok, mert rég nem kaptam re- 

viziót, az utolsó két ívben több hibát találtam. El is 
nézek holnap az Egyetemi Nyomdába. Mit hallasz, 
szaporodnak az előfizetők?

—  Fényes Elek azt mondta tegnap, hogy rend
ben lesz a dolog. Ne nyugtalankodj, az őszi vásárra 
kijön a kötet. Akkor aztán te leszel a magyar Goethe.

Tónele a Goethe nevénél lopva odahunyorított 
Pálffy Albert felé. Szándékosan mondta Goethét, mert 
tudta, hogy Petőfi ettől ugrani fog. Ugrott is.

—  Én? Goethe? Azt már kikérem magamnak? 
Én élő költő vagyok, Goethe csak szobor.
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—  De azt csak nem tagadod, hogy zseniális em
ber volt?

__ A feje gyémánt volt, de a szíve békasó. [Eh,
még az sem. Hiszen a békasó szikrát hány. Goethe 
szíve agyagból volt, barátom, semmi másból. Béran- 
gernak egy soráért odaadom az egész Goethét.

A másik kettő egymásra nézett és nevetett. Petőfi 
rájött, hogy ugratják.

—  Engem ne nevessetek ki, mert hozzátok vá
gok valamit. Inkább arról beszéljetek, miről írjak 
époszt.

—  Mit?
—  Époszt.
—  Bolond vagy, Sándor? Époszt akarsz írni?
—  Hosszú elbeszélő költeményt akarok írni. Va- 

hot nyaggat vele. A múltkor már cikket is írt a D i
vatlapba a mai magyar novelláról és nekem is foly
ton azzal rágja a fülemet, hogy üldözni kell fezt a 
dagályos, erőltetett, cikornyás stílust. . .

—  Volt a cikkben egy jó mondat, —  vetette 
közbe Pálffy, —  hogy olyan cifrán írnak, mint a Bá
lint nadrágja, amelyiken a sok zsinór meg sujtás 
miatt a posztót nem is lehet látni.

—  Igen. Hát ebben igaza is van neki. Már most 
engem folyton noszogat, hogy írjak valami hosszú 
költői elbeszélést, és mutassam meg versben azt az 
egyszerű, nyugodt magyarságot, amit ők prózában 
sem tudnak.

Várady is beleszólt:
—  Igaza van neki. Az az „Eugén és Hermina“ 

is jó volt, amivel parodizálta őket. Hogy volt a teljes 
címe? Pálffy emlékezett rá:

—  Eugén és Hermina, avagy szerelmi kéj és 
vérbosszú!

—  Ügy van, —  szólt Petőfi, —  hát szóval most 
nekem költői elbeszélést kell írnom, aminek magyar 
figurák legyenek a főszereplői. Az époszt csak úgy
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mondtam. Ámbár nem tudom, nem kellene-e tréfásan 
éposz-hangon írni.

—  Szóval témát mondjunk.
—  Dehogy mondjatok. Kell is nekem a ti témá

tok. Ahova nézek, ott téma van. A múltkor Kerényi 
is kínált témát. Annak is azt mondtam: kedves öcsém, 
Vidor Emil, ha megszorulsz téma dolgában, tőlem 
kaphatsz húszat egy végből. Ha meg sok témád van, 
írd meg magad. Erről jut eszembe, vájjon miért nem 
ír az a fiú? Nektek sem írt?

—  Nem.
—  Csak nincs valami baja? Sajnálnám, mert 

igen kedvelem. Tudjátok-e, hogy egy napon születtem 
vele? Pontosan egyidősek vagyunk. Én néhány órá
val idősebb vagyok.

—  Mik a szülei ennek a Fricinek?
—  Meghalt apja is, anyja is. Nekem elmondta 

egész életét. Az apja vaskereskedő volt Eperjesen, az 
édesanyja pedig költőnő. Német verseket írt a ma
mája. Mikor ő hat éves volt, meghaltak mind a ketten. 
Tizenkét éves koráig nem is tudott magyarul.

—  Nem tud az, szegény, most sem, —  vetette 
oda Pálffy.

—  Ügy van, —  bólintott Petőfi, —  de viszont 
tudja, hogy nem tud. Eleget gyötri is magát miatta. 
Joggal, mert magyar költő, aki nem tud magyarul, 
gyötörheti is magát. Én tőlem telhetőleg vigasztal
tam. örülni kell, ha egy német fiú ennyire magyar 
aktar lenni. Bezzeg Frankenburg milyen ügyesen 
megül két nyeregben. Azt hallom, megint valami bo
hózatot írt a német színháznak.

—  Ad vocem: színház, —  szólt Tónele —  este me
gyünk a Nemzetibe?

—  Én megyek, öregem, de nem lehetünk együtt. 
Nagy meghívást kaptam mára. Vörösmarty ék páho
lyában leszek.
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—  Ugyan úgy-e. Ha így folytatod, Kuthy La
jossá növöd ki magad. Ni csak ni, ki jön itt. A gazdád.

Az volt csakugyan. Vahot Imre állt meg a Pilvax 
bejáratánál. Nem ült ide a társasághoz, mert az rang
ján alól való dolog lett volna. Leült távolabb egy ma
gányos helyre, onnan intett Petőfinek.

A segédszerkesztő előzékenyen sietett kenyéradó
jához. Mintha húsz esztendő korkülönbséget akart 
volna az alkalmaztatási viszonyon felül megtisztelni. 
Pedig gazdája csak két évvel volt idősebb nála.

—  Azért néztem be, mert gondoltam, hogy itt 
lesz. Én pedig most ráérnék, hogy most elmenjünk 
Tóth Gáspárhoz.

Petőfi igen megörült a főnöke szavainak. Már na
pok óta beszélgettek róla, hogy új ruha kellene a se
gédszerkesztőnek, már csak a Pesti Divatlap presztízse 
miatt is. Előkelő folyóirat segédszerkesztője nem jár
kálhat olyan kopottan a városban, mint akármilyen 
elszalasztott mesterlegény. Vahot tehát megígérte, 
hogy bemegy vele Tóth Gáspárhoz, a Nemzeti Körből 
ismert derék magyarszabóhoz és jótáll a pontos rész
letfizetésért.

—  Mehetünk?
—  Mehetünk.
Petőfi elköszönt társaitól, fizetett és indult. Az 

utcán gondosan jobbfelől engedte főnökét, a huszon- 
négyéves lapkiadót és főszerkesztőt. Útközben Vahot 
érdekes gondolatot vetett fel.

—  Nézze, jutott nekem valami eszembe. Mink 
ezzel a Pesti Divatlappal a meg nem alkuvó nemzeti 
magyarságot képviseljük. Ön azonfelül most kezdi fel
dolgozni magát a népszerűségbe a saját erősen ma
gyar, sőt szándékosan népies 'hangjával. Ha a kötete 
kijön, bizton hiszem, nagy lármát fog csapni.

—  Én is hiszem.
—  Hát már most megyünk ruhát méretni Tóth 

Gáspárhoz, de tudja-e, miért éppen Tóth Gáspárhoz?
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—  Gondolom, azért, hogy ha ő pártolt engem a 
Nemzeti Kör révén az én mesterségemben, illendő, 
hogy én is pártoljam őt az övében.

—  Helyes. De gondolt-e ön arra, hogy Tóth Gás
pár kimondottan magyarszabó és német ruhát, ami
lyenben mi járunk mindnyájan, nem csinál?

—  Érdekes. Erre nem gondoltam.
—  Én bizony igen. Az a gondolatom, hogy jár

jon ön tüntetőén magyarruhásan ebben a nagy fene 
német városban.

Petőfi heves örömmel kapott a szón. Még bele is 
pirult.

—  Kitűnő. Igazán kitűnő.
És azonnal gyorsítani kezdte a gyaloglás tempó

ját, hogy mennél hamarabb ott válogathasson már 
posztót és pitykét a szabóüzletben. Mikor odaértek, 
megkérdezte:

—  Rendelhetem, ahogy akarom?
—  Ahogy akarja ön, csak mennél magyarabb 

legyen.
Bent a boltban nekifogott tehát Petőfi a nagy 

feladatnak. Hosszú tanácskozás volt, sőt vita. Tóth 
Gáspár uram több ponton ellene mondott a költő ötle
teinek. De végül is megállapodtak. Tóth Gáspár uram 
fog csinálni Petőfinek mérték szerint olyan kurta, pe- 
rémes dolmányt, úgynevezett kancamentét, amilyet 
Csokonai Vitéz Mihály hordott valaha. Járuland ehhez 
sujtásos szűk magyarnadrág, sarkantyús kordován
csizma. Fejére felváltva tehet a költő túri süveget, 
vagy darutollas kucsmát, azonfelül ki fogja egészíteni 
mindezt makrapipával és fokossal. A hozzávalókat 
kiválasztották, az árát megvitatták, aztán paroláztak 
rája.

Az utcán Vahot elbúcsúzott, másfelé volt dolga. 
Mikor elvált a költőtől, egy kis kajánsággal mosoly
gott magában. Ezt a farsangi figurát mutogatni fogják
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egymásnak az utcagyerekek. De az egész város be
szélni fog róla. Ilyet találjon ki Frankenburg Adolf, 
ha beszéltetni akar az Életképekről!

XVI.

Petőfinek rossz kedve volt. Megírta az elbesztélő 
költeményt, „A  helység kalapácsa“ volt a címe. Fel* 
olvasta Vahot Imrének és Vahot Imre köntörfalazás 
nélkül megmondta, hogy neki a költemény nem 
tetszik.

Ez minden örömét lerontotta. Pedig volt öröme
sok.

Először is eladta a költeményt Geibel kiadónak 
negyven forintért. Tehát pénzt érzett a zsebében. 
Ilyenkor pedig madarat lehetett volna fogatni vele. 
Aztán az történt, hogy Tompa Mihály az Életképék
ben egy ,,Bártfai levél“ című írásban aposztrofálta. 
Az ország színe előtt, ő  mindjárt felelt is rá a Divat
lapban „Felelet Tompa Miskának“ címmel, s ez a fele
let mindenkinek nagyon tetszett. Aztán a Honderűben 
megjelent „Az alföld“ című verse, ez olyan szenzációt 
keltett, hogy mindenki gratulált hozzá, ismeretlen 
emberek vidékről áradozó leveleket írtak a színmagyar 
költőnek. Aztán szeptember végén az történt, hogy 
Vachott Sándorék Gyöngyösről felköltöztek Pestre, 
ami neki nagy örömet jelentett, mert Sándort, aki a 
pozsonyi napok nyomorúságában olyan jóságos volt 
hozzá, különösen szerette. Aztán megtanult vívni, 
amiben igen nagy öröme tellett, Várady Antallal jár
tak vívóleckére Chappen mesterhez, és most ügyes 
vívónak tarthatta magát. Aztán Pákh Albert felköltö
zött Pestre, mindennap együtt voltak. De a legna
gyobb és legfőbb öröm a kötet sikere volt. Megjelent 
az őszi vásárra csakugyan a Nemzeti Kör jóvoltából, 
s azóta nem volt nap, hogy a kötet diadalának vala-
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melyes jelét ne kapta volna. Ha társaságban új em
berrel ismerkedett meg, az rögtön felcsillant és a 
gyors hírre kapott verskötetet kezdte emlegetni. A 
Pesti Divatlaphoz érkező postában minduntalan volt 
levél, amely Petőfi Sándorra, a híres költőre tett cél
zást. Valóban elmondhatta Byron lorddal: egy reggel 
arra ébredt, hogy híres ember. És mikor a Tóth Gás- 
pár-szabta Csokonai-kosztűmben, kezében fokossal, 
mint valami műkedvelő előadás farsangi arszlánja 
végiglejtett a hatvani-utcán, az emberek már kezdtek 
összesúgni mögötte:

—  Költő. Petőfinek hívják. Petőfi Sándor.
Minden szerkesztőségben ismerték, mindenütt v i

tatkoztak róla, szenvedelmes irodalmi csetepaté raj
zott körülötte. Még arról is kapott hírt, hogy az Aka
démián, meg a Kisfaludy-Társaságban szintén egy- 
egy heves vita középpontjává lett a neve. Mindkét he
lyen történt, hogy ülés előtti gyülekezéskor valaki 
felemlítette, —  mert minden társaságban, ahol iro
dalomról beszéltek, felemlítette valaki, akkora port 
vert fel, —  s úgy az akadémisták, mint a kisfaluiis- 
ták összecivakodtak rajta. Egyik ember erőteljesnek, 
magyarnak, tisztitó értékűnek és áldásos hivatásának 
tartotta, a másik viszont parlaginak mondta, orde
náré hangúnak, kocsmaszagúnak, brutálisnak és a 
magyar irodalom ízlése szempontjából végzetesnek.

Itt fordult át az ellentétes számlaoldalra, ha ked
vével számot vetett. A versei ellen emelt kifogások 
mód nélkül sértették. Ahogy az első szerelem fájdal
main minden férfi, úgy az első bírálatok szenvedésein 
minden író keresztülmegy. A kezdő író, amíg ,,tehetsé
ges fiatal barátunk“ , csak mosolygást kap mindenün- 
nét és sok helyről támogatást. De a nagy sikerrel min
den megváltozik. A k,ortársak és kartársak, mióta a 
világ áll, semmiféle szakmában nem szeretik a túl- 
nagy sikert. Az előbbi mosolygók elkomorodnak, az 
előbbi támogatókról kósza és homályos pletykák ér-
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keznek, hogy itt-ott ellenségesen nyilatkoznak. Ez 
pedig durván és égetően fáj, megmérgezni a siker 
örömét, kiábrándít a társakból és a fiatal lelket csaló
dásokkal öregíti.

A mesterségen kívül is akadt, ami rosszul essék 
neki. Szüleinek az új helyen, Szalkszentmártonban, 
sem fordult jobbra sorsuk, Pista levelei 'tele voltak 
nyomorúsággal és panasszal s ő nem segíthette az öre
geket, mert minden dicsőség és hírnév csak éppen any- 
nyit hozott a konyhára, hogy meg tudott élni. Egész
sége sem volt a legjobb, lázai megint jelentkeztek és 
ha álmatlanul hánykolódott ágyában, a félelmes rém 
kínozta: a tüdőbetegség réme. Szállásán is rosszul 
érezte magát. Vahot Imre, a főnök, feladta a Kune- 
walder-házbeli lakást és újat bérelt a Hatvani-utca és 
Magyar-utca sarkán. Jó helyen lett volna az új szállás, 
Nemzetihez, Pilvaxhoz, miegyébhez egyaránt közel 
w lt, de az a szoba, amely neki jutott belőle, nem ka
pott napot. A napfényt elvette tőle a csigalépcső. Szo
morú és kedvetlen homályban lakott itt Petőfi, nem 
szeretett hazamenni, túlságosan a kávéházba szokott. 
Kritika, támadás, sötét szoba, kedvetlenség.

És a legkínosabb emlék: Egressy jutalom játéka, 
egyszersmind Petőfi teljes bukása a színészetben.

Októberben Egressy jutalomjátékot kapott. És 
Petőfi iránt való szeretetből kijárta az igazgatóságnál, 
hogy az előadáson Petőfi is fellépjen. Gyakorlott szí
nész, neki jó barátja, miért ne játszhatnék egy olyan 
estén, amely Egressy személyes estje.

A költő halálos izgalommal készült a fellépésre. 
Kifelé az a színezete volt a dolognak, hogy csak Eg
ressy iránti ismert barátságának adja ezzel tüntető 
jelét. Mintha szónokolna egy banketten. De befelé 
teljes erővel lángra kaptak a régi szinészálmok. Ha a 
fellépésnek sikere lesz, talán megint szólni lehet Vörös- 
martynak, aki közbenjárhat Bajzánál. A Nemzeti
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Színház tagjának lenni! Együtt játszani Egressyvel 
Shakespeare!! Tündöklő és vakmerő álom!

S a jutalomjátékon életre szóló malőr történt. 
Petőfinek ez a mondat állott szerepében:

—  Julcsa kisasszony a menyasszony.
Hogy történt, hogyan nem, máig sem érti, de ő 

ezt mondta:
—  Julcsa kisasszony a vőlegény.
A földszintről vihogások hallatszottak fel. Észbe

kapott és azonnal ki akartai javítani a nyelvbotlást, 
annak a régi színész-szabálynak ellenére, hogy az 
ilyen balesetet nem szabad piszkálni, hanem „il faut 
passer pár la“ : sietni kell tovább a szerepmondással 
s a publikum igénybe vett figyelme az előbbi zökke
nőt rögtön elfelejti, ő  azonban mindenáron korrigálni 
akarta a hibát és zavarában így javított:

—  Vagy izé . . .  Gergely úrfi a menyasszony.
Erre nagy derültség tört ki a színházban, valaki

tapsolni kezdett, a tapsba az egész közönség bele
ment és a festék alatt elsápadó Petőfi kénytelen volt 
meghajtani magát. Ez a taps, amely a jóindulatú kö
zönség részéről vigasztalás óhajtott lenni, előtte 
örökre becsapta a színpadra vezető ajtót. Mert a taps
ból ki lehetett érezni, hogy az a híres fiatal költőnek 
szól, akinek joga van megbotlani a színpadon, hiszen 
fellépése csak dilettáns ünnepi gesztus. Mikor kiment 
a színpadról, öngyilkos szeretett volna lenni. A jele
nesüket váró színészek visszafojtott hahotával mulat
tak rajta a kulisszák mögött; volt ott egy borzashaju 
csitri lány, aki nem játszott a darabban, csak ott 
őgyelgett a kulisszák közt, mint fiatal tag, valami 
Prielle Kornélia. Az nevetett legjobban. A pórul járt 
színész-költő két nyaklevest szeretett volna adni neki.

Rossz volt a költő kedve nagyon. Hír, siker, 
dicsőség mind nem ad örömet, mert megmételyezi 
azt a szégyen és bukás. Vahot Imre azt mondta, hogy 
„A  helység kalapácsa“ rossz. Pedig milyen remek,
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sikerült részek vannak abban, milyen jól sikerült a 
csufondáros epikus hang, és milyen dúsan önti magá
ból azt a magyarságot, amelyhez hasonlót nem tud 
írni a mai toliforgatók közül senki, egyesegyedül 
csak ő. Mégsem tetszik Vahotnak. Talán nem érti a 
furcsa hang célját, a tréfálkozó nagyhangúság 
értelmét.

Ki ebből a kínos, kellemetlen, gyötrődő hangulat
ból, ki, bárminő erőfeszítés árán. De olyan nehéz, 
olyan emberfeletti módon nehéz felcsapkodnia magát 
a tehetetlen komorság árjának színe fölé, amely már 
túllepi a fejét. Megbeszélte Vahottal, hogy „A  pokol 
titkai“ címen ír majd elbeszélő költeményt, az érde
kes lesz, izgalmas, költői és erőteljes. Könnyelműen 
ígérte, nem fűlik ez a fogához sehogysem. Rágta a 
tollát és» földhöz vágta. Ami nemi megy, nem megy. 
A Pesti Divatlap már bejelentette ,,A pokol titkai“ -t 
és most szégyenszemre nem közli, mert a költő úrnak 
egy árva sor nem jut eszébe. Vahot már komolyan 
kezd neheztelni, kurtán válaszolgat, a modora hideg. 
Amellett a költő szíve üres, szeretni akar, lángolni, 
rajongani és nincs senkije.

És ekkor jön két fájdalomra két áldás. Az egyik 
a „János vitéz“ . A másik Csapó Etelka.

Komor, önmarcangoló tépelődései között egyszer 
eszébe jutott, hogy sajátmiaga vigasztalására mesét 
fog írni. Mint kisgyerek korában, mesét vágyott most 
is. De most nem volt sem anya, sem dajka, aki mesélt 
volna neki. Nem baj, majd mesél egy, kicsit saját
magának, óriásokról, vitézekről, boszorkányokról.

Csak úgy félvállról fogott hozzá a meséhez. 
Pihenés és üdítő vígasztalás gyanánt a munka keser
ves felvonásközében. Egy este fogott neki, világ
gyűlölő hangulatában nem volt kedve elmenni se 
színházba, se kávéházba. Elkezdte úgyszólván fél
kézzel, pipaszó miellett: „Tüzesen süt le a nyári nap 
sugára az ég tetejéről a juhász bojtárra. Fölösleges

Harsány! Zsolt: Az üstökös. I. 12
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dolog sütnie oly nagyon, a juhásznak úgyis nagy 
melege vagyon.“ Csak így kedélyesen, hogy aki 
olvassa, a pipafüst derűs szagát érezze benne, amely
nél Íródott.

Irta késő éjjelig. Másnap sietve végezte dolgát a 
nyomdában, sietett haza folytatni a mesét, olyan 
öröme volt benne. Kurta verses mesének szánta, és 
íme, a mese magától szélesedett, magától áradt, szinte 
olyan érzése volt a költőnek, mintha ő csak közvetítő 
szerszám lenne mű és papíros között. Nőttek, nőttek 
a strófák, a szép rendesen egymásra rakott papírla
pok, amelyeken oly tetszetős képet adtak a kalligra
fikus négyes sorok, egyre testesebb csomóvá gyara
podtak. Ha olykor egy kis szünetet tartott munka köz
ben, ezt a csomót fogdosgatta, lapozgatta, méregette és 
eltűnődött azon, hogy a költői mesterség milyen érde
kes kis passziókat nevel az emberben: nemcsak a mű
ben telik kedve, ha az addig készet nézegeti, hanem 
fizikai öröme van magában a tárgyban is, a papír
csomó tapintásában, az írás szabályos rajzában.

Másnap már tudta, hogy sokkal hosszabb léleg
zetű lesz a mese, mint amilyennek eleve szánta. Nagy 
passzióval eresztette szabadon fantáziáját, a főalakot 
a saját gyermekkorának szivárványom, tündérekkel 
játszó mese-elemei közé állította, énekekre osztotta a 
bőséges kínálkozásokkal omló kalandokat és mesélt, 
mesélt a mese-kedvű ember nagy gyönyörűségével. 
Mellékesen nagy örömmel jutott eszébe, hogy nini: 
hiszen ez lesz a hosszú elbeszélő költemény, amit 
Vahot annyira óhajtott tőle. Ez már aztán igazán 
tetszeni fog neki.

—  Mit ír olyan nagy buzgalommal? —  kérdezte 
tőle Vahot, átszólva a másik szobából.

—  Meglesz az elbeszélő költemény, —  felelte vi
dáman és élénken, —  majd ha elkészült, szólok.

Vahot nem zavarta tovább. Ismerte már segéd
szerkesztőjének azt a tulajdonságát, hogy ha idegen
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szem munka közben pillantott bele verseibe, az mód 
nélkül feszélyezte. Ahogy a szemérmes ember nem 
szeret idegenek előtt öltözködni, Petőfi tehetsége sem 
szerette, hogy pongyolában lássák.

A költő eddig nem tapasztalt lendülettel dolgo
zott. Csak azért ment el hazáiról, hogy ügyes-bajos 
dolgait elintézze, s a Divatlap körül való munkájának 
eleget tegyen, különben folyton-folyvást dolgozott. 
Piros bor állt előtte az asztalon, abból nagynéha kor- 
tyintott egyet, nem a bor szesze miatt, hanem mert az 
erős pipázástól elvásott a nyelve s azt kellett üdítenie. 
A szobában vastagon állott a füst és Vahot órákon át 
hallotta a le-fel járó lépteket, majd egy kis szünet 
után, mikor a kész strófákat leírta a költő, az újra 
kezdődő járkálást. Késő hajnalig is tartott olykor a 
munka. így ment ez hat napon át szakadatlan. A hete
dik napon Petőfi vastag kéziratcsomót mutatott Va- 
hotnak.

—  Megvan. Hat nap és hat éjjel írtam egyvégből.
—  Mutassa.
—  Még nem mutatom. Fel akarom olvasni fő- 

szerkesztő úrnak, de úgy, hogy Sándor is jelen legyen 
és Vörösmarty is.

—  Ne izgasson már, mert csakugyan nagyon 
kíváncsi vagyok. Mikor tartsuk azt a felolvasást?

—  Most akarok Vörösmartvhoz menni, hogy az 
időt kitűzzük.

Elment a költő és képéből kikelve, dúltan tért 
haza. Mikor Vahot csodálkozva kérdezte, hogy mi 
lelte, Petőfi szótlanúl elébe tett egy lapot. A Pozsony
ban megjelenő Hirnök legutóbb Pestre érkezett szá
mát. A könyvismertetés rovatában egy Poór Jenő 
nevű bíráló írt a Helység Kalapácsáról. Alaposan le
szedte róla a keresztvizet. A magas ló hátáról beszélt 
a bíráló, fitymálta a szerzőt, a cikken végig költész- 
nek aposztrofálta és fricskázó hangnemben gúnyolta. 
„A  poézis, —  magyarázta felsőbbségesen, —  a maga

12*
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nemében fölségesb, semhogy azt alacsony hasonlatos
ságok, idomtalan s nevetséges áttételek (tropi) által 
elferdíthetnők.“ A könyv kelendőségének is jól oda
vág: „  . .. nem igen olvasgatandják, s így költész úr 
költői lángeszének föllengős műve minden cifrasága 
mellett is a pádon békével maradand.“

—  Mit szól ehhez főszerkesztő úr?
Vahot vállat vont.

—  írói pályán az ilyet le kell nyelni. A Helység 
Kalapácsa nem a legszerencsésebb munka, természe
tes, hogy belekapnak.

—  Bele, jól van. De a hang, kérem, a hang! Hogy 
merészel egy kófic pennarágó ilyen hangon beszélni 
velem? Ha szemem elé kerülne, véresre pofoznám, 
a keserves teremtésit neki.

—  Sajnos, káromkodással nem sokra megy. A 
rossz kritikát másképpen kell elhallgattatni. Jó művel.

—  Nem tetszik engem érteni, főszerkesztő úr. Nem 
arról beszélek, hogy egy ilyen Poór Jenő hibákat ta
lál a művemben. Nem vagyok én hülye. A hangról be
szélek, amelyen beszél. Ha ezen a hangon megdi
csérne, éppen így fel volnék háborodva. Én Petőfi 
Sándor vagyok, nekem széles e világon mindenkitől 
jogom van emberi megbecsülést követelni. Poór Jenő 
úrnál sem vagyok hajlandó lemondani róla, a keser
ves kínszenvedésit neki.

—  Ne káromkodjék, ne káromkodjék. Már hány
szor figyelmeztettem. Megszokja és hölgyek előtt is ki
ereszti a száján. Inkább azt mondja meg, mit végzett 
Vörösmartyval. Mikor lesz a felolvasás.

—  Vörösmartyt nem találtam otthon. Az Űri
utcában azt mondták, hogy korán reggel elment hazul
ról és nem is ebédez otthon. Holnap megint elmegyek 
hozzá. Lássa, főszerkesztő úr, Vörösmarty is mindig 
megmondja, amit az írásaimban hibának tart. De azt 
megbecsüléssel teszi, s én mindig megköszönöm neki
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a tanácsot. Ha a tisztelet nem tartana vissza, megölel
ném apámul. Mert érzem, hogy becsül és szeret.

—  De miért vet súlyt arra, hogy Poór Jenő Po
zsonyban szeresse?

—  Én vetek súlyt rá? Dögöljön meg. Dögöljön 
meg, de (közben tiszteljen, mert belérúgok.

Vahot nem felelt. Látta, hogy segédszerkesztője 
túlságosan fel van indulva. Mosdatlanul szitkozódik 
és gorombáskodik. Még váltott vele egy-két közömbös 
szót a lapról, aztán egyedül hagyta.

A magányos költő pedig j megint csak elővette a 
pozsonyi Hirnököt. Elolvasta a Poór Jenő cikkét me
gint. Most már negyedszer. De még mindig új bántal- 
makat fedezett fel benne, amelyek gyomra táján 
tompa és fájdalmas zsibbadást keltettek, j Hosszú 
ideig szenvedett magában a kritika felett. Felkelt az 
asztaltól, valami papírdarabot gyilkos kedvvel mor
zsolt szét ujjai között, megint visszaült, sebesen léleg
zett a felindulástól, ököllel hirtelen az asztalra vágott, 
eltorzult arcát vad tenyérrel gyömöszölte. Aki az üveg" 
ajtón keresztül leskelődik, bolondnak nézhette volna. 
De végül is az új mű kéziratcsomója után nyúlt, lapoz
gatni kezdett benne, olvasta itt-ott és vonásai lassan 
megenyhültek. „Mikorra a patak vize tükörré lett, 
melybe ezer csillag ragyogása nézett: Jancsi Iluskáék 
kertje alatt vala; maga sem tudta, hogy mikép jutott 
oda.“ Petőfi felnézett a kéziratból és elszelídült arc
cal kibámult az ablakon. De ott csak a csigalépcsőt 
látta.

Mert egy idő óta az érzelmek tárgytalanságára 
és társtalanságára is gyógyító írt küldött neki az élet. 
Valaki motoszkált a fejében, valaki a verses mesében 
is édes mosollyal ütötte fel szőke fejecskéjét. A Kuko
rica Jancsi Iluskája az életből szökkent bele a versbe.

Szeptember végén Vachott Sándorék felköltöztek 
Gyöngyösről Pestre. A Wenckheim-házban vettek szál
lást, még pedig tágasat, úgy hogy most egy időre ma-»
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gukhoz fogadhatták szerencsétlenül járt rokonaikat. 
Vachott Sándorné apja, az öreg Csapó, vidéken élde
gélt, tönkrement és megölte magát, özvegy Csapóné, 
akinek még egy leánya volt otthon, támasz nélkül ma
radt és kénytelen volt férjes lányához költözni Pestre, 
amíg a szerencsétlenségből felocsúdnak. Egy napon 
Petőfi látogatóban járt Vachott Sándornál s ott egy 
szöszke kis angyal szökkent át a szobán.

—  Ki ez?
—  Kis húgom, a sógorom árvája. Csapó Etelka 

Most költözött hozzánk. Nagyon helyes kis jószág.
—  Hány esztendős?
—  Tizenöt.
A költő fejéből azóta sem ment ki a lányka bű

bájos jképe. Ez Ja kép összekeveredett a dunavecsei 
Nagy Zsuzsika emlékével, s összekeveredett az árva 
Iluska mesebeli, képzelt alakjával. Volt is valami va
lótlan az egész dologban; a költő az első pillanatnyi 
találkozáson felül csak még egyszer látta, akkor is 
szintúgy futólag. Gondolataiban maga elé sem tudta 
idézni arcvonásait, fantáziával kellett segítenie fantá
ziájának. Segített is bőségesen, rajongva, ábrándosán. 
Gyengéden őrzött kincs volt az ábránd a köznapi élet 
bántalmaiban, a föld! valósága fölé emelkedett eszmény, 
amelynek szellemi létét a kis Csapó Etelka húsból- 
vérből való lényével csak vékony szálak kötötték ösz- 
sze. De ilyen különös a költő szíve: ha (Petőfit meg
kérdezte volna a főkötős kis Petrovics mama, (hogy 
ki él a szívében, ő Csapó Etelkát mondta ^olna, a 
Vachott Sándor unokahúgát. Pedig nem az volt abban 
a szívben, hanem égi mása. Nem a tóparti virágszál, 
hanem annak remegő képe a nagy szív tündertavának 
színén.

Egy hét is beletelt, míg a tervezett felolvasást 
meg lehetett tartani. Vagy Vachott Sándor nem ért 
rá a kitűzött napon, vagy Vahot Imre volt elfoglalva, 
vagy Vörösmarty nem jöhetett. Végre összejött a tár-
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sa^ág. Petőfi szobájában. A költő ragaszkodott hozzá, 
hogy ott jöjjenek össze.

Petőfi elfogult volt, csetlett-botlott, mint a lámpa- 
lázts színész.

—  Enfin nous allons voir de prés cette merveille! 
—  mondta tettetett könnyedséggel, de a tréfa idege
nül hangzott. Mikor azonban elhelyezkedett s ő elkez
dett olvasni, egy pillanat alatt megtalálta magát. Volt 
valami varázsa annak, ha saját verseit olvasta vagy 
szavalta. A hit ragyogott ilyenkor belőle, az önmagá
ban való, szinte vallásos hit, amelynek szuggeráló 
ereje mindent megkapó és megbabonázó sugárzással 
áradt körül.

Némán hallgatták, nem szóltak közbe. Vachott 
Sándor az arcára kiült szeretetteljes aggodalommal 
figyelt, nem is inkább a mesére, mint inkább arra, 
hogy tetszik-e eléggé a másik két hallgatónak. Va- 
hot Imre erősen gondolkozott, lapja presztízsére 
gondolt, a lapjához tartozó író sikerére, Vörösmarty 
tekintélyének esetleges hasznosíthatására. Vörösmarty 
pedig rangjának trónján, mint költőkirály, csak a 
műre figyelt, a nagy szellem tisztaságával, amely áhí
tattal tiszteli a szépet, akár ő maga írta, akár más.

A hatás azonnal mutatkozott. Vörösmarty már 
az első ének után szilárdan és egyszerűen kimondotta:

—  Kitűnően indul.
Attól fogva a másik kettő is nyugodtabban bólo

gatott a különösen szépnek tetsző részeknél. Minden 
ének után, mikor a felolvasó megállott, elhangzottak 
a megjegyzések, egyre melegebben. És mikor a költő, 
hangjában kissé már fáradtan, elolvasta az utolsó 
strófát, a két fivér a döutő ítéletért Vörösmartyra né
zett. Aki nyugodtan kijelentette:

—  Ez a munka bármely irodalomnak díszére 
válhatnék.

Petőfi arca komoly maradt. Ezt a mondatot várta, 
ilyen egyszerűen és természetesen. Letette a kézirat-



184

csomót az asztalra és mohón hajtott fel egy polár 
vizet. Azok beszélgetni kezdtek.

Vahot Imrének, bár legnagyobb tetszését azonnal 
kifejezte, száz apró megjegyzése volt. Mindenekelőtt 
a cím nem tetszett neki. ,,Kukorica Jancsi“ , —  ezt 
köznapinaik, póriasnak találta. A maga részéről ia 
„János vitéz“ címet proponálja. Aztán felvetette, hogy 
a földrajzi hibákról, amelyek természetesen szándéko
sak a mesében, érezni fogja-é a közönség, hogy tréfá
san nézendők? Nem kellene-é tompítani az olyan 
Münchhausen-féle torzításokat, mint mikor János a 
tengeri viharban a felhő csücskébe kapaszkodik és 
azzal hurcoltatja magát? Nem lessz-é visszatetsző az 
olyan sor, mint az óriás király jelenetében: „Harapod 
bizony te a kínos napodat!“ És így tovább.

A kifogásokra eleinte Petőfi akart felelni, de 
Vörösmarty megelőzte. Ugyanazt mondta, amit Petőfi 
készült volna mondani. A következő kifogásnál 
ugyanez történt. Végül is Petőfi teljesen átengedte 
a vita terét Vörösmartvnak. Nagy tisztelettel bámulta 
a nagy embert, aki ennyire megértő, ennyire eszes, 
ennyire művelt. Hiába, mondta magában, ok nélkül 
nem lesz valaki naggyá.

Hosszú órák után oszlott csak el a társaság. És 
a „Kukorica Jancsi“ hatása másnap már jelentkezett. 
Vahot Imre három kéziratot adott Petőfinek, mikor 
a segédszerkesztő a nyomdába indult.

—  Adja le ezeket a dolgokat, de előbb olvassa el. 
Szeretném hallani, mit szól hozzá.

—  Attól félek, hogy már nem férünk el.
Vahot nevetett.
—  Hát csak olvassa el, hogy fontos-e. Ha úgy 

gondolja, mind a hármat eldobhatom.
Az első kézirat így kezdődött: „A  napokban

Vörösmarty, Vachott Sándor s e lap szerkesztője 
előtt olvasá föl Petőfi legújabb nagy költeményét.“ 
Később: „Magas phantasia, sajátos népi elem, meg-
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lepő regényes irány bélyegzi az egészet.“  Az utolsó 
mondat: „Petőfi ez új műve nemsokára sajtó alá 
kerülend, s biztosan merjük állítani, hogy nagy tet
szésben részesülendő6

—  Kihagyjuk? —  kérdezte Vahot.
Petőfi mosolygott, nem felelt. Nézte a másik 

kéziratot. Az előfizetési felhívás volt az új negyedre, 
s Vahot külön hangsúlyozta benne, hogy Petőfi 
Sándor a lap gárdájához tartozik. Végül a harmadik 
kézirat következett, ennek olvastán Petőfi olyan piros 
lett, mint a pipacs. Mert ez pótlás volt az előfizetési 
felhíváshoz, s ebben a Pesti Divatlap azt Ígérte, hogy 
Petőfit, a híres fiatal költőt, a jövő év folyamán meg
rajzoltatja Barabással s a képet közölni fogja.

—  Kihagyjuk? —  ingerkedett megint Vahot.
—  Nagyon köszönöm főszerkesztő úrnak, majd 

helyet szorítok valahogy.
És vitte az anyagot a nyomdába. Szerette volna 

az egész világot megölelni. A kéziratot, a verses mese 
kéziratát is ott szorongatta a hóna alatt. Rögtön 
kiadóhoz szándékozott vinni. Még aznap be is adta 
Geibelnek, aki már másnapra választ ígért. A kötet 
árát Petőfi száz forintban szabta meg. Nagyon büszke 
volt, mikor a száz forintot kimondta.

Másnapra meg is kapta a választ: udvarias nemet. 
Lesújtva vette vissza a kéziratot és ment vele Emich 
Gusztávhoz. Az három napig habozott, míg negyed
nap ő is nemet mondott. A költő alkudni kezdett: 
odaadja nyolcvanért is, ennyit kapott összesen a 
Nemzeti Körtől a verskötetéért. De Emich nyolcvanat 
seim akart adni. Heckenastnál már nyolcvanon kezdte 
az író és lement hatvanra. Nem. Akkor szégyen
szemre elment Emichhez és Geibelhez, most már 
ötven forintot kérve mindössze. Nem kellett nekik 
annyiért sem.

Közben egy Dardanus álnevű kritikus, —  senki 
sem tudta ki az, —  az Életképek legfrissebb számé-
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bán utilevél ürügye alatt hosszú cikkben szincerizált 
a modern magyar irodalomról. Csupa célzás Petőfire. 
Fiatal költőkről beszél, akik verseikben a káromko
dástól sem riadnak vissza, ami egyenesen botrányos. 
„Káromkodnak és olyan szóvirágokkal élnek, melyek 
a bogrács mellett csak elcsúszhatnak, de költői mű
ben botrányosak.“ A cikkíró nagyon megrótta a 
kritikusokat is, akik egy-két jó gondolatban már 
mindjárt zsenit látnak. „Ahelyett, hogy az ifjú költőt 
botlásira figyelmeztetnék s barátilag intenék őt a ki
növésekre (hisz az ifjú fa legdúsabb a nedvben) rá
sütik a lángész bélyegét, a kegyenc minden sorát 
megéljenzik, s jaj annak, ki ellene szól.“ Később még 
erősebb, az Athenaeumot sírja vissza, melynek meg
szűnte óta nincs komoly tekintélyű szépirodalmi 
álláspont.

Ennek a kritikának megjelenésekor a János 
vitézt, amelyen most már végleg rajta maradt a Vahot 
Imre által adott új cím, a hatodik kiadó utasította 
vissza. Petőfi emberkerülő gyanánt üldögélt szállásán, 
nenn volt kedve a Pilvaxba menni, napokig nem látta 
sem Váradyt, sem Pákhot, sem a többieket. Keserű 
verseket faragott. Mindenáron ellenséget! keresett 
magának, de nem az igazi ellenséget szedte tollhegyre. 
Egy darabig makacsul kényszerítette gőgjét, hogy 
előkelőén elforduljon a kritikusoktól és magához 
méltó ellenféllel hadonásszék. A levegőben szikrázó 
pesti védegyleti hangulatban szil ájul nekitámadt a 
külföldön élő mágnásoknak. „Amiként ti e szegény 
hazától magatok száműzitek, vesse úgy ki csontotokat 
a1 sír, s a mennyország lelketek!“  Sőt egyenesen 
királynak és királyoknak esett neki, annak az ember
nek tehetetlen haragjával, aki nem tudja megtorolni 
az emberi méltóságán esett gyalázatot. Verset intézett
V. Ferdinándhoz, bár nem őt, hanem a gyenge ural
kodó kamarilláját támadván. Ezért a versért csúnyán 
kikapott az öreg Resetától, hazament és írt egy még
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dühösebbet, most már egyenesen „A  királyok ellen.“  
Lobogó haraggal lángolt a versben a megtorlás mé
lyen sajgó vágya. „Egy rengeteg lesz a föld kereksége 
s e rengetegben vadak a királyok. Kergetjük őket, és 
fegyvereinket szilaj gyönyörrel sütögetjük rájok!“  
A két verset elzárta fiókjába, de haragját mégsem 
érezte kielégültnek, a francia forradalom szókincsébe, 
a Béranger-szavalatba öntött harag még mindig nem 
találta igazi medrét. Sajátmaga előtt szégyellte, hogy 
kik haragjának igazi tárgyai, s egy napon nem bírta 
tovább. Megvallotta sajátmagának, hogy nem tud elő
kelő fölénnyel elfordulni tőlük, a gáncsolóktól, a ki- 
csinylőktől. Nagy lélegzetet veitt és visszakiáltott. A 
szabadjára eresztett harag úgy dörgött a versben,, 
mint az égiháború. „Mit ugattok, mit haraptok enge- 
met, hitvány ebek?“ S mikor befejezte a verset, meg
könnyebbülten felsóhajtott. Haaah, ez jól eseltt.

De hiába esett jól. A János vitéz már ötven pen
gőért sem kellett senkinek, már beszélni kezdtek 
róla, hogy Petőfi nem kap kiadót. Közben levelet ka
pott szüleitől, hogy ha Istent ismer, szerezzen vala- 
honnét valami pénzt, mert ők elmondhatatlan nyomo
rúságba kerülnek gyors segítség nélkül. Ez a levél 
égető fájdalommal ütötte szíven, vad szenvedésében 
üítni-verni szeretett volna maga körül, vakon, mint az 
elmeháborodott. És ugyanekkor i megjelent a Hon
derű új számában Nádaskay Lajos terjedelmes bírá
lata a verskötetről is, a Helység kalapácsáról is. A  
bírálat elismerte a költő nagyra hivatott tehetségét, 
s ezzel leszegezvén a maga objektivitását, alaposan 
beledöfött az íróba. „Véteknek tartanók aláírni mind
azon dicsőítő phrasiseket, P. urat illetőleg, miket né- 
mely lapokban olvasni alkalmunk vala.“ Aztán ismét 
elismerés, ismét gáncs. „A  költészet magasb mérelveit 
rájok illesztenünk alig lehet.“ Megint néhány sor di
cséret, és aztán: „A  könnyűség könnyelműséggé kezd 
válni, s ahelyett, hogy leereszkednék költő a néphez.
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melynek nyelvén szól, lealjasul a pórhoz, hogy sülét- 
len vicceivel azt megkacagtassa.“  S az egész bírálat 
végén a legsúlyosabb befejezés: „Ha tárgyai válasz
tásában kissé finnyásb leend, teljes biztossággal h i
szem, mikép e mostani munkákat követendő művei’ 
ismertetésénél nem lesz azok’ bírálójának annyi gán
csolni valója, mint mennyire alkalmait nyujta e mos
tani két kötet, s könnyebb, egyszersmind édesb is 
leend bíráló’ tiszte. Mi hogy olíy kiváló tehetségek 
mellett, minők P. űréi, nem sokára beköveltkezendik, 
hiszem és óhajtom.“

Petőfi ennek a bírálatnak valósággal betege lett. 
Mert ez a bírálat magán hordta a meggyőződés tisz
tességét, sőt nem hiányzott belőle a költő megbecsü
lése sem. Éppen ez volt a borzasztó. Ment ez a tárgyi
lagos elem súlyossá és hitelesebbé tette a kemény 
gáncsot. Más ember 'még örült volna ennek a bírálat
nak, mert kiszedte volna belőle a hízelgő részeket. 
Petőfi dühös kínban vergődött, embert szeretett volna 
ölni. Szaladt Vörösmartyhoz, az egyetlenhez, akitől 
írói vigasztalást és elégtételt remélt. De sem vigaszta
lást, sem elégtételt nem kapott. Vörösmarty nyugod
tan és józanul fejtette ki előtte, hogy aki új hangot 
hoz, annak el kell készülnie az ellenzésre. A Honderű 
konzervatív lap, Nádaskay cikke ehhez a laphoz ké
pest éppenséggel szelíd. A nyilvánosság elé lépő em
ber a nyilvánosság bírálatának már eleve aláveti ma
gát, íróember tanulja meg a kritikát elviselni.

—  Ön a legkülönb tehetség a mai nemzedékben, 
viselje ezt a hivatottságot nyugodt méltósággal.

Könnyű ezt mondani, de ki parancsolhat az indu
latoknak? Vörösmartytól lejövet bement a Pilvaxba 
és levelet írt a Honderűnek. Magának Horváth Lá
zárnak címezte és gorombán közölte benne, hogy a 
Honderűhöz hasonló szennylapnak több verset nem 
ír. A  levelet azonnal postára tette és szenvedett to
vább. Nem járt barátaihoz, került minden ismerőst,
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zetes hosszú lépéseivel rohanva a házak tövében, lel
kében hordozva a sértett költői büszkeség, a János 
vitéz sorsa, a szülők nyomora égető sebeit.

Karácsony estére Vachott Sándorékhoz kapott 
meghívást. Nagyobb társaságot hívtak Vachotték, ott 
voltak Vörösmarty és felesége, Bajza és felesége, Va- 
chottné Csapó Pál nevű testvérbátyja, Kazinczy Gá
bor és mások, de aki Petőfit legjobban érdekelte, ott 
volt Csapó Etelke, a tündéri szőke gyermek. Eddig 
még nem is beszélt vele voltaképpen; ha ujján össze
olvasta, öt ízben látta eddig, akkor is csak futólago
sán. Mintha Etelke csak az ő lelkében élt volna iga
zán, a reális világban alig.

Nagy vacsorát csaptak, az asztal roskadozott az 
ételek, italok terhétől, a karácsony hangulata meleggé 
tette a zsivajló beszélgetést. Petőfi Etelke mellé került 
az asztalvégen. Beszélgetni kellett volna. De Istenem, 
milyen elmondhatatlanul nehéz egy tizenötéves szőke 
kislánnyal beszélgetni! Félszegnek tetszik minden 
mondat, amely hangot kíván, s az ember lenyeli, mi
előtt kimondaná. Ha meg mégis megembereli magát, 
ugyanabban a pillanatban a túlsó szomszéd is meg
szólal, s a kezdett beszélgetés ott áll a levegőben, si
keten, magára hagyva. Aztán az ilyen házikisassz,ony 
többet van odakint a konyhán, mint idebenn. Gazd- 
asszonykának szoktatja édesanyja, ilyen fruskának az 
étel, meg a kiszolgálás körül van a dolga. Nagynehe- 
zen sikerül egy rövidke párbeszéd, hebegve, ügye- 
fogyottan.

—  Mondja Petőfi úr, maga mindig ilyen szótalan? 
Rossz kedve van talán.

—  Lehetne. De mosit nincs.
—  Miért lehetne?
—  Mert az emberek rosszak és bántanak. Remé

lem, kegyed nem fog bántani.
—  Ha megígéri, hogy velem jó modora lesz.



190

—  Tessék?
—  Mert Sándor bácsi a minap, mikor önről be

szélgetett, azt mondta, hogy a kritikusok azért bánt
ják önt, mert rossz modora van.

—  És csakugyan rossz modorom van?
—  Nem tudom.
—  Kegyed milyennek talál? Utálatosnak?
Csapó Etelke igen gyorsan felelt:
—  Nem, a világért sem.
És már pattant is fel helyéről, mert elkapta édes

anyja intését. Mosolygó szemmel sietett ki a konyha 
felé és a költő mintha úgy látta volna, hogy egy ki^ 
csit pirosabb az arca, imint az imént. Vörösmarty 
utána nézett. Nem is állta megjegyzés nélkül.

—  De aranyos kislány ez, igazán öröme telik 
benne az embernek ilyen fiatalságot látni.

—  No, csak no, —  tréfált Bajzáné, —  a sógor 
hogy megnézi a szép lányokat.

—  Én már csak nézem. Más majd elveszi.
Petőfinek megnyilallott a szíve. Merően nézett

tányérjára, a világért fel nem pillantott volna. Félt, 
hogy pillantása találkozhatnék valakiével, akkor pe
dig biztosan piros lesz, mint a pipacs.

Vacsora után, míg Etelke a konyhán a feketével 
foglalatoskodott, a házigazda egy köralakú, nagy pa
pírlapot hozott be. Mindjárt meg is magyarázta, hogy 
ez mire való. A papírkört maga nyírta egy nagy ár
kusból és maga rajzolt belé egy huszonnégy ágú nagy 
csillagot. Ahol eladólány van a háznál, karácsonykor 
azt szokás csinálni, hogy a szóbajöhető házasulandó 
ifjak közül huszonhármat felírnak a csillag ágaira, 
a huszonnegyediket üresen hagyják. A papírkört az 
eladólány éjszakára a párnája alá teszi, a sötétben a 
párna alá nyúl és találomra beszakítja valahol a 
kört. Akinek a nevénél beszakította, az fogja elvenni. 
Ha az üresnek hagyott ágnál szakítja be, az eladólány, 
pártában marad.
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—  Hát most halljuk a fiatalembereket, —  szólt 
Vachott Sándor munkára készen, plajbásszal a ke
zében.

özvegy Csapóné egy kezdésre felsorolt nyolc 
fiatalembert, csupa vidékit, akit itt senki nem ismert. 
De kilenc után már gondolkozni kellett. Némi döcö- 
géssel összeszedtek még nyolcat. Kellett még hat. Köz
ben bejött Etelke, akkor eldugták a papirost, mikor 
megint kiment, újra kezdődött a tűnődés. Huszonkettőig 
nagy hosszadalmasan eljutottak, de tovább nem ment.

—  Kérem csak azt a csillagot, —  szólt ekkor Pe
tőfi az asztal végéről.

Mindenki ránézett. Vachott Sándor kézről-kézre 
adta a csillagot, s az lejutott a költőhöz. A költő ceru
zát vett elő, saját segédszerkesztői ceruzáját és írni 
kezdett. Szótlanul várta mindenki, hogy mit ír. Mikor 
befejezte, visszaadta Vachottnak. De már a Kazinczy 
kezében megállt a csillag. Hangosan olvasta Kazinczy 
a rigmust: „Ha e sötét betűk, amiket itt leírok, lenné
nek a balsors, mely tán téged ér: elvetném toliamat, 
nem írnék, bárha lenne minden vonásomért egy-egy 
ország a bér.“

özvegy Csapóné hirtelen megszólalt, mielőtt 
bárki bókolhatott volna a verselő vendégnek:

—  Miért balsors? Miért írja az én lányomra, 
hogy balsors?

Hárman is fordultak hozzá, hogy a kis strófát 
megmagyarázzák. Vachott pedig nevetve szólt át 
Petőfinek:

—  Rossz helyen említetted ezt a szót. Nincs a két 
hazában babonásabb személy, mint az lén anyósom.

Látszott is a Csapóné arcán, hogy elromlott kará
csonyi kedve. A csillagot a házigazda tréfás ceremó
niák között átadta Ételkének, mikor megint bejött a 
kislány. Nevetett mindenki, vidám trécselés követke
zett, a bor kipirosította az arcokat, csak Petőfi érezte 
magát ügyefogyottan, mert Csapóné arcán folyton
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ott látta a babonások kedvetlen borúját. És Etelkével 
sem jutott több alkalma beszélni. Mikor a vacsora
társaság eloszlott, még kezet szorított vele. Szeretett 
volna mélyen a szeme közé nézni, de ugyané pillanat
ban Bajza szólt valamit tréfásan a kislánynak, aki 
Petőfinek nyújtott kézzel rögtön Bajza felié fordúlt.

Másnap alig várta az illendő időt a költő, hogy el
mehessen Vachottékhoz. Sándor fogadta,.

—  Nagy a baj a háznál, —  mondotta, —  mert 
ezek a babonás asszonyok már idegessé tesznek.

—  Mi történt?
—  Kérlek, a csillag elveszett. Etelke azt mondja, 

hogy ő lámpaoltás után benyúlt a párnája alá és be
szakította, aztán visszatette. Reggel mégsem találták 
a csillagot sehol. Tűvé tették az egész házat, a csillag 
nincs. Anyósom most folyton azt sápítozza, hogy ez 
valami nagy szerencsétlenséget jelent. No, de kerülj 
beljebb pajtás, majd meghallod az asszonyoktól rész
letesen az egész tragédiát.

Petőfi beljebb került. Csapónét találta a szalon
ban kiét lányával. Roppant morcos volt az öregasz- 
szony kedélye, Petőfit csak úgy ímmel-ámmal fogadta. 
Ment is ki nemsokára a konyhába. Mikor pedig Va- 
chott egy pillanatra félreintette a feleségét, hogy va
lami házi dolgot megbeszéljen vele, a fiatalok együtt 
maradtak.

—  Hova lett az a csillag, Etelke? —  kérdezte 
Petőfi félhangon.

Etelke rajtakapott arccal lesütötte a szemét. Nem 
felelt. A költő pedig sürgősen, halkan tovább faggatta:

—  Ügyis tudom, hogy maga dugta el. Mért dugta 
el? Mit szakított be?

Etelke még mélyebbre sűlyesztette a szemét és 
vállat vont. A segédszerkesztő szívében harsány öröm 
riadozott. Talán éppen az ő versét szakította be és 
azért dugta el a csillagot, hogy ezt meg ne tudja senki. 
Ó, ha így volna . .., ha így lehetne . ..
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A Vachott házaspár elvégezte a családi suttogást 
a sarokban. Jöttek vissza a vendéghez. Nehézkes 
társalgás indult. Magasztalták a tegnapi este jókedvét, 
Petőfi magasztalta a vacsorát, ezzel azután el is fogy
tak a témák. A házigazda kérdezett valamit, a vendég 
röviden felelt. Hosszabb szünet. Vachott Sándor 
megint kérdezett, Petőfi megint felelt. Így üldögéltek 
egy jó darabig, a háziak is félszegen a látogató fél- 
szegsége miatt. Ekkor Vachottné felkelt, kiment s a 
másik szobából áthozott valamit: két teljesen egy
forma, piros-bársonyba kötött könyvet.

—  Nézze csak, Petőfi, megígértem Ételkének, 
hogy magából kihúzok valamit. Most, hogy a csillag 
ilyen megmagyarázhatatlanul elveszett, vele elveszett 
a maga versikéje is. Azt szeretné a húgocskám, ha azt 
beírná az emlékkönyvébe. És ha már benne vagyunk, 
írjon valamit az én emlékkönyvembe is.

—  Nagyon szívesen, megtiszteltetésnek tartom»...
S az udvarias válasz mellé egy pillantást mellé

kelt, mélyet, esdeklőt, Etelke szemében kutatót. De 
azok a szemek konokul kerülték a lehetőséget, hogy 
a költő beléjük tekinthessen. Vachott Sándor a kályha 
mellől, ahol hátát melengette, odaszólt:

—  Eredj az íróasztalomhoz, pajtás, ott kényel
mesebben tudsz írni. Tik pedig ne csipogjatok, míg a 
költőn rajta lesz az ihlet.

Petőfi nyitva hozta ki a két könyvet, mert az 
írás nem száradt még meg, nedvesek voltak a betűk 
a porzó alatt is. A nők csak úgy kapkodták tőle, kiki 
a magáét. Vachottné elolvasta a magáét és hangosan 
kacagott.

—  Jaj, Sándor, nézz már ide, mit írt nekem, ez a 
huncut ember. Rólad írja, hogy kínozzalak. „A  fájda
lomnak csalogánya ő, s mióta boldog, hangja ritkán 
jő . . .  Gyötörd, hogy halljuk édesbús dalát.“

—  Ejnye, te lókötő, —  nevetett Vachott, -— hát
H a rs á n y l Zsolt: Az üstökös. I . 13
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te rám uszítod a feleségemet? Na megállj, majd uszí
tom én is a tiédet, csak megházasodj.

—  Á, —  szólt Mária asszony, —  nem fog ez 
megházasodni soha. Megrögzött agglegény marad ez 
mindig.

Petőfi vakmerőén vágta oda:
—  Vagy ki tudja. De most már megyek is, kezeit 

csókolom. Isten vele, Etelke.
—  Isten vele, Petőfi úr, köszönöm szépen a 

verset.
Káprázat volt? Igaz volt? Mintha egy pillanatig, 

annak talán századrészéig a kék szempár belevillant 
volna az övébe. Már rég a Nemzeti Színház táján 
csikorgatta lábai alatt a friss havat, mikor miég min
dig ezen álmélkodott, ezen tűnődött: káprázat volt-e, 
úgy volt-e?

Másnap megint elment Vachottékhoz. Etelke 
nem volt otthon, elmentek sétálni. Harmadnap már 
restellt megint beállítani, de következő nap már nem 
bírta: elment. A kapuban találkozott özvegy Csapóné
val, aki hidegen biccentve ment tovább, mellette 
leánya. Megint elmentek hazulról. De ez már nem 
lehetett káprázat, ez való bizonyos igaz volt. Petőfi 
nem ment be a kapun, hanem várt, míg a két hölgy 
befordul a sarkon. És a sarokról Etelke visszanézett. 
Egészen biztosan visszanézett, minden képzelődés ki 
volt zárva, még egy hajszálnyit, egy mákszemnyit, 
egy egészen picikét mintha el is mosolyodott volna . ..

Az év utolsó napján Petőfi verset írt, elbúcsúzott 
benne az ezernyolcszáznegyvennégyes óévtől. Politikai 
verset akart írni, megróni az ó-esztendőt, hogy a 
pozsonyi országgyűlés nem végzett semmit. De, ahogy 
írta a költeményt, Írogatta, egyszer csak milyen négy 
sor alakult össze abban: „Ó haldokló év, sírod mellett 
engem lágy bölcsejében ringat a remény, s ahogy 
szabad, amit jövendöl, hinnem: a mennyországnak 
állok küszöbén.“ Igen, Csapóné és leánya nemsokára
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visszamennek falura, tavasszal majd meglátogatja 
őket és meg fogja kérni Etelke kezét. Nincs már túl- 
korán: holnap lesz huszonhárom esztendős, öreg
szünk, múlik az idő.

Üjév napján elment Vachottékhoz boldog újévet 
kívánni. Etelke nem volt sehol.

—  Ágyban maradt, —  mesélte Vachottné, —  
nagyon fájt a feje.

—  Nagyon ideges az a gyerek, —  tette hozzá 
Vachott, —  folyton panaszolja, hogy rosszul alszik. 
Különösen, ha erős a holdvilág, nem tud aludni. 
Olyankor hánykolódik, felkel, mászkál a szobájában 
és csak hajnaltájt alszik el.

Vachottné rendreutasítóan nézett az urára. Nem 
kell ilyesmit fiaital lányokról elmondani, mert aztán 
híre megy, és nehezebben kapnak férjet. De ura nem 
figyelt rá. Ideges volt.

—  Legalább anyád ne huhogna folyton, mint a 
bagoly. Máskor se állhatom, hogy olyan babonás, 
ilyenkor meg, mikor ideges vagyok, éppenséggel ki
hoz a sodromból. Ügy jár-kél a házban, mint a te
metés.

Petőfi érezte, hogy rosszkor jár itt. A levegőben 
a házi jelenetek veszedelme reszketett. Ajánlotta ma
gát és ment. De igen kínosan érezte magát. Otthon 
alig beszélt Vahot Imrével egy szót is, az pedig alig 
győzte faggatni, hogy mi baja. De Petőfi csak kurta, 
kitérő szavakkal válaszolgatott. Ez nem nagyon tet
szett a főnöknek. Utóbbi időben aggódni kezdett, 
hogy segédszerkesztője elhagyja. Mert a kritika ugyan 
szorgosan csépelte az ifjú költőt, de hírneve egyre 
terjedt, a vidékről érkező levelek jórésze magasztalta, 
s ezeket Vahot nem sietett ugyan megmutatni neki, 
de tarthatott tőle, hogy Petőfi maga is tudomást vesz 
rohamosan növekvő hírnevéről. Aztán meg hol ebben, 
hol abban a szerkesztőségben rebesgettek megürülő 
állásokról, és Petőfinek gyorsan nagyobb összeg

is*
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pénzre van szüksége szülei számára, —  ezt is tudta. 
Már pedig egy ilyen egyre hírnevesebb, amellett szor
galmas és munkabíró alkalmazottat kár volna köny- 
nyelműen elereszteni. Ezért ebéd közben cselekedett.

—  Pedig szeretném, kedves Sándor barátom, ha 
jókedve volna önnek. Ma újév napja van, ha ma így 
el van kámpicsorodva, rossz lesz az egész esztendeje. 
Nem a János vitéz sorsa bántja magát?

—  Az is.
—  Hát hallgasson ide. Ha ezek a kiadók mind 

olyan tökfilkók, majd kiadom én. Ügy tudom, ön 
száz forinton kezdte a kiadókkal az alkut. Utóbb le
ment ötvenre. Most lássa meg, kivel van dolga. Meg
veszem öntől a János vitézt.

Azzal benyúlt a zsebébe, kivette vörös bőrből 
való bankótárcáját és onnan kihasított egy százas 
bankót. Odatette segédszerkesztője elé az asztalra. 
Petőfi csak ámult. Azt hitte, tréfa. De a százas ott 
volt előtte, érte nyúlhatott, zsebretehette.

—  Komolyan mondja ezt főszerkesztő úr?
—  Csak akkor, ha beleegyezik ön. Ide a parolát.
Petőfi átnyúlt a paradicsomos káposzta fölött.

Kezeit fogtak. Eladta a János vitézt. Még költői önér
zete is bókot kapott. Első kötetéért nyolcvan forintot 
fizettek, ezért már százat. Alig várta az ebéd végét, 
azonnal írt a szülőknek.

Azok jöttek is rögtön, negyednap már Pesten vol
tak. Nagy melegség volt a viszontlátásban, a két öreg 
szerényen üldögélt a híres pesti fiú szobájában, Petro- 
vics uram roppant tisztességtudással tisztelte Vahot 
Imrét, fia kenyéradó gazdáját, Petrovics mama pedig 
minden bútor huzatát külön megtapogatta és ujja 
közt dörzsölgette. Mikor hármasra maradtak, Sándor 
odavágta apjának a százast. Mind a két szülő sírva- 
fakadt ezen. Még órák hosszat ültek nála és mikor már 
indulni kellett a szekér miatt, amely még napvilágnál 
volt menendő, száz meg száz dolog jutott eszükbe
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megbeszéletlen. Fiók a szekérig kísérte őket, amely a 
Griffhez állt be. S mikor hosszú ölelkezésekkel el
búcsúzott tőlük, még tusakodott magában: elmondja-e 
nekik a legfontosabbat. Hogy házasodni szeretne. De 
nem mondta el. Jusson öröm máskorra is, most elég a 
száz forint.

Eljövet a Griffből, kicsit sajgott a szíve apjáért. 
Szerény volt az öreg, restelkedő, hogy fiára szorult, 
szinte alázatos. Ez rosszul esett a fiúnak. Nem szerette 
így látni apját. Keménynek kívánta látni, konoknak, 
zsörtölődőnek. S hogy így letört kortól és nyomorú
ságtól az öreg, ettől sajátmagát látta a helyére lépni. 
Most már ő a férfi, úgyszólván családfő, apja helyett. 
S eszébe jutott, hogy reggel fésülködéskor egész csa
pat fehér hajszálat pillantott meg huszonhárom éves 
fején, amelyeket eddig nem vett észre.

Pár napig az a nagy öröm rendjén való egyen
súlyban tartotta a lelkét, hogy szülein segíthetett. 
Ezen a héten még egyszer sikerült Eleikével találkoz
nia, néhány szót válthatott is vele. Semmi különös 
nem volt ezekben a szavakban, de az ábrándos ember 
a legszimplább mondatokba is bámulatos és mélyen- 
járó jelentőséget tud belemagyarázni. Másnap megint 
kereste volna Etelkát, de a kislánynak megint súlyos 
fejfájása volt és feküdt. Következő napon, január he
tedikén, megmagyarázhatatlan hangulattal ébredt a 
költő. Valami legyőzhetetlen bánat fátyla simult a lel
kére, nem kínzó, nem kellemetlen, inkább végtelenül 
hangulatos és nyugalmas. Tétlenül tett-vett otthon, 
mert ezen a napon sem a nyomdába, sem a cenzúrá
hoz nem kellett mennie. Dél felé vers ötlött eszébe, 
nekifogott, megírta: „Hull a levél a virágról, elválok 
én a babámtól. Isten hozzád, édes, Isten hozzád, ked
ves galambocskám.“ Még a holdat is beleírta, Etelke 
ellenségét. „Sárgul a hold az ég alján, mindakettőnk 
olyan halvány.“

Nagyon nyugtalan volt, vette ködmenét, kucsmá-
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ját, elment Vachott Sándorékhoz. Még kint állt az ajtó 
előtt a folyosón, már valami furcsa, hosszan elnyúj
tott üvöltést hallott a lakásból. Mikor a cseléd ajtót 
nyitott, az üvöltésben női jajveszékelésre ismert. Itt az 
ajtóban a cseléd sírt.

—  Mi van itt? —  kérdezte riadtan.
—  Etelke kisasszony meghalt.
Petőfi szeme elsötétült. Meg kellett kapaszkodnia 

az ajtóban.
—  Micsoda?
—  Meghalt. Alig egy órája. Felkelt az ágyból, 

ment a szobában, egyszer csak azt kiáltotta, hogy 
„jaj, mama“ és elvágódott a földön. Jaj, jaj, szegény 
édesanyja, jaj, jaj.

A cseléd tovább sírt. Ott álltak ketten a nyitott 
ajtóban, Petőfi nem ment sem beljebb, sem vissza, s 
a kis cseléd is csak fogta értelmetlenül az ajtót és 
sírt. Ekkor a lakás felől feltűnt Vachott Sándor 
könnyben úszó arca. Szólni nem tudott, csak intett a 
látogatónak. Petőfi rekedten kérdezte, mialatt bentrői 
rettenetes sikoltozás jajveszékelt:

—  Igaz?
Vachott csak intett és gyorsan arca elé rántotta 

zsebkendőjét, mert a zokogás készült kitörni belőle. 
A költő nem szólt semmit, becsapta az ajtót vad erő
vel és kirohant az utcára. Nem tudta, mit akar és 
hova megy, csak rohant. Szemében borzalom ült és 
csodálatos módon azt érezte, hogy most szavalnia 
kellene valamit.

XVII.

A halál komor ünnepélyessége közvetlen közel
ből ölelte magához a költőt. Az élő kislány mellett 
félszeg és ügyefogyott volt, a halott mellett szabadon 
rajonghatott, a verseket nem írnia volt módjában, ha
nem érezni és leírás nélkül egyenesen eljátszani. Cső-
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határait ostromló. Színjáték egy halott és egy élő 
főszereplővel. Színjáték, de őszinte. A halál eltörölte a 
való élet akadályait, s akinek hangosan, gáttalanúl, 
zabolátlanul szeretnie nem lehetett, annak szerelmes 
bánata elől az élet minden gátja semmivé foszlott. 
Gyászolhatott, amennyire lelke képes volt. S ez a 
lélek sokra volt képes.

Még aznap visszatért Vachottékhoz. Ott már 
csendes, állandó sírássá enyhült az őrjöngő és sikoltozó 
zokogás. Petőfi belépett hozzájuk és szerelmet vallott. 
A halott iránt való szerelmiét vallotta meg az élőknek. 
Hatalmas szavakban, mint egy komor, mennyboltig 
röppenő óda.

Bevezették a kis halotthoz, akit családja már fel
öltöztetett fehér csipkeruhába. Jázminból és mirtusz
ból font koszorú volt a homlokán, ahogy a hajadono- 
kat szokás temetni. Kezét az ima tartásában össze
illesztették, szemét lezárták. Középen elválasztott dús 
haja két oldalt úgy ragyogott, mint az arany.

—  Mosolyog, —  suttogta borzadó bűvöletben Pe
tőfi és mint vaskapocs, ragadta meg Vachott karját.

Valóban, a halott nyájasan, édesen mosolygott, 
így mosolygott bájos szoborrá merevűlt arccal már 
órák óta, s csak mosolygott tovább.

—  Orvosért kell mennem, —  súgta Vachott, —  
anyósom folyton azt hajtogatja, hogy Etelke tetsz
halott, s ha eltemetjük, a sírban fog megfulladni.

—  Fuss, én maradok.
Petőfi megállt az asztal mellett, amelyre a halot

tat fektették. Odaállt a feje felől és nézte. Nézte per
cekig, negyedóráig, miég tovább. Nagysokára jött az 
orvos. Nyájas kis öreg volt ez, fehérszakállú, vigasz
taló beszédű. Meghallgatta özvegy Csapóné összefüg
géstelen, vad rémlátásait, amelyeket újraéledő sikol
tások szakítottak félbe. Eszelősen kiáltozott az öreg
asszony:
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—  Nem engedem élve eltemetni a gyermekemet! 
Nem engedem!

Vachott csitította, az orvos pedig megnézte a ha
lottat. Érütését nézte, arcát figyelte, szemhéjját gyön
géden feszegette. Aztán kijelentette, hogy a kislány 
meghalt, de üde arckifejezését ő is különösnek ta
lálja. Ha a családot ez megnyugtatja, talán hívjanak 
egy másik doktort is, azonkívül a halottkémnek is el 
kell jönnie, ennyi ember vizsgálata elég bizonyságot 
jelenthet. Most Petőfi szaladt el, hogy orvost hozzon. 
Jött az is, fiatalabb ember és fontoskodó. Roppant 
nagyképűen fogott hozzá a vizsgálathoz, megállapí
totta, hogy a kislány meghalt, de hogy tudományát 
fitogtassa, hosszú történeteket adott elő bámulatos 
külföldi esetekről, mikor egy fiatalasszony hat évig fe
küdt eszméletlenül s nem tért magához. Ettől özvegy 
Csapóné megint sikoltozni kezdett és végigfutva a szo
bákon, riadtan kiáltozta, hogy gyermekét nem engedi 
élve eltemetni. Közben nem vették észre, hogy füstöl a 
lámpa. A levegő, amely az erős fűtéstől és a halál kö
zeiétől egyaránt fülledt volt, megtelt vastagon szálló 
korompihékkel, a korom elmaszatolódott a könnyes 
arcokon s megszállta a kiterített halott fehér csipke
ruháját. Csapóné, mikor a lámpafüstölést és következ
ményeit felfedezték, odasietett halott leányához és 
aprólékos, gondos munkával egyenként fújta le a fe
hér csipkéről a fekete pihéket. Petőfi a másik oldal 
felől állott a holttest mellett s magában beszélt hozzá. 
Az érzelmi helyzet különössége magasba lendítette ezt 
az ajkak mögé zárt démoni vallomást és verssé ne
velte: „Elmondom, mit eddig rejtve tartogattam, mint 
gyöngyét a tenger legmélyebb habokban. Halld meg, 
drága gyöngyöm, szép, szelíd galambom. Amit érezék 
és szenvedők, elmondom.“

A fájdalmas csapással sújtott családhoz látogatók 
jöttek. Vahot Imre is odasietett, ahogy hírét vette a 
megdöbbentő esetnek. Kissé formálisan viselkedett,
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mintegy udvariassági tényt végezte a vigasztaló kéz- 
szoritásokat és vigasztaló szavak elmondását. Közben 
öccse félrevonta a sarokba.

—  Itt bámulatos dolgok történnek. Petőfi meg
vallotta, hogy szerelmes volt a kislányba és nőül szán
dékozott venni. Megkért bennünket, hogy tekintsük 
őt a halott vőlegényének.

—  Rá kell hagyni, —  szólt Vahot Imre nyugod
tan, —  kissé egzaltált ember.

—  Ezt ne így mondd. Csakugyan szerette. Ebben 
a fiúban van valami emberfeletti. Etelke ugyanabban 
a pillanatban halt meg, miikor ő messze innen valami 
sejtelemtől megkapatva búcsúverset írt hozzá.

—  Ne hitess el magaddal ilyen dolgokat. Elég, 
ha anyósod olyan babonás; nem szükséges, hogy 
téged is megbolondítson. Mi ez, amit itt tetszhalálról 
beszélnek?

—  A mamának az a fixa ideája, hogy Etelke 
csak tetszhalott. Már két orvos járt itt, holnap reggel 
jön a halottkém. Tehetetlenek vagyunk. Őszintén 
szólva engem is meghökkent, hogy szegény kislány 
mosolyog és virul halottaiban, mint a rózsa.

Vahot Imire vállat vont. Bátya létére elég idegen 
volt a háznál. A rokoni érdeklődésnek eleget tett, 
most már mehetett. Különben is itt volt már Csapó 
sógor, s bejött a szomszéd lakásokból is két öreg
asszony, akik nagy buzgalommal rendezkedtek be a 
virrasztásra. Az órák múltak, olykor suttogó pár
beszéd hangzott fel egyik, vagy másik sarokban, az 
asszonyok lábujjhegyen jöttek-mentek, sebtiben össze
szedett ennivaló jelent meg, sírva majszolt egyik is, 
másik is. És a suttogás, tipegés, orrszipákolás rava- 
talos csendjébe belenyilallott néha özvegy Csapóné 
egy kitörése.

—  Gyorsan egy tükröt! Egy tükröt hamar!
És siettek a tükörrel a halotthoz, ajkai elé tette 

a tükör lapját és aztán elkapta, nem látszik-e az
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sikoltott:

—  Itt van! Párás! Itt van! Él! Él!
—  De mama, —  csitította Vachottné, —  az a te 

lélegzeted, ahogy közel tartod magadhoz a tükröt.
Csapóné elcsitult, de egy félóra múlva megint 

felcsattant és kiabálni kezdett:
—  Nem engedem élve eltemetni! nem engedem!
Aztán megint hosszú csend következett, a virrasz

tás suttogó, haláltisztelő csendje. S a hosszú órákon 
át végig Petőfi volt a drámai kép középpontja, az 
özvegy vőlegény, a szőke kis halott komor szerelmese, 
aki nem tágít arája mellől, hol megáll, hol megül 
mellette, de nem tágít onnan, csak fenséges komor
sággal nézi a halottat, vagy maga előtt a semmit.

Mi jár a fejében a Pesti Divatlap ifjú segéd- 
szerkesztőjének, az új magyar költőnek, az elvetélt 
vándorszínésznek? A vers már készen van emlékezeté
ben. „Ó miképp felelnél, hiszen néma nyelvvel . . . 
kiterítve . . . holtan . . . koporsóban fekszel.“ Most 
másról tűnődik vékonyra összeszorított szájjal, komor 
és merev tekintettel. Azon gondolkozik, hogy ha őt a 
Pesti Divatlap meg akarja rajzoltatni Barabással, 
akkor ez volna a költőhöz méltó fenkölt kép, így 
kellene megrajzoltatni, a gyönyörű kislány ravatala 
mellett, a mindenét vesztett szerelmes költő fájdalmá
nak fenségében.

A virrasztók egymás után dőltek le szundikálni, 
hogy ki nem mondott megbeszéléssel felváltsák egy
mást. Petőfi reggelig virrasztott. Már kopogtak a lépé
sek az utca januári reggelében, mikor elment a 
Vachott szobájába, hogy egy-két órára ledőljön. Mert 
aztán mennie kellett a cenzúrához.

Délelőtt elvégezte dolgát, mint az álomlátó, aztán 
sietett vissza a halotthoz. Azóta már ottjárt a halott
kém és a kislányt a jajveszékelő anya terrorja folytán
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nem merte halottnak nyilvánítani. Űj orvosokat hív
tak, egyetemi tanárokat. Most már kizárták a vő
legényt a szobából, mert alapos vizsgálat okáért a 
kis halottat le kellett vetkőztetni. Lehántották róla azt 
a ruhát, amelyet már halála után adtak rá. Petőfi a 
szomszédszobában üldögélve, kábult fejjel várta a 
tanárok iSzavát a piros szemhéjju, fáradtságtól bóbis
koló családtagok körében.

Nyílt az laijtó, a két tanár kilépett. Vachott Sán
dort kérték, mert nyugodt férfivel akartak tárgyalni. 
De velők ment a harmadik szobába Petőfi is, s az 
egyik tanár kérdő pillantására méltósággal felelt:

—  Én a halott jegyese vagyok.
A két tanár egyike kifejtette, hogy mindkettőjük 

meggyőződése szerint a leányka halott. De hogy a 
család nyugodt legyen, ők elkövettek minden élesztési 
kísérletet, amelyet a tudomány modern állása ismer. 
Sajnos, mindhiába. A temetésről bízvást gondoskodni 
lehet. S miután Vachott megfizette a konzilium díját, 
eltávoztak. De özvegy Csapóné, mikor a tanárok dön
tését hírül vette, megint lármát csapott. Inkább meg
hal —  kiáltozta — , semhogy leányát földbe tenni 
engedje. Ha a tanárok élesztési kísérleteket végeztek, 
ez annak a jele, hogy nekik is gyanús a dolog, tehát 
új orvost kell hívni, tegyen élesztési kísérleteket az is, 
hátha annak sikerül. A vő tehetetlenül engedelmes
kedett, hivattak új orvost, immár az ötödiket.

De jött még másnap hatodik is, hetedik is. Éjjelre 
és nappalra való tekintet nélkül folyt a virrasztás, 
rendetlenül ettek és ruhástul aludtak négy álló napig. 
Petőfi olykor elfutott szerkesztőségi dolga után, aztán 
lóhalálában rohant vissza a Wenckheim-házba. Ha tét
len gyászban üldögélt a halott mellett, versek jutottak 
eszébe. Egyik úgy kezdődött, hogy ,,Mit nem tettem 
volna érted, szép szőke gyermekem?“ A másik: 
„Hová levél, te szebb reményeimnek korán kiégett 
hajnalcsillaga?“ És megint egy: „zárjátok be már azt
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a koporsót és vigyétek ki a temetőbe.“ Ezeket a verse
ket a nyomdában mindjárt lemásolta.

Negyednap az orvos konstatálta, hogy a hulla
foltok megjelentek, a halál kétségtelen, a temetést ér
telmetlen dolog volna halasztani. A pompfünéber, 
ahol Vachott már rég kialkudott és elrendezett min
dent, csak az időpontról szóló értesítést várta.

A temetési menetben Petőfi a család tagjaival 
együtt a koporsó után lépdegélt. A halottasháztól a 
luteránus templomba mentek, ahoJ Székács főtiszte
letű úr imádkozott a kisleány felett, majd pedig a 
Váci-úti temetőbe vitték a koporsót. Petőfi ott állt a 
sír mellett, mikor a koporsó födelén az első rögök 
kezdtek dübörögni.

E naptól kezdve egyre többet tárgyalták a Pilvax
ban, hogy Petőfivel csinálni kellene valamit, mert igen 
furcsán viselkedik. Barátait messze elkerüli, nem látni 
sehol. Volt, aki tudta, hogy minden áldott nap kimegy 
a Váci-úti temetőbe és órákat tölt a Csapó Etelke 
frissen hantolt sírja» mellett. Ott álldogál a hóban, néha 
járkál, hogy a lába ne fázzék, de nem szakad el a sír
tól. Annak is híre járt, hogy egyszer éjszaka ment ki 
a temetőbe. Tisztára elment az esze, hiszen azt a kis
lányt, akit ilyen shakespearei módon gyászol, alig 
hogy ismerte, nem is váltott vele néhány szónál töb
bet. A fiúk elhatározták, hogy beszélnek Vahot 
Imrével.

Pákh fel is kereste Vahot Imrét. És azzal jött 
be a Pilvaxba a rendes asztalhoz, hogy Vahotnak 
a Petőfi egzaltált temetői szerelme egyáltalában nem 
kellemetlen. Gyönyörű versek sülnek ki abból, a Pesti 
Divatlap fogja hozni a verseket, sőt a költőnek az a 
szándéka, hogy egész verskötetet szentel Etelke emlé
kének. Már címet is talált a kötetnek. „Ciprus lom
bok.“ De meg minek kellene zavarni Petőfit furcsasá
gaiban, ha azok jól esnek neki? Mindig rigolyás em
ber volt, s a színészt sohasem lehet kiölni belőle.
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De a barátok nem vették ilyen könnyen a dolgot. 
Pálffy Albert találkozott Petőfivel az Uri-utcában. Kö
szöntötte is, de a költő úgy tett, minha nem látná. 
„Ijesztően leromlott, —  mesélte Pálffy, —  'arca sár
gább, mint valaha, beesett szeme alatt mély karikák, 
a ruha lötyög rajta.“ Várady Antal is hírt hozott az 
öreg cenzortól, Resetától. Reseta bácsi nagy aggoda
lommal figyelmeztette, hogy nézzenek egy kicsit utána 
Petőfinek, mert azzal a fiúval még valami baj lesz.

Tanakodtak, tűnődtek, hiába. Ismerték barátju
kat, jól tudták, hogy ha rájött a bolond óra és zavar
ják, rögtön kitör harapós kedve, olyankor aztán nem 
ismer se Istent, se embert. Volt már máskor is ilyen 
világkerülő periódusa, egy darabig eltartott, aztán 
megint megjelent a Pilvaxban a régi Petőfi, szilaj 
kedvvel, szenvedelme» vitákra készen. Majd így lesz 
megint, ki kell várni.

A  költő csakugyan furcsán élt ebben az időben. 
Mint egy szerzetes, aki fogadalmat tett, semmi más
nak nem élt, mint Etelke emlékének. Szerkesztőségi 
munkáját tisztességgel elvégezte, azonfelül csak a ha
lott menyasszonyé volt. Mindennap írt hozzá verset, 
mindennap kiment a temetőbe, mindennap megláto
gatta Vachott Sándorékat. S ha rossz bőrben volt, azt 
nem ez a szenvedélyes és szinte boldog szerelemhez 
hasonlatos gyász okozta, hanem egyszerűen az, hogy 
sárgaságba esett. Nem sok ügyet vetett rá. Beszélt az 
Etelke ravatalánál megismert orvosok egyikével, az 
előírta neki, hogy milyen ételektől tartózkodjék, s az
zal rendben volt. A komor szerelmi gyász fantasz
tikus ünnepe inkább megnyugtatta, felmagasztalta és 
boldogította.

Két héttel Etelke halála után, mikor özvegy Csa
póné hazautazott falura, azzal állt Vachott Sándor 
elé, hogy adják neki az Etelke sziobáját. A jóbarát 
azonnal igent mondott, s Petőfi még aznap bejelen
tette kenyéradójának, !hogy elköltözik. Félt is, hogy
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ha elereszti a fiút személyes közeléből, más lapok be
folyása alá kerülhet és még elhalásszák tőle lapja ki
tűnő és olcsó attrakcióját. Jól tudta, hogy a Pesti 
Divatlapnak Petőfi a lelke. Alig volt pár száz előfizető, 
mikor Erdélyi Jánostól nyolcezer forinton megvette 
a vállalatot, s most egy félév múltán az előfizetők 
száma háromezerre szaporodott.

De Petőfi konok elhatározása ellen nem tehetett 
semmit. A költő átment lakni Vachott Sándorékhoz. 
Onnan jött el hozzá minden délelőtt a megállapított 
időben és sohasem késett egy perceit sem. Dolgát az 
eddigi pontossággal végezte, sőt még több terhet vi
selt, mert főnöke lassanként áttolta rája a beküldött 
versek bírálását, amiről az eredeti kötésben szó sem 
volt. Akkor még Vahot Iimre jónak látta óvatosan 
védeni a maga laptulajdonosi hatáskörét az alkalma
zott esetleges hatalomvágya ellen. De azóta kiismerte 
emberét, tudta, hogy az lojális és színbecsületes ter
mészet. Most a csapnivaló versek légióit is Petőfi ol
vasta gazdája helyett.

És most már csak hivatalosan érintkeztek. Eddig 
is volt köztük bizonyos tartózkodás, amelyet eleinte 
Vahot maga igyekezett fenntartani a tekintély ked
véért, amelyet azonban most már Petőfi tartott meg. 
Most már a főnök szerette volna érzelmileg magához 
kötni az értékes alkalmazottat, de azt kellett tapasz
talnia, hogy ez a fiatalember őt nem szereti. Valóságos 
hódítási manővert indított alkalmazottja ellen, ver
seit magasztalta, a János vitéz közelgő megjelenését 
csillogtatta előtte, Poórt, Nádaskayt, Horváth Lázárt 
gyalázta, —  mindhiába: Petőfi kimért, korrekt és hi
deg maradt. Sőt egy napon valami olyast kezdett em
legetni a költő, hogy ha Etelke után való fájdalmából 
egy kissé magához tér, utazni szeretne.

—  Hova az ördögbe akar utazni?
—  Párisba.
Ha nem Párisba is, de elutazott.
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Szép álom lett volna: Párisban felkeresni Béran- 
gert és vele kettesben sétálgatni a nagy forradalom 
emlékezetes helyein, megkeresni a Bastille helyét, 
álldogálni a Gréve-téren és kirándulni Versaillesba, 
Fontainebleauba. A költő ezt minduntalan végig
álmodta és gyönyörködtette vágyakozó fantáziáját. 
De mikor végre elkezdett érdeklődni, hogy mennyi 
pénz volna a legkevesebb, amivel elindulhat, szomo
rúan látta be, hogy terve kivihetetlen. Az a kis pénz, 
amelyet néhány vers fejében szándékosan nem vett 
fel Vallottól, nevetséges takarékösszeggé törpült a 
párisi számvetés súlyos végösszege mellett.

Viszont Kazinczy Gábor akkoriban Pesten tartóz
kodott. A Vadászkürtben lakott és sokat üldögélt 
együtt Petőfivel. Gyakran beszélgettek Zemplénről, 
Kazinczy megyéjéről, a szépséges Bodrogközről, 
amelyeket Petőfi is ismert vándorlásaiból. De Ka
zinczy olyan tájakról, helyekről, várromokról is 
tudott mesélni, amelyeket a költő még nem látott. Ki 
nem fogyott Felső-Magyarország marasztalásából. 
Micsoda városok: Kassa, Lőcse, Késmárk, Eperjes...

Az Eperjes szó iszeget ütött a költő fejébe. Ott 
lakott a kedves Kerényi Frici, aki olyan unszoló 
barátsággal invitálta már régóta. És még hozzá 
Tompa Mihály is Eperjesen volt ekkor, nevelősködött 
a Péchy-familiánál. Eperjestől nem messze van Igló, 
ott meg a Pákh Albert családja lakik, ott luteránus 
pap az édesapja. Ejnye, de jó dolog volna elutazni. 
Ha Páris nem megy, jó lesz Eperjes is. És miért ne 
tehetné? Felöltözködik rendesen Tóth Gáspár uram
nál, összeszed egy kis pénzt a; lapoktól és neki a 
világnak.

Csak még a Vahot dolga tartotta vissza. Vahotnak 
felmondott. Azt az állást, amelynek elnyerésekor a 
csillagok magasáig szeretett volna szökkenni örömé
ben, most felmondotta. Unta: nem az állást, hanem 
Vahot Imrét. Amíg együtt laktak, az összezártság
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valami elbírhatatlan ideges érzése fejlődött ki benne. 
Mikor átköltözött Vachott Sándorékhoz, Etelke szobá
jába, úgy gondolta, hogy megkönnyebbül s könnyebb 
lesz főnökével meglennie. De ideges érzésén nem segí
tett ez sem. Rájött, hogy mi a baj: a kötöttség, az 
alkalmazotti viszony, a rabság. Dühösen horkant fel 
benne a szabadság vágya, megint a testében érezte a 
lelki akadályoztatás fizikai feszélyét: még mikor nép- 
télén utcán ment is, az a kínos ösztöne volt, hogy 
két könyökével ellökje maga mellől, jobbfelől is, bal- 
felől is a hozzátapadó hétköznapokat.

—  Nem bírom! Nem bírom!
Egyszer valami báli rendezőséget rótt meg a Pesti 

Divatlapban, hogy miért nem kötelezték a meghívotta
kat magyar estélyi ruha viselésére. S az erről szóló 
közleményben ezt a kitételt használta: „ne küldtek 
volna lapomba olly ira tot. . . “  Ez így is jelent meg. És 
Vahot Imrére, mikor olvasta, nem lehetett ráismerni. 
Magába fojtott indulattal, de a haragtól falfehéren 
tette szóvá az ügyet segédszerkesztője előtt.

—  Már engedjen meg ön, de ez nekem nagyon 
kellemetlen. Az egész ország előtt elveszi tőlem a 
lapomat? Engedelmet kérek, de kié a Pesti Divatlap?

Petőfi bámulva nézett rá.
—  Rosszul tetszik értelmezni a dolgot. Ahova 

írok, az az én lapom. Egressy Gábor nyugodtan 
mondhatja a Nemzeti Színházról szólván, hogy ,,az 
én színházam,“ józaneszű ember nem fogja azt hi
hetni, hogy ő az épületet sajátjának vindikálja.

—  Akadhat, aki félreérti, —  vitázott Vahot.
Négyszer is visszatért „az én lapom“ kifejezésre

és sajátmaga írta meg a következő számba a helyre- 
igazítás szövegét. Hogy a „lapomban“ szó hibásan 
csúszott be s helyette „e lapban“ olvasandó. Petőfi 
szó nélkül aláírta a nyilatkozatot és nyomdába is 
adta, de ezen a napon elhatározta, hogy állását ott 
fogja hagyni. Lesz, ami lesz: most már rohamosan
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terjedő hírnevére is számíthat. Van Pesten elég lap, 
s ő szorgalmas ember.

Most tehát egy napon közölte Vallottal, hogy fel
mond. A laptulajdonost ez a közlés nem lepte meg, 
már régóta el volt rá készülve. De arra is, hogy mint 
színigazgató a primadonnát, ezt az embert minden 
áron vállalatánál tartja.

Eleinte kapacitálta, hogy maradjon minden a ré
giben. Órák hosszat beszéltek napokig: Petőfi hajtha- 
tatlanúl ragaszkodott a felmondáshoz. Akkor azt 
kezdte erőszakolni, hogy Petőfi semmit sehová ne ír
hasson, csak a Pesti Divatlapba, a nyomdai és cen
zúrái munkát ne végezze, jövedelmét darabonként 
kapja, ahogy szállít. Petőfi nem ment bele. Végül Va- 
hot azt ajánlotta, hogy Petőfi írjon bármit bárhova, 
de verset csak az ő lapjának adjon, ezzel szemben a 
lap felemeli a vershonoráriumot. Petőfi ezt sem 
akarta. Most aztán Vahot még egy kis előleget is kí
nált. És nem ment le a felmondott segédszerkesztő 
nyakáról, reggel azonnal rácsapott, délután felkereste 
a Pilvaxban, kapacitálta barátait, hogy kapacitálják. 
És Petőfi megadta megát.

—  Erre áldomást iszunk, —  szólt Vahot és bort 
hozatott, az első pohárnál pedig nagy ünnepélyesség
gel koccintott, mondván: —  nincs értelme, hogy két 
ilyen jóbarát önözze egymást, legyünk ezentúl per te. 
Én vagyok az öregebb, szervusz.

—  Szervusz, —  felelte Petőfi. Kezet szorítottak, 
megalkudtak.

A költő megúnta a túlságosan színpadias magyar 
ruhát is. Pantallót szabatott magának a szabónál, 
hozzá pitykegombos kék dolmányt piros hajtókával. 
Azonfelül pedig, mivel reggel fésülködéskor marok
számra maradt haja fésűjében, lenyíratta a haját. 
Ügy elváltozott, hogy meg sem ismerte magát a tü
körben. Polgári ábrázatú, megállapodott jellegű, jól 
öltözött fiatalember nézett rá onnan.

Harsányi Zsolt: Az üstökös. I. 14
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Március harmincegyedikén utóljára ment Gyu
rién és Bagó nyomdájába. Néhány apró tárgyát, ame
lyeket ott tartott, összeszedte, elbúcsúzott a metrom- 
pázstól, nyájasan nyakonütötte a szedőgyereket és 
mikor betette maga után az ajtót, már nem volt se
gédszerkesztő. Csak költő, semmi más. De olyan fel- 
szabadulást érzett, hogy szinte szárnyai nőttek tőle.

Aznap este a Vadászkürtben volt a nagy búcsú- 
vacsora. Nagy és vidám ünnepélyességgel folyt le a 
dolog, még programmot is csináltak. Petőfi verset sza
valt. ,,Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz.“  Egressy 
Gábor is szavalt, Emődy Dani meg éppen alkalmi ver
set olvasott fel, „Petőfi búcsúján“  volt a címe. A tár
saság hajnalig mulatott együtt, tréfáltak, énekeltek, 
vitatkoztak. A többiek bőségesen ittak is, Petőfi nem. 
A becsípettek között is éber maradt a figyelme. És 
megfigyelte, hogy a társaság egyik tagja, Sárossy 
Gyula, egyenként megfogta a társakat és arra kérte 
őket: szorgalmazzák Vahotnál az ő arcképének meg
jelenését. Már megrajzolta Barabás, de mikor jele
nik meg?

—  Én az ilyenre nem adok semmit, tudod, de a 
feleségemnek odalent vidéken igen nagy öröm volna. 
Hiszen ismered az asszonyokat. Ügy-e szólasz Vahot- 
nak? De ne úgy mondd, hogy én mondtam.

Petőfi nem szólt semmit. Az ő arcképét is már 
megrajzolta Barabás. Ügy volt, hogy még a nyáron 
megjelenik, örült neki, de inkább meghalt volna, 
semhogy kérje. És haragosan lenézte magában a pi- 
tyókos Sárossyt, aki ilyen csúnyán kunyorál hiúsága 
kielégítéséért. Ott mindjárt elhatározta, hogy ezért 
megbünteti.

Másnap indúlt a pest-eperjesi gyorsszekér. A 
költő ült rajta ládába csomagolt úti motyójával. Né
hány váltás fehérneműt vitt magával és könyveket: 
Heinét, Shelleyt, Byront. Vele utazott Miskolcig Sze
mere Miklós, aki az előző esti vacsorán is együtt volt
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a búcsúztató társasággal. Mikor Miskolcon elváltak, 
Szemere egy kis kölcsönpénzt is rátukmált a hosszú 
utazgatás előtt álló fiatal barátra.

Ekkor volt április elseje. Június huszonnegyedi
kén pedig megint Pesten volt. Alkonyaikor érkezeit 
meg, s hazafelé tartva, képeskönyv gyanánt futtatta 
el maga előtt az út emlékeit.

Kassa. Csupa német szó, német színház. Nem 
tetsző emlék.

Eperjes. Kedves napok Kerényivel és Tompával. 
A Táborhegy kanyargó zöld utai, a távol kékségben 
iderémlő Tátra. A Zsimni Potok nevű völgy, ahol az 
erdei lakot látták és az ő indítványára költői versenyt 
tartottak a témáról. Egy idegen asszonyság, aki meg
szólította az utcán: „Engedelmet kérek, de kezet sze
retnék fogni a nagy költővel“ . A dicsőséges nap, mi
kor az evangélikus főiskola diákjai fáklyászenét adtak 
a tiszteletére. A ház előtt kormosán lobogó vörös lán
gok tengere, s ő fedetlen fővel szónokol. Majd néhány 
nap múlva a főiskolai önképzőkör díszülése. Micsoda 
taps volt az, mikor Vörösmarty Szép Ilonkáját elsza
valta. Utolsó nap, búcsú: a polgármester maga tisz
teleg a háznál. A város nevében köszön az országos 
hírű költőnek. Mit szóltok ehez, Nádaskay, Poór, Sze 
herényi?

Branyiszkó. A csodálatos bérctenger. A leírhatat
lan ízű levegő, amelyet nem is lélegez, hanem iszik 
az utas. Az öreg szénégető tót. S egy parasztlakoda
lom szalagos, zenés szekere.

Lőcse. A fordulónál kibukkanó mesebeli város, 
a gyönyörű városháza a naplemente valószínűtlen 
tündérszíneiben. A sarki szatócs, aki nem akarja el
hinni, hogy Petőfi az, akivel beszél. „Der Petőfi kann 
nicht so jung sein, das ist ein Blödsinn.“  Hogy kacag
tak, mikor kijöttek.

Késmárk. Csuromvizesek az esőtől, ő is, Kerényi 
is. Vágni lehet a gomolygó ködöt. A Kárpátok pano-

14*
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rámájából, amiért Kerényi odaerőszakolta, semmi 
nem látható. A Thököly-vár kockás oromvonala. A 
luteránus fatemplom csodája. Látogatás Hunfalvy 
Pálnál, aki ott professzor Késmárkon. Milyen nyájas, 
kedélyes öregúr. Az elragadó, nyugdíjas kapitány, aki
vel együtt jöttek Eperjesről, s aki útközben úgy meg
szerette őket. Milyen színpadra való mulatságos figura 
volt óriási rezes orrával, zordon cirmos bajszával. S a 
késmárki ifjúság szerenádja. A nagy költőnek. Poór, 
Szeberényi, Horváth Lázár, ezt nem láttátok!

Igló. Kerényi visszatért Eperjesre. Vasárnap dél
előtt orgona zúg az iglói templomban, a papiak nép- 
telen, csak Pákh Albert mamája van otthon. Milyen 
aranyos, szíves asszony. „Petőfi? Az én Berci fiam 
legjobb barátja! Mennyit beszélt rólad, gyere már, 
hadd öleljelek meg!“ A három angyali hót a papiak
ban. A mámorító szagú hársfa az udvaron. Pákh 
Berci két kis huncut, jókedvű húga, Janka és Vilma. 
És barátnőjük, a kis Topscher Máli. Kirándulás Agg
telekre. A barlangban a kálvinista rektor, aki a Petőfi 
névre semmi meglepetést sem mutat. Ezt a nevet so
hasem hallotta.

Rozsnyó. A rajongó öregúr, aki azért mondta ma
gát boldognak, hogy ekkora lángelmét színről-színre 
láthat.

Rimaszombat. Sürgés-forgás, kortesek rikoltása, 
véres verekedés a szomszéd utcában, készülődés a 
tisztújításra. Berecz Károly, a pesti írópajtás, akinek 
felvitte Isten a dolgát, gróf Zichy Manó titkára lett. 
Éjfélig tartó nagy vita Berecczel az arisztokratákról. 
A jelenlévők (tapsolnak. Adorján Boldizsár a megye
gyűlésen feláll és kihirdeti, hogy a nemzet hírneves 
költője, Petőfi Sándor, a helyiségben tartózkodik. 
Percekig tartó tapsfergeteg. Aztán megint; feláll Ador
ján Boldizsár és indítványozza, hogy a lánglelkű költő 
egyhangúlag választassák meg Gömörmegye tábla- 
bírájává. Tapsorkán megint. Petőfi Sándor, a nagy
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költő, táblabíró. Ezt láttátok volna, Nádaskay, Poór, 
Dömjén, Szeberényi, ti nyavalyások!

Kisfalud. Adorján kastélya. Várgede. Kubinyi 
Rudolf kastélya. Micsoda könyvtár: angol, francia, 
német, olasz, spanyol irodalom. A régi ismerős, Stel
ler prókátor.

Fülek. A tündéri várrom. Gács. Várkastély, ősök 
képterme, hajdani Forgách grófok. S a képek közt 
egy megrendítő portré: a szép, fiatal, elmeháborodott 
grófkisasszony.

Losonc. Kocsi György, a gazdag birtokos, aki 
nagy ebédet ad a városban tartózkodó költő tisztele
tére. Dömjén, Szeberényi, ti kócos fickók, ti! Salgó, 
a vár, szomszédja a csillagoknak. És megint Loson
con . . .  Ó, Száli, édes, komoly, okos, villámló eszű 
Száli, elbűvölő zsidólány. „Szép vagy, de szép orcáidat 
az ember addig nézi csak, amíg nem látja sugarát lel
ked dicső villáminak.“  Fehér rózsabokréta, gyors 
búcsú, soha nem látjuk többé egymást. És a másik 
lány, a szép Plachy Vilma, Steller mátkája. „Költő
kebelnek nem szolgál szerencse; tudod szívemnek bús 
történetét: volt életemnek egy királyi kincse. Koldus 
vagyok, mert azt eltemeték.“  Milyen édes volt az a 
hosszú, hosszú beszélgetés, mikor elmondta Csapó 
Etelke tragikus halálát s a maga romantikus, gyász
fátyolos nagy szerelmét. S a testvéri csók, amit a szép 
Vilmától kapott. . . egy egészen pici, ártatlan ízével a 
kacérságnak . . .

Balassagyarmat. A  szép megyeháza. Két süldő
lány, akik összevihogtak az idegen mögött. Hátha 
még tudták volna.

Vác. Rohanjunk, rohanjunk, mert elmegy a hajó. 
Lihegő rohanás a kikötőhelyre. Most ment el a hajó, 
ott úszik ni. Muszáj szekéren menni Pestre.

Nem is menni, jönni. Már csillog a gyöngypontok 
fény tengere, szinte negyedévi távoliét után itt van me
gint a nagyváros. A százezer lakójú kőrengeteg, óriási
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kétemeletes házaival, színházzal, szerkesztőségekkel, 
helytartótanáccsal, kávéházakkal, nyüzsgő sokaságá
val, robogó hintókkal. A házak ablakszemei andalító 
fénnyel csillannak fel egymásután. Húsz, száz, ezer, 
tízezer család, otthoni asztaloknál meghitt beszélgetés 
és béke, s valahol, valamelyik ablak mögött egy lány, 
aki kedves, szép, okos és odaadó. Az az egy. Akit meg 
kell találni, mert addig nem élet az élet . . .

A szekér bakján a váci molnár subás háta gör- 
nyedez.

—  Mondja csak, van-e kendnek gyereke?
—  Kilenc.
Gyerek. Apró pufók jószág. A fejét simogatni le

het. Csacsikat kérdez, ha ölbeveszi az ember.
A szekér lassan zörög befelé. A fénypontokkal 

ragyogó nyáresti városra komor nyugalommal néz le 
a citadella. Itthon vagyunk Pesten.

XVIII.

Folyton affér, veszekedés és harc. A bajból új írás 
származik, az írásból új kellemetlenség.

A felsőmagyarországi út alatt bőségesen hömpöly- 
gött tovább a Szeberényi-vihar. Szeberényi új választ 
irt, de azt Vahot nem adta ki. Erre a mérges pápai 
iskolatárs a Századunkhoz fordult. „Leleplezések“  
címmel bősz kirohanást szerkesztett mindenekelőtt a 
Petőfit védelmező Vahot ellen. „Kedves Vahot, előbb 
Vachot vagy Vachott, olim Vahud, uram.“ Petőfit nem 
emlegette a hosszú cikken másként, mint így: „Petőfi 
(eredetileg Petrovics) Sándor.“  Édes, vagy inkább csár
dás-hangú pacsirta, —  így is aposztrofálta, célzással 
az öreg Petrovics mesterségére. „Durva szájhős kígyó- 
sziszegése“ , „csavargó“ , satöbbi. A Századunk ugyan
azon számában egy névtelen közlemény egyszerűen és 
röviden sikkasztással vádolta Petőfit. Elmondta, hogy
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számos pápai olvasó elküldötte Petőfinek a verseskötete 
előfizetési díját, Petőfi arról szabályos nyugtát is adott, 
de a könyveket nem küldte el, sőt az első szelidebb, 
s a második keményebb hangú felszólításra sem haj
landó elküldeni, a pénzt ellenben zsebrevágta. A Szá
zadunk következő számában jött a „Leleplezések“  II. 
fejezete. Szeberényi szótára ebben: „hazugság“ , „az 
illy tettekért már szégyellni se bírják magokat“ , „a 
divatlap szultánja és lógósa“ , „pöffeszkedő hiúság“ , 
„ocsmány harc“ . És három nap múlva megint hozza 
a Századunk a Leleplezéseket, immár a III. fejezetet. 
„Ha már az ember annyira le akar aljasulni, hogy ha
zugságra vetemedik, akkor legalább legyen követke
zetes.“ „Sületlen elménczség.“ így Szeberényi a Szá
zadunkban, vagyis a Hírnökben, lévén az ennek mel
léklapja.

Petőfi fentjárt ezidőtájt Kerényiéknél, Pákhéknál. 
A távolból, posta és lapforgalom hijján, nem igen har
colhatott. De hogy sikkasztással vádolják, azt meg is 
tudta, el is intézte. írt Tarczy Lajosnak egy levelet a 
Divatlapban. A pápai előfizetők hiányzó nyolc kötetét 
ugyanis egy pesti látogatás alkalmával Tarczy vette 
át tőle, s aztán a köteteket vagy elvesztette, vagy el
hányta, vagy elfeledte az előfizetőknek átadni. Egye
bekben nem sok szót vesztegetett a dologra. Sértett 
gőgjét bársonyos édességgel simogatta a közvetlen 
dicsőség: fáklyászene, szerenád, rajongó vidékiek, 
tapsban kitörő megyegyűlés, táblabírói titulus. Mikor 
Pestre érkezett is, könnyedén legyintett a körülötte 
dúló hírlapi zivatarra. Alig volt lap, amely ne foglal
kozott volna vele lépten-nyomon. Egyikben egy „H ír
lapi méh“  nevű névtelen tallózó csipkedte meg a lap
szemlében minden héten. A Honderű is beledöfött 
okkal, ok nélkül, ahoMehetett. Folyton csak róla volt 
szó, a Pesti Divatlap bejelentette olvasóinak a Petőti- 
versek kizárólagos közlését, és műmelléklet gyanánt 
Petőfi arcképét ígérte. Közben megszólalt a szigorú
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Nádaskay és tanulmányt írt a Cipruslombokról. „Szí
vesen valljuk meg, mikép az eszményi tisztaságú ste
relem fájdalmát, az emésztő szívkínt, a végzeten meg- 
nyugvó kebel egyszerű, visszafojtani nem bírt pana
szát hűbben, salaktalanabbul alig zenghetné lant.“

Ez a magasztalás már nem okozott neki akkora 
örömet, azok) a csipkedések már nem okoztak akkora 
fájdalmat. A kritika felett érzett boldogság és szenve
dés csak a szűz szívnek nagy. Később az írói önérzet 
az erős benyomások alatt elkérgesedik. Szép, szép a 
dicséret, de már nem olvassa el az író tízszer egymás
után, nyilvánosan és lopva, mint azelőtt. Fájni fáj a 
tűszúrás, de mérge már nem hat, a lélek nedvei is 
immunizáló testecskéket tudnak nevelni. A felgyülem
lett keserűségnek több biztosító szelepe is van: akit
támadtak, maga is megtanul vagdalkozni. Petőfi még 
losonci napjaiban kieszelte, hogy a Heine-féle Karz- 
reise példájára Utijegyzeteket fog írni. Egy részt belőle 
ott mindjárt meg is írt a Kubinyi-kastélyban, s most 
megérkeztekor buzgón nekifogott a folytatásnak. Már 
az első oldalaknál látta, hogy ezzel is úgy lesz, mint 
a János vitézzel: kicsinek kezdte, közben magától szé
lesedik az írás. Irta, írta, és a kritikusokról sem feled
kezett meg. Csak úgy általánosságban. Aki akar, 
értsen róla.

Mindez nem volt neki a legfontosabb. Volt valami 
egyéb, ami tetőtől-talpig érdekelte, fűtötte, izgatta.

Megérkezése után mindjárt felkereste jóbarátait. 
Többek között Egressyt.

—  Mi újság a színháznál? Lendvay még mindig 
nem nyughatik?

—  Most csendesebb. Meghallgatta Laborfalvy Ró
zát és Róza asszony gondoskodik róla, hogy Lend- 
vaynknak más ne jusson eszébe, csak ő. ö t percig 
nem hagyja egyedül.

—  Róza? És mi lesz a víg élettel, fényűzéssel, 
zenebonával?



—  Nem kell őt félteni. Lovagol minden reggel* 
mint azelőtt, hintóbán kucsérozik, szórja a pénzt, éli 
világát. A gavallérjai azért megvannak.

—  Isten tartsa meg a szokását. És veled mi van?
—  Nagy gondban vagyok, idestova itt a jutalom

játékom és nem tudok darabot választani. Örökké a 
Szökött katonát mégsem játszhatom.

Petőfi felkapta a fejét.
—  Ne is tűnődj többet. Írok neked darabot én 

magam.
Egressy boldogan ámult.
—  Sándorkám, komolyan beszélsz? Mindjárt 

megcsókollak!
—  A legkomolyabban. Már azt is tudom, hogy 

mit. Régóta a fejemben motoszkál. Betyárt írok neked, 
puszták királyát, lovon járó oroszlánt, ragadozó sas
madarat. A címe is megvan. „Zöld Marci.“

—  Kitűnő, kitűnő, —  lelkesedett a színész, —  de 
nagyon szépen csináljad. Mikorra tudod megcsinálni?

—  Ha elbújok valahol falun, hogy nyugodtan 
dolgozhassam, napok alatt. A János vitézt hat nap, 
hat éjjel írtam.

—  Helyes. Mikor mégy?
—  Holnap.
—  Hiába, te vagy az én emberem. Rohanj cso

magolni.
Nem ment ugyan másnap, de csakugyan ment 

pár nap múlva. Megírta szüleinek Szalkszentmártonba, 
hogy meglátogatja őket, elintézte minden függő dol
gát, megvásárolta azt a papirost és azt a tucat tollat, 
amellyel jobban szeretett írni és elment Szalkszent
mártonba. Ott csak egy pár órát töltött a viszontlátás 
hosszú meséivel és kérdéseivel. Éhesen esett neki a 
munkának. Majd meglátja ez a sok csaholó kritikusi 
pincsikutya, hogy mi az a színpadon, mikor az orosz
lán elordítja magát.
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—  Mit írsz te, Sándor fiam? —  kérdezte a vacso
ránál a korcsmáros holtfáradt fiától.

—  Színdarabot.
—  Azt-e? Az Isten áldjon meg, csak nem mentél 

vissza a komédiához?
—  Nem, nem, ne féljen édesapám. Mást csinálok. 

Majd elmagyarázom, ha nem leszek ilyen fáradt.
Petrovicsné gyengéd aggodalommal tette rá kezét 

fia kezére.
—  Ó lelkem, fiam, hiszen agyondolgozod magad.
Egy hét alatt megírta. Mikor utolsó éjszaka haj

nali fél kettőkor odaírta az utolsó felvonás után, hogy 
„függöny“ , fáradtságán túl is ujjongó lelkesedés vett 
rajta erőt. A színdarab remekül sikerült. Csupa erő, 
csupa érdekesség, csupa zamatos népi íz, izgató törté
net, kitűnő szerepek. Habozva tűnődött: talán játszani 
is lehetne benne. . .  Majd meglátjuk.

Három nap múlva már ott volt a „Zöld Marci“ a 
színházi bíráló választmánynál. Egressy toporzékolt, 
hogy nem láthatta előbb a szerepet, de a szerző min
denáron választ akart a színháztól. Az Életképek már 
megírta, hogy ezen a darabon dolgozik, számos barát 
és számtalan ellenség leste, hogy mi lesz. A Pesti D i
vatlap közölte, hogy a darab már ott van a bírálók 
előtt. Még nagyobb várakozás. Az Életképek két nap 
m/ulva mindenesetre megtámadta az Utiképek alkalmá
ból. A Honderűnél toporzékoltak az izgalomtól: ez
az öntelt fickó most már a Nemzetibe is bekerül? A 
Pilvaxban csak a Zöld Marciról volt szó, Petőfi rész
letesen elmondta a tartalmát, s az előadástól, amely 
valóságos színészi előadás volt csakugyan, mindenki 
egyértelműleg el volt ragadtatva. Egressy izgatottan 
járkált színházból kávéházba és vissza. Az új színpadi 
szerző pedig lelkendezve számolgatta magában, hogy 
a nagyon valószínű nagy siker szerzői jövedelméből 
mégis csak el fog jutni Párisba.

Négy nap telt el a benyújtástól s már elolvasták
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a bírálók. Bajza kérte, hogy sürgősen olvassák, mert 
Egressy jutalomjátéka nincs messze. Ki kell gyorsan 
osztani, szerepezni kell, próbálni kell.

Negyedik nap este Petőfit kérették a színházhoz. 
Dobogó szívvel, ujjongó izgalommal ment fel a szín
házba. Az igazgató egy szót sem szólt, hanem a bí
rálók írásbeli jelentését nyújtotta át neki. Petőfi a kö
vetkezőket olvasta: „Se drámai erő, se cselekvény, se 
jellem, se egység, se morál nincs benne, s mindössze 
is némely helyen körmönfont magyarság. Nem rossz 
dialóg, de ez is, mint általában az egésznek nyelve, 
minden költészet, minden nemesítés nélkül, merő 
nyersen. A darab nem is Zöld Marcinak, hanem Becs- 
kerekinek volna nevezhető. Az egészen még igen nagy 
éretlenség tűnik föl, úgy hogy még csak elolvasásra 
sem tartatik méltónak“ .

A költő torz arccal nézett fel az írásból. Térdében 
zsibbadást érzett, gyomrában fájó nyomást. Kínzott 
mosoly vonaglott szája körül. Az igazgatóra nézett. Az, 
mintegy mentegetődzve, így szólt, mialatt a jelentést 
visszavette:

—  Nem ajánlják, hogy elolvassam, de ha akarja 
ön, elolvasom. Bár ez most már céltalan.

—  Ne tessék fáradni, —  szólt a szerző a dühtől 
fátyolos szemmel, —  kérem csak vissza azt a hitvány 
fércművet.

Átvette a kikészített darabot, köszönt, nyersen fel
kacagott, mint egy eszelős és már kint is volt. Sietett 
a Pilvaxba, ahol Egressy várta. Ott ültek a többiek is, 
de azokat most nem akarta látni. Beintett egy pincér
nek és kihívatta Egressyt az utcára. Azonban Vahot 
Imre észrevette a pincér suttogását. Szemfülesen kijött 
ő is. A darab őt nagyon érdekelte, nemrég alapította 
Obernyik Károllyal mutyiban a Nemzeti Színműfcárt és 
igen rajta volt, hogy a Petőfi-darab kiadását ki ne 
eressze a kezéből.
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—  Széna vagy szalma? —  kérdezte Egressy 
rosszat sejtve.

—  Felfújhatod a színházadat. A tisztelt bírálók 
még arra sem tartják érdemesnek, amit én írok, hogy 
az igazgató elolvassa.

—  Borzasztó. Most miben lépjek fel?
Petőfi rábámult Egressyre. Hát az itt a gond, 

hogy Egressy miben lépjen fel? Nem az ő mérhetetlen 
keserűsége? De aztán vállat vont. Nincs az a magasz
tos színművész a világon, akinél ne a szerepe volna 
az első kérdés.

—  Szamarak azok egytől-egyig, —  szólt közbe 
gyorsan Vahot, —  add ide, csak azért is kiadom a 
Nemzeti Színműtárban, juszt is megmutatjuk, hogy 
a közönség kapkodni fogja. Akkor aztán a bíráló 
urakat egy kicsit megtáncoltatjuk. Add ide, ne 
okoskodj.

—  Előbb én szeretném olvasni, —  szólt Egressy 
és ő is nyúlt a kötet után.

Azon vették észre magukat, hogy míg ők a 
fal mellé húzódva az Űri-utca homályában egymás 
kezéből szedik ki a kötetet, Petőfi már sarkon fordult 
és elsietett. Kiáltottak utána, de hiába. A szerző nem 
is sietett, hanem szaladt. Már nem is volt sehol.

Másnap nagy lárma volt a berkekben. A Honderű 
diadalüvöltéssel harsonázta a nagy szégyent. „Zöld 
Marci, Petőfinek ez oly tele torokkal hirdetett szín
műve a bíráló választmány által egyhangúlag elvette
tett. Az író múzsája, mint legtöbbnyire, nagyon alant 
repked. Abban egyébiránt még magában semmi sincs, 
hogy P. darabja egyhangúlag elvettetett, mert hiszen 
igen jó lyricus stb. lehet valaki anélkül, hogy dráma
író volna; de P.-re ez azért leend alkalmasint külö- 
nösb hatással, mert ez ifjú kezdő már is rendkívüli 
universalis genienek mondja és írja magát a szép- 
irodalom körében.“ Majd később: „Igen szép dolog az 
önérzet és férfias büszkeség, de illy hetvenkedés,
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éretlenség, féktelen szerénytelenség, sőt. .. már ez 
mégis sok. Szépen halad P. a kegyeletekben. A 
koszorús Garayn kezdé, más érdemeseken folytatja 
paczkázásait, remélhetni, hogy majd Vörösmartyn 
végzendi. S mi az oka, hogy a kegyeletek illy lábbal 
tapodását összetett kézzel elnézi az egyetemes journa- 
listica?“  A közlemény vége: „  . . .  a jelen nemzedék, 
melly legtiszteltebb neveire sárt enged dobatni egy 
egyéntől, ki nem méltó, hogy megoldja saruit ama 
férfiaknak, kik —  szerencse mégis —  sokkal maga
sabban állanak már az érdem és köztisztelet fény
körében, semhogy a por, mit illyes vickándozók oda
lenn a műveletlenség göröngyei közt felkavarnak, 
hozzájok felhatni bírna.“

Ha a költő kezdte bírni a kritikát, most kapott 
olyan fejbesújtást, hogy ezt megérezhette. A fogát 
csikorgatta, keze mindig ökölben volt. Barátai nem 
mertek szólni hozzá, mert elpattanásig feszített indu
latában ingerlékeny, goromba és igazságtalan volt 
azokkal is, akiket szeretett. Egressy még aznap el
olvasta a darabot, de óvakodott azt személyesen 
visszaadni a fiatalembernek, mert a művét maga is 
csapnivaló rossznak találta és tartott tőle, hogy ezt 
a vélekedését nem tudja majd Petőfi előtt kellően 
megcukrozni. Azt izente egyszerűen a költőnek, hogy 
a darab Vahotnál van, ahhoz továbbította, ahogy 
megállapodtak. Ebből Petőfi tudta, hogy Egressynek 
sem tetszik a Zöld Marci. Hiszen ha tetszenék neki, 
rohanna hozzá, hogy együtt szidják az igazságtalan
ságot. Pedig neki most ez kellett volna. Elégtétel, 
elégtétel!

Szállásán elővette a Pesti Divatlap nemrég meg
jelent műmellékletét. Mert Barabás-portréja csak
ugyan megjelent a lapban. Maga elé vette a képet és 
nézte. Félig begombolt zsinóros dolmányban állt ott 
a derékig ábrázolt fiatalember, háta mögött össze
kulcsolt kezekkel. Zárt nyakán a kabát gallérja alatt
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fekete selyemkendő. S felette a fej, a messzire néző 
komoly szemek, hetyke kis bajusz, borotvált áll. 
Haja —  akkor még nyiratlan —  hátrafelé simítva.

—  Ki vagyok én? Lángelme vagyok, vagy vickán- 
dozó, kis tehetségű szájhős vagyok? Ki vagy te, 
Petőfivé lett falusi Petrovics, mit nézel azzal a gyűlö
letes szemeddel? Darabot írtál. Gyönyörű. Nem szé- 
gyelled magad?

Féktelen dühre gerjedt önmaga ellen. Fogta a 
képet és apró darabokra szaggatta. Az utcára rohant, 
hogy a száguldás elhallgattassa őrjöngő idegeit. Fújt 
felindulásában, mint a vadkan. Ha ismerőst látott, 
átfutott a másik oldalra. Ha meg már nem kerülhette 
el, nem viszonozta a köszöntést. A világegyetem két 
részből állott most, belőle s mind a többi részből. S a 
világegyetem e két fele most engesztelhetetlen harag
ban voltak. De ha egyik győzte, győzte a másik is. 
A dúló-fúló fiatalember magával a sorssal veszett 
össze. És nem adta meg magát, konokul tartotta a 
haragot. A Honderűt tajtékzó versekben támadta meg.

Ügy? Kell még? Nesze! Az ellenfél odavágott 
még egyet.

Három nap sémi telt bele s az Irodalmi Őrben, 
vagyis az Életképek kritikai melléklapjában, Szemere 
Miklós hosszú és heves támadást intézett Petőfi ellen. 
Nem is éppen jogtalanul. Mikor Petőfi a felsőmagyar
országi út előtti búcsúvacsoráról írt az Utiképekben, 
valóra váltotta azt a szándékát, hogy az arcképe köz
léséért kunyeráló Sárossyt megbünteti. Nevét mégsem 
akarta kíméletből kiírni, tehát így fejezte ki magát: 
„Búcsúlakomámban egy pár vidéki költőcollegám is 
volt, kik azért voltak akkortájban Pesten, hogy egvik 
vagy másik divatlap szerkesztő által levétessék 
magokat. Hja, mikor az olyan szép, ha az embert 
Barabás lepingálja, s a szerkesztők aztán küldik szét 
az egész két magyar hazá — :— nak némely helyére, 
s a közönség bámulva kiált föl: Tehát ilyen ő?“ Ez
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a rész megjelent az Életképekben, amely az Utiképe- 
ket közölte. És olvasták vidéken úgy Szemere, mint 
Sárossy, kiki a maga pátriájában. Hogy Sárossy 
olvasta, az nem volt baj: a szerző éppen ezt akarta. 
De vigyázatlanul nem gondolt Szemerére. „Egy pár 
vidéki költőcollegám“ , —  a kifejezés plurálisa olyan 
szerencsétlen volt, hogy aligha lehetett kimagyarázni. 
Pedig esze ágában sem volt Szemerére gondolni. A 
templomban is megesküdhetett volna erre. Szemerét 
akarta volna piszkálni? Aki pénzt adott neki kölcsön 
a szóbanforgó lakomát követő napon? Akinek ugyan
akkor előfizetési ívet küldött azzal a baráti kéréssel, 
gyűjtsön neki előfizetőket a Ciprus-lombokra?

Mindez Szemerének is eszébe jutott. De ő nem 
azt vonta le belőle, hogy ezek folytán Petőfi aligha 
akart éppen őrá célozni. Hanem —  joggal —  azt, 
hogy Petőfi támadása cinikus, nagy csalódást okozó 
és nem is egészen jellemes. Mégis tartózkodó hangon 
írta meg a nevetséges hiúság vádja ellen való védeke
zését. Jól nevelt úrifiú volt, a pesti hajszától távol élő 
megyei úr. Amit írt, abban inkább a keserű baráti 
csalódás, semmint a harag adta az ízt.

Erre a nyilatkozatra rögtön felelni kellett volna. 
Nem újságban, hanem baráti levélben. A költőnek volt 
erre hangja: ilyenkor goromba szeretettel leszidta a 
duzzogót, s azzal a dolog rendben volt. A két hét előtti 
Petőfi meg is írta volna ezt a levelet Szemere Miklós
nak. De ez a Petőfi sebzett oroszlán volt, aki vad kín
jában csattogó fogakkal mardosott maga körül, va
kon és az életért küzdve.

—  Olvastad Szemeiét? Kérdezte tőle óvatosan a 
Pilvaxban Degré Alajos.

—  Olvastam, —  szólt a mogorva felelet.
—  Nem kéne megbékíteni?
Petőfi az asztalra vágott.
—  Én békítsek? Mikor az egész világ nekem esik 

és mindenki csak belém harap? Még én békítsek?
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—  Csak mondom.
—  Hát ne mondd, —  kiáltott Petőfi és reszketett 

haragjában, —  törődj a magad dolgával.
Degré nyelt egyet és felkelt az asztaltól. Petőfi pe

dig felvette a Pesti Hirlapot és olvasást színlelt. De 
csak nézte a betűket, nem látta. Benne is feltolakod
tak a méltányosság érvei: Szemere mást érdemel. De 
most már sajátmagára sem akart hallgatni, vak és sü
ket akart lenni, ütni és harapni akart. Vadászok és 
kutyák között, a szűkre vont gyűrű közepén, az iro
dalmi élet tisztásán ott hörgött az oroszlán, oldalából 
kiálltak a belelőtt nyilak és beledöfött lándzsák, s ő 
mennydörgő vicsorgással forgott maga* körül, mert 
mihelyt egy szelindek felé fordult, hátulról már bele
kapott egy másik. És a nyilak sem szűntek meg.

Petrichevich Horváth Lázár maga vette kezébe 
főszerkesztői tollát, hogy a Honderűben ő is részese 
lehessen a szép hajtóvadászatnak. „Egy Petőfi nevű 
kis borzas legényke, kire jóbarátai erőnek erejével rá
fogják, hogy nagy ember.“ Majd utóbb: „Petőfi Sán
dor, Vahot Imre és több efféle tetőtől-talpig komisz 
fráterek.“ Nosza, rádupláz a másik vadász: Császár
Ferenc részletes tanulmányt ír az Életképek mellék
letén Petőfi költészetéről. „Petőfi egyik legszomorúbb 
tanúsága annak, hova visznek a műérdektől vezetett 
kritika hiányában mindinkább lábrakapó pajtások 
túlzott magasztalásai.“  „A  nép nem ugyanaz a betyár- 
sággal, a nemzet söpredékével.“ „így  dallani annyit 
tesz, mint a költészet istenének szép és égi ajándékai
val rútul visszaélni, abból csúfot űzni.“  „Hölgyek ke
zébe szánt lap hasábjaira illy fonóházi s csapszéki 
versek nem illenek“ . Jön a harmadik hajhász a H ír
lapi őrben: „Valóban ideje volna már egyszer azon 
korlátokat, mellyeket nyerseség és durvaság eddig 
egyre széjelebb tolt, összébb vonni.“

Vad lárma, csaholás, uszítás, kiáltozás. Egész 
Pesten mintha nem is volna szó egyébről, csak arról,
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hogy egy huszonhárom éves fiatalember nagy tehet
ség-e, vagy csak mérsékelt tehetség. Politika, közigaz
gatás, külföldi áramlatok, terméskilátások a vidéken, 
közbiztonság, a vármegyék élete, az mind semmi. Az 
egész város egy lírai költő ellen indított általános 
hajsza körül áll és szemléli a heccet.

Petőfi elmegy Vahot Imréhez.
—  Kérlek, add ide nekem a Zöld Marci kéziratát.
—  Nem adhatom, már bejelentettem a Divatlap

ban, hogy ez lesz a Nemzeti Szinműtár harmadik fü
zete. Csak azért is.

—  De csak add ide, egyetmást változtatok rajta.
Megkapja, hazaviszi és azonmód beteszi a kály

hába. Alágyújt. Petőfi szállásán augusztusban dráma 
lobog a kályhában. De nagyobb dráma lobog benne 
magában.

Az ifjú oroszlán kezd kifúlni. A vérebek sokan 
vannak, ő egyedül. El kell csörtetnie a vadonba, hogy 
kifújja magát, különben baj lesz.

Mennyi ideje annak, hogy Debrecenben sínylő
dött, s a sír széléről visszatérve a debreceni fiúk kö
zött gyógyító dédelgetésre talált? Másfél esztendeje. 
Mintha tizenöt volna. Mennyi minden történt azóta. 
A segédszerkesztői állás, a Nemzeti Kör Petőfi kötete, 
a János vitéz, Etelke, az utazás, a Cipruslombok . . .  
A régi debreceni fiúk egyike, Erdélyi Ferenc, azóta 
kálvinista pap lett Gödöllőn.

A Zöld Marci elhamvadt papírjának pernyéjén 
még fénylett egy-két betű. A szerző pedig itthagyott 
csapot-papot, Honderűt, Nemzeti Színházat, Pilvaxot 
és elutazott Gödöllőre.

XIX.
„De bár szeretni vágyok újólag, a holt leánykát 

nem feledtem el. A hegytetőn (még ül a téli hó, midőn 
tövében már virág fesel.“

Harkányi Zsolt: Az üstököe. I. 15
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Erdélyi Ferenc fiatal házas volt. Az ifjú nagy tisz
teletű asszonynak pedig volt egy barátnője. Faluhe
lyen egymáshoz szoktatja az asszonyokat a közelség 
és ráérés kettős« fonala. Gödöllőn lakott a Grassal- 
kovich herceg jószágigazgatója, Mednyánszky. Ennek 
volt egy leánya, Berta.

Csinos, szőke, okos, fiatal leány. A költőt, aki há
rom napja van Gödöllőn, bemutatják neki a papiak
ban, a papiak árnyas verandáján.

—  Petőfi Sándor. Mednyánszky Berta kisasszony.
Berta felnéz. Nem rajongva. Nyugodtan, komo

lyan, az úrilányok udvariasságával.
—  örvendek. Jól ismerem a nevét.
A költő nagyot lélegzik. Erről, erről kellene to

vább beszélni. Nőkkel mindig félszeg és ügyefogyott, 
de ez a terület az ő területe, itt úgy van itthon, mint 
ahogy a mozdulatlanúl tátogó hal egyszerre friss lesz 
és biztos, ha visszavergődött a vízbe. Csakhogy a szép, 
szőke lány már lezárta a témát. Már barátnőjéhez 
fordul.

—  Visszahoztam a madeira-kézimunka mintáját, 
drága lelkem. Tessék. Mégsem csinálom meg.

—  Drágának gondolod?
—  Az nem volna baj, de valahogy elment a ked

vem tőle. Inkább hajképet csinálok.
—  Jaj, drága lelkem, tönkreteszed a szemedet. Az 

én anyám megcsinálta hajból a hit, remény és szere- 
tetet, és mire kész lett vele, ókuiárét kellett venni neki. 
Különben hogy vagy, mit csinálsz, mit álmodtál?

Mednyánszky Berta a költőre nézett. Végre.
—  Inkább a költő beszéljen az álmokról. Ir-e 

most valami szépet ön?
—  Nem igen. De úgy érzem, hogy itt Gödöllőn 

fogok.
—  Csak aztán olyan szép legyen, mint a Ciprus

lombok.
Hál Istennek, helyt vagyunk.
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—  Tetszett kegyednek?
—  Nagyon tetszett. A dús és költői érzések is na

gyon tetszettek, de a külalak is nagyon tetszett. Szép, 
folyékony versek. Többször is elolvastam. Még emlék
szem is néhány részre. Nagyon tetszett, mikor a törött 
remény szárnya . . . hogy is van?

—  „Reményem eltörött szárnyával födöm be bá
gyadt szememet.“

—  Igen, igen. És az is tetszett, hogy „hatalmas 
orvos az idő“ . Mikor olvastam, szinte szerettem volna 
kiáltani: igen, igen, pontosan ugyanezt éreztem már 
én is.

—  Köszönöm kegyednek, Berta kisasszony. A köl
tőt semmi sem teheti boldogabbá, mintha megrezzenti 
az olvasó lelkét. Hiszen arravaló a költő, más haszna 
nincs, minthogy zenél a mások lelkének húrjain.

—  S az olvasónak igen édes. Én az irodalmat 
szívből szeretem.

A fiatal papné, büszkén előkelő és okos barátnő
jére, de ugyanúgy büszkén a házát látogató híres em
berre, buzgón szólt közbe:

—  Lássa, Petőfi, mi falusiak is tudunk ám vala
mit. Beszélgessen csak tovább Bertával, majd meg
látja, milyen ritka szép lelke van. Maga rögtön meg 
kell hogy lássa, hiszen magának mestersége a lélek.

Petőfi erősen ránézett a szőke leányra.
—  Most nem a lelkét néztem, hanem a szemét.
—  Mit lát rajta? —  kérdezte Berta nyugodtan, 

kissé hűvösen, mialatt minden elfogultság nélkül a 
fiatalemberre nézett.

—  Azt látom rajta, hogy nagyon hasonlít bizo
nyos szempárhoz, amelyet egyszer én fogtam le egy 
viharos téli napon.

—  Etelke szeméhez?
Petőfi bólintott és könnyedén felsóhajtott. Nem 

pózból. Irodalomból. A papné pedig maga is tanúságot 
akart tenni lelke szépségéről.

15*
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—  Ó Istenem, szegény Petőfi. Ne tépjük fel a se
beket. Beszéljünk másról. Valamit Pestről beszéljen 
nekünk, hiszen magának olyan érdekes élete van. 
Mindennap látja a legérdekesebb embereket, minden
nap színházba megy. Mondja, milyen az a Lendvay? 
Annyit hallani róla . . .

Berta nem várta meg a költő válaszát.
—  Nem nagyon lelkesedem Lendvay ért. Én Eg- 

ressyt szeretem. Lendvay mindig ugyanaz. Szép, regé
nyes férfi, de mindig szép, regényes. Egressy [pedig 
mindig más.

A papné megint kimaradt a társalgásból. Petőfi 
komoly figyelemmel fordult a leányhoz.

—  Gyakran jár be Pestre?
—  Atyámnak sűrűn van dolga Pesten s engem 

gyakran magával visz. De nekem még mindig kevés. 
Imádom Pestet.

—  Szeretne Pesten lakni kegyed?
—  'Lakni? Nem, azt nem. Én a szép életet úgy 

képzelem magamnak, hogy úri birtokon lakom Pest
hez közel, szép kastélyban, aztán fogatot tartok és 
mikor jól esik, berándulok Pestre. Otthon lenni mégis 
csak falun lehet igazán. Az úri élet a birtokos-élet.

De itt már közbeszólt a ’papné:
—  Én sem adnám a csirkéimet, kacsáimat, ha 

arra ikerülne a (sor. De mégis folyton szeretnék be
menni Pestre. És mondja, szokta látni Vörösmartyt? 
És Kossuthot? És Széchenyit?

A költő habozott, hogy a sok kérdés közül me
lyiknek válaszával kezdje. De ugyanekkor a papné ar
cán izgalmas kifejezés jelent meg. Mint az utasén, 
aki rablók motoszkálását hallja a csárda ablaka alatt. 
Vagy a bakterén, aki lángnyelveket lát felcsapni va
lamely távoli ház felől. A papné felugrott és riadtan 
beleszagolt a levegőbe.

—  Jézusmária, ég a rántás. Ideérzem.
És otthagyva Vörösmartyt, Kossuthot és Széche-
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nyit, futva igyekezeitt a konyha felé. Petőfi és Berta 
ketten maradtak.

—  Mennél tovább nézem, —  szólt a költő kissé 
akadozva és társalgómerészségétől elpirulva, —  an
nál jobban hasonlít kegyed Etelkéhez és annál jobban 
különbözik tőle.

—  Magyarázza ezt meg ön, mert nem ! nagyon 
értem.

—  Az ia baj, hogy én sem értem. Egyre jobban 
hasonlít hozzá, mert a szeme, a haja, a szája egyre 
jobban rá emlékeztet. De viszont minden percben tá
volodik tőle. ő  félénk volt és rögtön elpiruló, kegyed 
olyan nyugodt és biztos, ő  gyermek volt szinte, kis 
vadrózsa bimbaja, kegyed igazi szalónban élő delnő, 
nagyvilági hölgy, nyíló piros rózsa.

—  Azonkívül én élek, ő pedig, szegényke, nem él.
—  De él. Halhatatlan. Én tettem azzá.
Berta felfigyelt. Rápillantott a költőre. Elmoso

lyodott.
—  Az a híre önnek, hogy nagyon önérzetes. Lá

tom, hogy megfelel a hírének.
—  Nem vagyok én önérzetes. Csak tudom ma

gamról az igazat és őszinte vagyok. Imádom a tehet
séget, akkor is, ha véletlenül bennem van. Én gyűlö
löm a középszert, gyűlölném akkor is, ha bennem 
nyomát lelném.

—  Mondja ön: őszintén el tudja ismerni a tehet
séget másban?

—  Habozás nélkül. És térdre borulva tisztelem. 
Vörösmarty előtt levett kalappal állok, ő költőnek is, 
embernek is nagy. De lássa kegyed, Bajzát már nem 
tartom nagynak. Akkor sem tartanám nagynak, ha 
jóságos lett volna hozzám. Vörösmartyt akkor is 
nagy költőnek tartanám, ha rossz volna hozzám. A 
költészet nekem szent, és ebben nem ismerem a tré
fá t  A Pesti Divatlapban egy idő óta szokás hozzám 
dicsőítő verseket intézni. írt hozzám Tompa Mihály,
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Kerényi Frigyes, Sujánszky, Túri Samu, Emődy Dá
niel, Görgey, Lisznyai Kálmán satöbbi. De még sok
kal több jött olyan, amit nem adtam ki. Például egy 
Szeberényi nevű hitvány fráteré, aki azóta kígyót- 
békát rámkiált és még apámat is gyalázza. Nem ad
tam ki, mert engem dicsőített ugyan, de rossz volt. 
Aztán itt van ennek a kedves, aranyos Lisznyainak a 
dolga. Már háromszor célozgatott rá, hogy írjak neki 
költői választ, mint Tompának írtam. Nem írok, pedig 
emberileg véghetetlenül hálás vagyok neki egy évek 
előtti nagy barátságáért. De nem írhatok, mert a jó 
Kálmán, mint költő, ennek a vonalnak alatta marad. 
Mikor például ő . . .  i

A heves fejtegetés, amely folyamként ömlött a 
költőből, abbamaradt. A nagytiszteletű asszony jött 
vissza a konyha felől. Üzenetet hozott.

—  Petőfi, az uram embert küldött, hogy ebédig 
nem tud hazajönni, ki kell mennie a határba a pres
biterekkel. Azt üzeni, hogy sétáljon egyet ebédig, vagy 
olvasson.

Berta már felállott.
—  Nekem menni kell, megbocsájtod, angyalom.
—  Mikor látlak megint? Átjöhetnél délután, amíg 

Petőfi itt van, tudom, hogy az irodalom mennyire ér* 
dekel.

—  Lehet, hogy átjövök. De ha ma nem, holnap. 
Isten önnel, Petőfi.

A sudár, szőke leány már ment kifelé a portáról. 
A fene egye meg az egészet, most el lehetett volna kí
sérni, de utána futni már késő. Talán illetlen is, az 
ördög tudja pontosan az ilyen majomszabályokat.

—  Mit szól Bertához, Petőfi?
—  Nagyon szép leány, kívül-belül. Boldog 'lesz, 

aki magáénak mondhatja. Szabad még a szíve?
—  Ügy gondolom. Nagyon válogatós ám az én 

kedves Bertám. S főleg az atyja. Nem is csoda, a leány
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szép, és van is mit aprítaniok a tejbe. Hát szóval 
maga mit csinál most ebédig?

Petőfi könyvet húzott elő a zsebéből. Byront. Vá
lasz helyett megmutatta. És már el is helyezkedett a 
veranda szalmafonatos székén. A Childe Haroldot ol
vasta, de rájött, hogy abban legérdekesebbek a költő 
csiliig alatt írt jegyzetei balkáni útjáról. A strófák ez
zel szemben kegyetlenül nehezek annak számára, aki 
most tanul angolul.

Délután a kertben üldögéltek. Petőfi ötpercenként 
Mednyánszky Bertát szerette volna kérdezni, de res- 
tellte. Ha azonban a ház felől lépések közeledtek, ösz- 
szerezzent és gyorsan a nesz felé kapta fejét. Mind 
hiába, a szép szőke hölgy nem jött. Öt óra tájt egy 
cselédlány futott ki a kertbe és suttogott valamit a 
papnénak. A pap csibukozott, nem figyelt oda. Előt
tük bor.

—  Miért nem jön be a (tekintetes kisasszony? — 
szólt a papné.

És már szaladt ki. Mednyánszky Berta volt a 
látogató. Petőfi idegesen morzsolgatott egy falevelet 
ujjai közt. Miért nem jön be, ha már itt van a ház 
előtt? Nem érdekli annyira a Petőfi Sándor társasága? 
S ha valaki most, mondjuk Kuthy Lajos, azt magya
rázta volna Petőfinek, hogy a szőke Berta éppen ezt 
az érzést óhajtotta kelteni a »pesti költőben, pedig 
úgyis tudta, hogy bejön, —  Petőfi haraggal fordult 
volna el ekkora cinikus rosszhiszeműségtől, amely 
honunk széplelkű leányainak fenkölt idealizmusát sem 
restelli rágalmazni.

Már jött Berta, más ruhában, mint délelőtt. De 
ezt csak a papné szeme vette észre, a férfiaké nem.

—  Igazán csak azért jöttem be, hogy meg ne ha
ragudjanak rám. Annyi dolgom van, hogy odavagyok. 
Jó napot, Petőfi. Leülök egy percre, hogy el ne vigyem 
az álmukat.

—  Hova sietsz annyira?
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—  Megyek haza, de még »közben útba ejtem a te
metőt, mert Kati néninek megígértem. Még mindig 
fekszik szegény és csak nekem hiszi, hogy a sír rend
ben van.

Majd Petőfihez fordult magyarázóan:
—  Kati néni helybeli birtokosasszony és i  nő

vére sírját már húsz éve gondozza. Erről írhatni ön 
egy szép verset, lássa.

Petőfi felállott:
—  Nagyon szeretnék a temetőbe menni én is. 

Minden temetőt szeretek. Halál és virág együtt. Szép.
—  Jöjjön velem, majd kalauzolással szolgálok. 

Jöttök ti is?
Hogyne jöttek volna. De csak tíz lépés távolnyira. 

A hercegi jószágigazgató s a falusi mészáros gyer
mekei nyugodtan beszélgethettek. Még pedig jó sokáig, 
mert a temetőben a szép leány megfeledkezett elők- 
beni nagy sietségéről. Petőfi, mikor a papiakból kifor
dultak, a temetők iránt való szenvedélyét magyarázva 
Etelke emlékét emlegette. Berta megjegyezte, hogy 
kiváncsi volna ennek a regénves, nagy szerelemnek 
érdekes történetét hallani. Petőfi nem kérette magát. 
Elmondta részletesen, apróra. Ügy kezdte, hogy első 
látásra halálosan beleszeretett Etelkébe, s a kislány 
alakjának állított örök emléket már a János vitéz 
Puskájában is. Elbeszéléséből Etelke is szerelmesen 
került ki, hófehér szerelmesnek ugyan, akivel még 
egymás kezét sem fogták meg, de Etelke szívében 
a költő lángérzetéhez hasonló nagy szerelem égett. 
Aztán a< „Hull a levél a virágról“  kísérteties távol
érzése, a halál telepátiája, a tragikus látogatás és így 
tovább. Ha bárki figyelmeztette volna a mesélő költőt, 
hogy története milyen romantikus átszínezése a való
ságnak, a költő jogosan megharagudhatott volna. 
Hiszen ő színigazat beszélt. Abból az egyetlen világ
ból való színigazat, amelyet ismert, amelyet —  Istent 
utánozva —  maga teremtett. S ebben a világban, mel-
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lén belül, százszor több volt az igazság, mint a másik 
világban, mellén kívül, a valóság.

Még akkor is tartott a történet, mikor a temetőből 
távozván hazáig kísérték Mednyánszky Bertát. A 
kapuban Petőfi arra a kérdésre, hogy mikor tér 
vissza a fővárosba, vigyázatlanul azt felelte, hogy ő 
holnap délután utazik be ugyan, de ahogyan szerét 
ejtheti, napokon belül megint kijön Gödöllőre. Ez 
azért volt vigyázatlan megjegyzés, mert ennek követ
keztében hiába várta a papáknál másnap a szép leány 
felbukkantát. Berta nemi jött. Ha a költő azt mondta 
volna, hogy soha az életben nem jön többet Gödöllőre, 
akkor Berta másnap eljött volna.

A költő Pesten verset írt. „Szép vidéknek szép
séges leánya“ volt a címe. És ilyen sorokat tartalma
zott: „Mert szegénynek alkotá az Isten a költőt, s tán 
rendén is van ez; tarka, pompás toll nem ékesíti a 
madárt sem, amely zengedez. így a költő egyszerű
ségében képes-e lyányt meghódítani? Tündökölni 
vágynak a leányok, s méltán: ők a föld csillagjai.“

Nem telt belé négy nap, Petőfi megint kint volt 
Gödöllőn. A papot, pajtását, mindjárt félrehívta. A 
lelkészi hivatal szobájába mentek. A pap leült az 
íróasztalhoz, Petőfi leült Kálvin János képe alá.

—  Azt akarom; tudtodra adni, pajtás, hogy sze
relmes vagyok.

—  Házasodd? —  kiáltott örömmel a pap.
—  Ott még nem tartunk. Egyelőre szerelmes 

vagyok. Mednyánszky Bertába.
Erdélyi Ferenc boldogságos orcáján könnyed 

felhő futott keresztül.
—  Nehéz dolgod lesz. Én ismerem ezt a Med- 

nyánszkyt. Rátarti ember. Birtokos embert keres a 
lányának.

—  Bánom is én Mednyánszkyt. A leány szívét 
nyerjem csak meg, akkor aztán jöhet ellenem ördög 
és pokol. De csak azért mondom el mindezt neked,
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mert mostanában gyaKori vendéged leszek. Sülve-főve 
itt fogok ülni nálad.

—  Én szívesen látlak időtlen-időkig. Amim van, 
azt mindig megosztom veled.

A két barát megölelte egymást. S a pap, nem sok 
meggyőződéssel, még hozzá tette, hátlapogatás 
közben:

—  Hát aztán szerencse fel!
Aznap a leányt nem lehetett Erdélyiékhez várni. 

Éppen ezen a napon ment be Pestre. Petőfi igen 
súlyos káromkodást nyelt el a papné előtt, mikor ezt 
meghallotta. Hiszen akkor találkozniok kellett a 
gödöllői országúton! És ő, mialatt szórakozottan 
bóbiskolt a zörgő szekéren, nem vette észre, hogy az 
elhaladó hintók egyikében ő ül ott, Berta, «szép vidék
nek szépséges leánya. Nagy bosszúság, fc amellett kissé 
szégyent hozó is arra az érzelemre, melynek köteles
sége egy kis misztikum, egy kis emberfelettiség, egy 
kis titokzatos megsejtés, ráérzés, vagy nevezzük 
akárhogy.

Mit volt mit tenni, vacsora után politizált a pap
pal. A papné hamar lefeküdt, a holnap hajnalban 
esedékes kenyérsütésre hivatkozva. Egyedül maradt 
a két férfi, egy kancsó borral és két pohárral: az 
egyik gyakran ürült, a másikban lassan-lassan, 
kortyonként ürült a homoki. A politika a versekkel 
kezdődött.

—  Roppant szeretem, mikor úgy magyarán 
odakanyarítod azt a verset. Azt a szókimondásodat, 
azt szeretem legjobban.

—  No, akkor nyeld le a gusztusodat, ha kritikus
sal beszélsz. Azok meg éppen azon nyafognak, hogy 
pórias vagyok és durva. Ostobák.

—  Talán nem is ostobák, csak finnyásak.
—  De igen, ostobák. Egyik sem érti azt a verse

met, hogy „Megy a juhász szamáron.“  Barátom, az 
emberi butaság múzeumát lehetne összerakni azok-
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ból a kétségbeesett marhaságokból, amiket a jó urak 
erről a versről összeírtak. Te olvastad ezt a verset?

—  Nem.
—  Arról van szó benne, hogy a juhász megy a 

szamáron. Megtudja, hogy haldoklik a szeretője. 
Rohan oda, de későn. Csak halottat láthat. Rettene
tesen elkeseredik erre a juhász. Tehetetlen haraggal 
fordulna a sors ellen, de a sorsot nem tudja kupán- 
vágni. Már pedig elkeseredett embernek muszáj ütni. 
Vakon kapja a furkóst és fejbevágja a békés szama
rat. Ennyi a vers. Érted te ezt? Magamról írtam. Mert 
ha elkeserítenek, azokhoz vagyok goromba vad 
haragomban, akiket legjobban szeretek. Azt hiszed, 
akadt egy is, aki értette volna? Azt mondták: durva 
vers. Otromba. Az a nyavalyás Hiador a kis tyúk
eszével azt írta, hogy a szamárhoz nyúlni nagyon 
csúnya dolog volt a juhásztól, hiszen a hű állat ki 
kellett, hogy olvassa a nagy bánatot gazdája szemé
ből. Kérdezlek, Ferikém, ki a szamár? A szamár, 
vagy Hiador? De hát a butaság ellen nem lehet küz
deni. A vers nagyon szép, abból nem engedek. Sőt ha 
jól meggondolom, az egész magyar nemzetre érvényes 
politikai verset írtam benne anélkül, hogy észrevettem 
volna. Mert tisztára magyar dolog ez: a szamár 
kupánvágása. Nekünk is meghalt az ideálunk, a 
szabadság. Aki megölte, azzal tehetetlenek vagyunk, 
hát fogjuk a furkóst itthon és fejbevágjuk a teher
viselő népet. A misera plebs contribuens hátrahőköl, 
de aztán baktat békén tovább, mint a szamár. Meg
szokta. Talán már nem is tudna egyebet kedvelni, 
mint bogáncskórót és kupánverést.

— Pedig milyen derék jó nép ez. Csak bánni 
kell vele. Látnád, engem hogyan szeretnek.

—  Mert te is szereted őket. Az életedet nekik 
szenteled. Én is. Ha gyalázatot kapok, az ő vértanu- 
jok vagyok. Mert az ő nótájukat fújom, az ő betyár
juk a hősöm. Pedig vér szerint nem is vagyok közülök
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való. Nemesember volnék, ha használnám. De énelŐt- 
tem csak ember és ember van, mint búzaszemi. És 
ha egy német búzaszemet elejtesz a Hortobágyon és 
kicsírázik, mi lesz abból? Magyar paraszti kenyér, 
pajtás, akit te kiosztasz az úrvacsorán boldognak is, 
boldogtalannak is. Én a népé vagyok és a nép az 
enyém lesz.

—  Nem feküdnénk le, Sándor?
—  Azt is lehet.
Lefeküdtek. A tiszteletes az égi mennyországra 

gondolt, mielőtt behúnyta volna szemét, mert imádko
zott. A költő a földi mennyországra gondolt, mert 
Mednyánszky Bertát képzelte maga elé, akit ma el
mulasztott.

Másnap is elmulasztotta. Mert mint ahogy cédu
lával küldött és cédulát hozó cselédlányok által meg
tudta a papné: Berta megjött Pestről, de nem egyedül. 
Rokonai is jöttek, akik kint hálnak Gödöllőn és csak 
holnap térnek vissza Pestre. Végre harmadnap estefelé 
átjött Berta. Csakhogy nem sok köszönet volt benne. 
Ugyanekkor egy közeli kisbirtokos házaspár is betért 
látogatóba a papiakba, ebből nagy uzsonna fejlődött 
haboskávéval, kuglóffal és hideg rántott csirkével, ál
talános társalgás és semmi alkalom arra, hogy a költő 
négyszemközt maradjon a leánnyal. Pedig el akarta 
neki mondani a szép vidéknek szépséges leányáról 
szóló verset. Ehelyett azt kellett hallania, hogy Med- 
nyánszkyéknál előző nap mágnás-rokonok jártak: a
családnak báró-ága is van, sőt Berta azt is elejtette, 
csak úgy hanyagúl, hogy a Csáky grófokkal is közeli 
atyafiságban vannak. Ez a költőt igen lehangolta. Sok 
torzsalkodása lesz még emiatt Bertával, —  gondolta 
magában.

Búcsúzáskor mégis történt valami. Mikor kezet 
fogtak, Berta így szólt:

—  Aztán egyszer látogasson meg bennünket, 
atyámtól már engedelmet kértem, hogy meghívhassam.
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Petőfi szólni sem tudott forró megdöbbenésében. 
De már másnap eleget tett a meghívásnak. A papákat 
addig unszolta, míg azok is vele mentek. Gőgös kas
tély várta a látogatót.

Az előszobában hajdú vette el a költő kalapját. 
Igen öreg ember volt ez a hajdú, háta is már 
görbe, hosszú bajsza hófehér. Nyilván régi házibútor 
volt a háznál. Petőfi kalapját el is ejtette, ahogy a fo
gasra akasztotta volna. S a költő utána kapott a ka
lapnak. Frissebb volt, mint a vén hajdú, felkapta a 
kalapot. Ekkor tekintete találkozott a hajdúéval. A 
költő tekintetében ez volt: „ö reg  vagy, paraszt vagy, 
magyar vagy, szeretlek.“  A vén ember tekintetében 
ez volt: „Én az urat lenézem, mert nem lehet igazi 
úr. Az igazi úr szolgának nézi a szolgát, nem em
bernek.“

Még bent a pompás szalonban is kesernyés íziét 
érezte ennek a tekintetváltásnak Petőfi. És kelletlen 
érzését a nagyúri környezet nem nagyon javította. 
Remek bútorok, vastagon süppedő szőnyegek, a fala
kon ősök címeres, ódon képei, másutt fekete keretes, 
tojásdad arcképek csoportjai. Az aranyozott rokokó
asztalon díszes albumok vadászatról, kutyákról, lo
vakról. S a díványon Mednyánszky Berta, mennyire 
otthon van itt, milyen kétségbeejtően illik ide szok
nyája alól előkandikáló cipellőjének észbontó picisé- 
gével, szőike hajának művészi ábrájával.

A költő nem vesz részt a társalgásban. Ügyefo- 
gyott és hebegő volna, ha megszólalna: érzi. Tehát 
nem szólal meg. De hallgatásában lázadozás van, va
lami bosszúféle és dac. Mi ez a sok kép és aranyholmi 
és selyemkacat? Ezt mind fel kellene rúgni, hogy 
csörömpölve törjön össze az egésznek pompája és 
gőgje és fel kellene *kapni a pazar szoba tündérkis
asszonyát, mint a szegényember harmadik fia és vinni 
innen a Sansculotte zsákmánya gyanánt, hogy otthon



238

a rajongó szerelem költői oltárára lehessen ültetni 
istennőnek.

Egy percre bejön a ház ura is. Délceg, egészséges 
férfi, feltűnően szép emberpéldány. Arcán a vadász
ember edzett színe, járásán a lovasember ruganyos
sága. Petőfit bemutatják neki.

—  Ja igen, hogyne. Berta leányom már emlegette 
az urat. Hát mi újság odafent?

—  Köszönöm tekintetes uram, megvagyunk.
—  Igen. Ha találkozik az úr Horváth Lázival, 

mondja meg, hogy tiszteltetem.
Ezzel vége is a kihallgatásnak, Mednyánszky a 

paphoz fordul, majd a papnéhoz fordul. És már vonul 
is vissza. Az öreg hajdú mély meghajlással tár ajtót 
előtte. A ház ura odaveti a hajdúnak könnyedén és 
kedélyesen:

—  A pipákat megint elfelejtetted, te vén disznói
A hajdú ábrázatára rettenetes szégyen ül ki és

rémület. Látszik rajta, hogy szeretne ura után ro
hanni, a földre omlani és lába nyomát csókolni a 
lelkifurdalástól. Petőfi fájdalmas meghökkenéssel nézi 
a piros nadrágba bújtatott vén parasztot, esze másik 
felével pedig arra a dühítő, torz tréfára gondol, hogy 
ő tiszteltesse Petrichevich Horváth LázártI ő , a Hon
derű szerkesztőjét, gőgös urak famulusátl Ránt egyet 
magán idegességében, fészkelődik, előrehajlik és ter
mészetesen lesodor a mozdulattal egy kis kristály tá
nyért és természetes, hogy a tányérka nem a vastag 
szőnyegre esik, hanem a padló szőnyegtelen részére 
és természetes, hogy összetörik menthetetlenül. Ugrá
lás, kapkodás, restellkedés, bocsánatkérés.

—  Értékes volt? —  kérdi kínjában a sötétpiros 
költő és azonnal szeretné magát pofonvágni, mert a 
következő pillanatban már érzi, hogy ez otromba kér
dés volt.

—  Velencei emlék volt, még nagyanyám hozta, 
«de nem baj.
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Az öreg hajdú görnyedve szedegeti a cserepeket. 
Petőfi dühös önmagára és az egész világra. Nézi a vén 
embert és szeretne gyűlölettel belerúgni, hogy észre* 
térítse. Hé, atyafi, mi ketten emberek vagyunk! Kend 
mondja meg a magáét Mednyánszkynak, én majd 
végzek odafent Pesten Honderűékkel, aztán gyerünk 
a zászló alá. De mikor a hajdú felemelkedik, nem 
dacot, hanem odaadó igyekvést és meghunyászkodást 
látni öreg képén. Ütálatos. Rabszolga. Állat.

A beszélgetés kínos vontatottsággal kezdődik újra. 
A papné felveti, hogy jó volna kirándulni a haraszti 
erdőbe. Bertának tetszik az ötlet. Mikor? Holnap. 
Nagyon jó, legyen holnap. Búcsúzkodnak. Az ajtóból 
Petőfi visszatekint és kézfogás közben belenéz Berta 
szemébe.

—  Valami ezentúl mindig ott lesz ezen az asz
talon.

—  Micsoda?
—  Amit ketten összetörtünk. A kegyed összetörött 

tányérján az én összetörött szívem.
És máris elfordúl, belevörösödve saját vakmerő

ségébe. Nem látja, hogy Berta szemében felvillan az a 
kis diadalmi fény, amellyel a nők tudomásul szokták 
venni, hogy valaki odavan értük. És ez nem is akárki, 
ez a félszeg, rossz modorú fiatalember, ez országo
san híres költő, Pesten szenvedelmes hajszák közép
pontja. Akárhol az országban irodalomról kezd valaki 
társalogni, a harmadik mondatban okvetlenül előfor
dul Petőfi neve. Vagy égig magasztalják, vagy a sárga 
földig gyalázzák, harmadik nincs. Azaz hogy van: a 
Berta nyugodt és hideg érdeklődése. Ügy gondol most 
a látogatóra, aki öt perce ment el innen, mintha egy 
zsiráfot hoztak volna mutatni a Mednyánszky-portára.

Másnap az urasági homokfutó megáll a papiak 
előtt. Berta beszól a társaságért. Mikor már felrakták 
az elemózsiás kosarakat, Berta száll fel elsőnek. 
Térdig villan ki a fehér harisnyás, egyenes lábszár, s
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Petőfi gyorsan elfordúl. Berta csodálkozik. Mert tudja, 
hogy a bokája jócskán kilátszott. Minden nő mindig 
tudja, mennyi látszik a lábából. Miféle furcsa legény 
az ilyen, aki szemérmesen elkapja a fejét?

A haraszti erdőn még forrón ragyog a nyár, de 
már sárgulnak a lombok. Augusztusban jócskán bent 
vagyunk már. S a haraszton, ahol a kiterített abroszt 
körülheveri a társaság, már idei hullott levél is bőven 
akad. Andalító erdei csend, a lombok különös akusz
tikájában édesen hangzik a madárcsipogás.

—  Nem veszek ki nagyobb darabot, —  tréfál a 
falatozó pap, —  mert a szabadság, egyenlőség, test
vériség apostola nekem jön.

Berta kíváncsian felnéz.
—  önt értsem az apostol alatt, Petőfi?
—  Ne hallgasson kegyed erre a bolond papra. 

Ez süket. Ez nem hallja, mi dübörög a talpa alatt.
—  őszintén szólva, én sem hallom. Mi dübörög?
A papné angyali naivitással fülelni kezd.
—  Kocsi jön?
— Nem az dübörög, drága lelkem, —  kacag a 

pap, —  másról beszélünk. Ez a vadember forradal
mat jósol.

Petőfi türelmetlenül tör ki.
—  Én nem értelek téged, Feri. Ügy teszel, mintha 

az »északi sarkon élnél.
—  Nem volna rossz, —  nevet a papné és zseb

kendővel hűsíti a hőségtől verejtékező pirospozsgás 
orcáit.

—  Hát pedig ott él az ura, higyje meg. Én mióta 
az eszemet tudom, nem hallok egyebet, mint forradal
mat. Hét esztendős koromban hallottam mesélni, hogy 
a franciák elkergették a Bourbonokat. Akkor tudtam 
meg, mi az a király. Ugyanabban az esztendőben hal
lottam arról vitázni a nagyokat, hogy a belgák leráz
ták a zsarnokságot és a lengyeleknél kitört a forrada
lom. Azóta soha nem hallottam egyebet, mint forron-
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gást. Á spanyoloknál dolgoznak a szénégetők, az ola
szoknál titokban forrong az Italia Giovine, egy pár 
éve a Risorgimento földalatti titkait intézi Mazzini, a 
németeknél a hambachi népgyűlés kimondta az összes 
német országok köztársaságát. Hát nem hallja ezeket 
senki, csak én?

Senki egy szót sem felelt. Papnak, papnénak, 
Bertának teljesen idegen volt ez a beszéd és furcsa. 
S aki ilyen hevesen hadonászva magyarázta, az hó
bortosnak tetszett. De nagyon érdekesnek.

—  Nem sétálnánk egyet? Séta közben is lehet 
diskurálni.

Ezt Berta indítványozta. A falatozást már be
fejezték, az indítvány tetszett mindenkinek. De kivált 
a heves pesti fiatalembernek. Bár egy kicsit lámpa
láza is volt attól, hogy most négyszemközt beszélhet 
a lánnyal. Mikor mélyen bent jártak a rigófüttyös 
fák között, amelyeknek lombján át arany köröket 
szórt a harasztra a nap, s a tiszteletes pár megállt 
egy vadkörtefánál, Petőfi nekidurálta magát.

—  Elmondanám kegyednek egy versemet.
—  Ó, nagy örömmel hallgatom. Mondja.
A költő elmondta a verset, amelyet erre az alka

lomra kiválasztott. Egyre merészebb biztonsággal. 
„Te, leányka, az én csillagom vagy, s tőlem senki nem 
tilthatja meg: ha keblemre nem tűzhetlek is, hogy 
szemeimmel ne kísérjelek.“ Ezt már úgy mondta, 
hogy merően nézett a leány arcába, amelyből csak 
profilt látott. S ugyanígy folytatta: „Fog kísérni
szemeim világa, fog kísérni vándorutamon. A távol
ból ha nem melegítesz, legalább nézz rám, szép 
csillagom.“ Ezt esdő hangon, forró halksággal adta 
elő a költő-színész. De Berta profilja nem fordult el. 
Hallgatagon mentek pár lépést a süppedő haraszton.

—  Meg sem kérdi, kihez írtam?
—  Nincs jogom ilyet kérdezni, jóformán idege

nek vagyunk.
Harsány! Zsolt: Az üstökös. I. 16



—  Idegenek? Fáj, ha ezt mondja. A verset 
kegyedhez írtam.

Megint pár lépés szótlanul. A nők rettenetes fegy
vere a hallgatás.

—  Nincs erre semmi megjegyzése?
—  Nézze, Petőfi, én önt alig ismerem». Ha most 

azt mondanám, hogy elnyerte szívemet, joggal kétel
kedhetnék az őszinteségemben. Nekem most még nem 
lehet semmi megjegyzésem. Talán annyi, hogy a 
költemény, mely nagyon szép, igazán megtisztel.

A költő kitörő örömmel csapott rá két kiszakított 
szóra.

—  „Most még.“ Azt mondta: „most még“ .
Tehát van reményem arra, hogy egyszer talán . . .  ?

—  Erre nem felelhetek. Honnan tiidjam, mi lesz 
majd egyszer érzeteimmel?

—  Szóval most nem szeret?
—  Ne haragudjék ön: nem.
—  De nekem nemi tilthatja meg, hogy úgy imád

jam, mint az istenemet.
—  Nem tilthatom meg. De most már várjuk 

meg Erdélyiéket, mert nem illendő, hogy ilyen soká 
ketten társalgunk.

A költő könyörögni kezdett. Csak még egypár 
szót. De Berta már kiáltott. Az üde, csengő női hang 
édesen ragyogott az erdőben. S a tiszteletes kiáltása 
igen közelről felelt rá. S mór elő is léptek egy csalit 
mögül ketten.

Búcsúzáskor még keriilközött egy perc, hogy 
szólhasson a leánnyal.

—  Berta kisasszony, engedélyt kérek, hogy el- 
küldhessem ajándékba arcképemet. Szeretném, ha ez 
a kép folyton nézné a maga szépségét, míg én nem 
nézhetem. Mert most próbát teszek magammal, egy 
darabig nem jövök ide. Elküldhetem?

—  Szívesen fogom venni.
—  És levelet írhatok?
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—  Azt nem szabad. Atyám kezén megy ke
resztül minden levelem.

Petőfi másnap felírta a magával hozott arcképre, 
amelyet nagyság szerint negyven, illetve harminc 
pengő krajcárért árultak a Pesti Divatlap kiadóhiva
talában, hogy: „M. B. kisasszonynak emlékül Petőfi 
Sándor.“  És a papék cselédjével átküldte Med- 
nyánszkyékhoz. Aztán elbúcsúzott a papáktól, útra 
kelt. Pesten kissé szétnézett a sajtóban, de semmi 
sémi érdekelte túlságosan. Még az sem, hogy Szemere 
Miklós egy tréfás versben megtámadta. Nem járt 
eszében semmi más, mint az új szerelem. A versek 
csak úgy dőltek belőle.

Az volt a szándéka, hogy addig nem megy 
Gödöllőre, míg a lány közelsége nélkül kibírja. Tehát 
négy nap múlva már megint ott volt Gödöllőn. Rossz
kor jött: a papné betegen feküdt, Mednyánszkyéknál 
megint vendégek voltak. De egy negyedórát mégis 
rabolt magának az ideál látásának boldogságából. 
Berta átszaladt a beteget megnézni, s ő hazakísérte. 
Útközben elmondta új verseit Bertának. ,,Éj van, 
csend és nyugalomnak éje, a magas menny holdas, 
csillagos; szőke gyermek, kékszemű kökényfa, drága
gyöngyöm! Mit csinálsz te most?“

Ez a vers nagyon tetszett Bertának. De feltűnően 
nagyon. Mikor odaértek a kastélyhoz, egy cseléd 
ődöngött a kapuban.

—  Hol vannak a vendégek?
—  Elmentek sétálni, de egy óra múlva visszajön

nek, úgy mondták.
Berta egy pillanatig gondolkozott. Akkor súgott 

valamit a cselédnek, aki befutott a házba.
—  Van kedve bejönni egy kicsit a kertbe? Most 

ráérek egy kissé.
A költőnek volt kedve. Akkora kedve volt, hogy 

az egész házat «magával tudta volna ragadni. Mentek 
a kertbe. Virágos ágyak ábrái között rózsaerdőhöz.

16*
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Berta rózsát szedett. Pirosat és fehéret. A szépjét válo
gatta és gyenge ujjaival nehezen boldogulván, Petőfit 
kérte, hogy segítsen neki szakasztani.

—  Vájjon ki az a boldog, akinek szedjük? —  
kérdezte a költő.

—  Meg fogom mondani.
—  És milyen kegyetlen kegyed, hogy velem sza

kasztatja.
Jött a kastély felől a cseléd. Vékony nemzeti- 

színű pántlika volt nála. Azt átnyújtotta és elszaladt. 
Berta átkötötte a bokrétát, kissé gúnyosan, de kedve
sen ránevetett a költőre és a bokrétát odanyujtotta neki.

—  A híres magyar költő arcképét megköszöni egy 
magyar honleány.

Petőfi átvette a bokrétát. Szeme elhomályosodott 
a brutális boldogságtól.

—  Berta kisasszony, századrész ennyi rózsáért 
milliószorta ennyi tövist vállalnék.

Berta kacagott. Az ilyen huncut költőnek min
denre van talpraesett kádenciája.

—  Aztán megbecsülje ám.
—  Sértő a felszólítás is. Ez a bokréta nekem 

szent, mert eszményemtől kaptam.
—  Ugyan már. És mi van Etelke emlékével? 

Mért fontosabb a rózsa, mint a ciprus?
—  Kegyed többet jelent nekem, mint szegény 

Etelke jelentett.
—  Én pedig azt hiszem, hogy ön egyikünk iráni 

sem szerelmet érzett.
—  Berta kisasszony! Ne káromolja az Istent.
—  Hiába hüledezik ön. Nem Etelkét szerette, ha

nem Etelke iránt való költői érzéseit. És így van ve
lem is. Most pedig búcsúzzék el szépen, dolgaim vannak.

—  Megyek. Egy feltétellel. Engedje meg, hogy 
atyjától megkérjem kegyed kezét.

Berta elkomolyodott.
—  Ne tegye. Ismerem atyámat, ez céltalan lépés.
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Aztán meg higyje el, önnél ez csak olyan poétái fel- 
lángolás.

—  Hallgasson ide, Berta kisasszony. Én most el
megyek és becsületesen a szívembe nézek. Könyörte
lenül őszinte leszek magammal. Ha látom, hogy nem 
szeretem a legszentebb, legmélyebb érzelemmel, nem 
közeledem többet. De ha látom, amit most látok ma
gamban, azonnal megkérem a kezét. Isten áldja meg.

Kezet sem szorított, elrobogott, mint a vihar. A 
papákhoz csak beköszönt és máris indult Pestre tün
dén zsákmányával, a nemzetiszínre kötött bokrétával. 
Pesten alig időzött, megírt két költeményt, s /máris 
indult Szalkszentmártonba, a szülők áldó nyugalmát 
megkeresni. Itt volt jó kőt hétig és nem csinált egye
bet, mint Bertára gondolt és verseket írt hozzá.

Sokféle vers volt a sok vers. A tépelődő férfi min
den zugot felkutatott önmagában. Szíve egyik rejte- 
kén ezt találta, másik rejtekén azt, —  de 1 mindent 
mindenütt ugyanazon forrón lobogó fény ragyogásá
ban. Ezt a ragyogást szerelemnek nézte, pedig a fan
tázia lámpása volt ez, amellyel minden felkutatott 
lelki sarokba odavilágított. Egy híjján negyven verse 
volt már együtt azokból, amelyeket a gödöllői szőke 
szépség ihletett. És mialatt rendezgette, rakosgatta 
őket, a költemények kötetté alakultak. Mit ér a vers, 
ha nem olvassák? Talán nem is vers addig, míg nem 
nyilvános, mint a fáklya sem fáklya a pince sarkában 
egy rakáson, csak akkor fáklya, ha lobog az éjszaká
ban. Szép kötet lesz ez nagyon, kicsiny, de bájos, s 
mivel olcsón lehet adni, kiadó bizonyára találkozik rá. 
Címe is van már: „Szerelem gyöngyei.“ A kötet már 
ott élt a költő képzeletében, címlapon rajz, oldalakon 
a nyomtatott betű megejtő glédái. Szinte simogatni 
lehetett papírját már így képzeletben is. És ha valaki 
megkérdezte volna Petőfi Sándort, hogy melyiket vá
lasztja a kettő közül: Bertát-e, vagy a Szerelem gyön-
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gyeit, a költő igen meghökkent volna. Olyanra ébredt 
volna, amit nem tudott magáról.

De ezt nem kérdezte tőle senki, ő maga legke
vésbé. Az utolsó versben ezt írta: „Kérdezed, jókedv 
barátom, hogy mért, mért tartunk ilyen nagy ünne
pet? Csak azért, mert megtudom: a lyányka szeret-e 
hát, avagy nem szeret.“  És indult Pesten keresztül 
Gödöllőre, hogy megtudja.

A papné egészséges volt már, virult, mint a 
rózsa. A pap hasonlóképpen sugárzott a nyugalomtól 
és a családi jóléttől. Ebbe a tiszteletes békességbe 
robbant bele a garabonciás költő kijelentése, ahogy 
leszállt a kocsiról:

—  Jöttem megkérni a Berta kezét.
A papi párnak leesett az álla. Elővették a heves 

fiút mind a ketten és kézzel-lábbal magyarázták neki, 
hogy képtelenséget akar. Más volna, ha Beríta őrülten 
szeretné őt, akkor szembe lehetne szállani az apával. 
De így? Egy elkényeztetett, ragyogni vágyó nemes 
kisasszony, akiről még csak nem is tudni, vonzódik-e 
a kérőhöz? És egy gőgös, származására különösen 
büszke, nagyralátó apa, aki egyébről sem beszél, mint 
családfájáról?

Nem használt semmiféle kapacitálás.
—  Nem vár,ok tovább. Az apa természetesen meg 

fogja kérdezni leányát, s abból én megtudok mindent. 
Éppen ezt akarom. És tudjátok meg, hogy engem az 
a lány szeret. Érzem, hogy szeret.

Nagynehezen valamit mégis kiharcolt a pap. 
Mednyánszkyt olyan embernek ismerte, aki nagyon 
sértően tud közeledéseket visszautasítani. Petőfit pe
dig nagyon is önérzetesnek és indulatosnak. Ezért ki
csikart barátjából annyit, hogy ne személyesen, ha
nem levélben kérje meg a leányt. Mikor erre rávette, 
még abban is megállapodtak nagynehezen, hogy a 
válaszért maga a tiszteletes fog elmenni.

Petőfi tollat, tintát kapott. Leült és megírta a le-
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velet. Bertát nem látta sem aznap, sem másnap. A le
velet a tisztelet es maga vitte el, s másnap maga ment 
a válaszért. Petőfi a papiak kapuja előtt le s fel sé
tálva várakozott, de türelmetlenségében elébe indult 
a papnak. Már majdnem odaért a kastélyhoz, mikor 
feltűnt a hírhozó. Arcára nem sok jó volt írva. Petőfi 
megragadta a karját.

—  Esküdj meg istenedre, hogy igazat fogsz 
beszélni és nem hallgatsz el semmit.

A pap riadtan ígérte, hogy nem fog elhallgatni 
semmit.

—  Nem tartott sokáig az egész. Azért jártam 
ilyen soká, mert az alispán volt Mednyánszkynál, 
meg kellett várni, míg azzal végez. Nemrég ment el. 
Nem találkoztál a megyei hintóval?

—  Ne kínozz. Beszélj.
—  Szóval bementem. Mondom, hogy itt vagyok

a Petőfi válaszáért, ö  a vállamra tette a kezét és azt 
mondta: „Mondja meg tiszteletes uram a barátjának, 
amit most mondok: egy Mednyánszky az őseinek
tartozik azzal, hogy leányát se színésznek, se poétának 
ne adja.“ Erre én azt mondtam, hogy a kérő azt is 
szeretné tudni, hogy imádottja mit mond, nem csak 
azt, hogy az apa mit mond.

—  Erre?
—  Erre ő azt felelte, hogy a dologról beszélt a 

leányával, akinek őhozzá feltétlen bizalma van. A 
leány pedig kijelentette, hogy ő a híres költőt nagyon 
tiszteli, sőt iránta különös becsüléssel viseltetik, de 
másféle érzelmekről szó sincsen.

—  Ügy. A leánnyal beszéltél?
—  Nem is láttam.
A költő fakó arccal, színtelen ajakkal meredt 

maga elé a porba, ahogy így bandukoltak.
—  Most mit csinálsz? —  szólt végre a pap.
—  Semmit. Megyek Pestre, ott bezárkózom és 

kacagok. Ezen az én szamár, forró szívemen.
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Pesten keserűség várta, szégyen és harc. Az Iro
dalmi ör nem nyugodott. Császár Ferencz hosszú 
bírálata folyt tovább. A Helység kalapácsáról ezt írta: 
„Műveltebb, sőt csak félig művelt olvasó is, bosszan- 
kodással fogja e könyvet magától eldobni.“ „Kár 
volna több időt vesztegetni illy csízió-féle sületlen
ségekre.“ A János vitézről: „csinos, de eléggé untató 
népmese, mellyet a testileg s szellemileg kisdedek 
nagy örömmel fognak hallani.“ A Ciprus lombokról: 
,,E versecskéit is bélyegzi a külalak elhanyagolása 
és correcttelensége.“ Végül az általános összefoglalás
nál: „Petőfi azon úton maradva, mellyre most tévedett 
s mellyen mostan jár, veszve van a honnak, veszve 
önmagának.“

Kerülte az embereket, magányos utcákon bandu
kolt. Bertán járt az esze folyton. De ő maga csodál
kozott legjobban, hogy szenvedése nemi elviselhetetlen. 
Hogyan lehet ez? Hát nem szerette volna Bertát?

A Margitszigeten sétált, a dús őszi lombok pazar 
aranypompájában. Mohón szívta magába az ősz kelle
mes, édesen fájdalmas, kesernyés szagát. Fájó szívét 
hordozta a fák között. Mert a szíve mégis fájt. Sze
mere Miklósra gondolt valahogyan, csapongó tűnő
dései közben, s azon vette magát észre, hogy míg az 
őszi fák színes csodáju tárlatát szemléli, verset írt 
magában. Fájót, csendeset, igazán szenvedőt. A hűte- 
len barátokhoz. „Derék fiúk! Mint hagyogatnak el! 
Eredjetek csak Isten hírivei. Hagyjátok ott a fát, ti 
levelek: a fát, e szívet, melyen függtetek . . . “

Milyen furcsa. Fájdalmas verset írt, akit most 
kosarazott ki az imádottnak kegyetlen atyja. S a vers 
nem Bertáról szól, hanem egy régi barátról.

A költő lement a partig és belecsodálkozott a 
Duna egyhangúan hömpölygő örökkévalóságába, 
önmagán csodálkozott, akit nem tudott megérteni.

Vége az első kötetnek.












