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Gyulai Pál 
 

Arany Jánosnál, Szalontán 
 
A bihari rónák távolában már kékellett Erdély. Mint örvendék, 

hogy újra hegyet láthatok. A pusztákban is van költészet, kivált ha 
Petőfit és Aranyt olvassuk, de én hegyek közt születtem, s hegyek 
közt kívánok meghalni. Érzem, hogy a hegyi ember inkább szeretheti 
szülőföldét. És oh, az erdélyi hegyek! Mintha már előttem állana a 
Marosmente tündérvölgy-nyilataival, a vadregényes havasi vidék, a 
kies Szamos-völgy álomszerű tájai, erdők a bérceken, vízesés a feny-
vesek közt, várrom a sziklán. Mintha már tapodnám a szent földet, 
ahol annyi virág és annyi sírhalom, annyi dicsőség és annyi nyomor, 
annyi szépség és annyi bánat!  

Mégis mulatni kívántam e pusztákon, s tudva, hogy sok keserű 
óra vár reám, nem akartam elszalasztani egy jó napot, s meglátoga-
tám Arany Jánost, a puszták költőjét, „az aranyok aranyát”, mint Pe-
tőfi szokta mondani jókedvében. 

Délelőtt érkeztem Szalontára, s lakása után kérdezősködém. 
Egy alacsony kis házhoz vezettek. Mindjárt eszembe jutott, hogy er-
ről írhatta: 

 
Se nem pince, se nem bolt,  
Csizmadia-műhely volt. 

 
De a fehérre meszelt, csinos udvar, barátságos szoba, hol minde-

nütt gondos női kezek nyoma látszott, a nyugodt házigazda, derült 
gazdasszony, vidám gyerekek sejtették, hogy a vén fa, mely a lak fölé 
védelmezően terjeszkedik, több kincset rejt, mint sok palota büszke 
boltívei.  

Szívesen fogadott, s maga vágván számomra dohányt, pipával 
kínált meg. Ő egyszerű és csöndes ember, milyennek képzeltem. E 
nyugalmas homlok, e mély, de csöndes tüzű szem tudtodra adják, 
hogy nem szenvedélyes és ragyogó lírikus áll előtted, de komoly 
epikus, ki fönséges nyugalmában Jupiterként uralkodik az Olympon. 
És családi köréről ráismerhetsz azon magyar életre, ép, egészséges 
alakokra, melyeket műveiben annyi eredetiséggel rajzol. 
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Sok mindenről beszéltünk. Elmondá, hogy már nem jegyző, gaz-
dálkodik és írogat, panaszkodott, hogy bútorai- és könyveinek nagy 
része a forradalom alatt elveszett. Én könyvesasztalához léptem, s 
néhány angol könyvet nyitottam föl. Nagy előszeretettel s reám néz-
ve igen tanulságosan beszélt az angol költőkről, aztán, mintha restell-
né, hogy tudóskodik, s én oly figyelemmel hallgatom, más tárgyra tért. 

Később Petőfi jövén szóba, tudakolá, mit tudok róla. Én elmon-
dám, mit tudhattam. Ő megindulva hallgatta, s még szívesebb lőn 
hozzám. Érdekes látvány lehetett e két férfiú együtt, kiket a különbö-
ző természet és ugyanegy hírkoszorús pálya dacára is szoros és tar-
tós barátság fűzött össze. Mily engedékenyen hajolhatott meg e ne-
mes szívű, de ingerlékeny és viharos, e lángeszű, de szertelen, becs-
szomjas jellem Arany nyugodt kedélye előtt, ki gyöngéit kímélte, 
roppant tehetségét bámulta, s hibáit nem bálványozá. Mint szerethet-
te ő pályatársát, ki azon napokban, midőn minden lap Toldi magasz-
talásával volt tele, levelet ír hozzá, melyben csüggedezve mondja, 
hogy a költői pályáról alkalmasint visszavonul, mert meg nem felel-
het a nagy várakoznak. Petőfi tudta, hogy ez őszinte szó, mert Arany 
színlelni nem tud, s eszébe juthattak költő-ellenségei, kik megvetés-
sel szólnak róla, gőggel néznek le reá, s fáradhatatlan dicsérik. Talán 
itt a kulcs, mely megnyitja a titkot, miért maradt egész végig Arany-
nak hő tisztelője, tartós barátja, ő, ki ingerlékeny hevében sok gyön-
géd viszonyt széttépett, mit maga is sajnált, csak megbánni szégyelle. 

Petőfi művei nemsoká új kiadásban jelennek meg. Szükség, hogy 
egy avatott kéz írja meg életét, s egy szenvedély nélküli ítész mutassa 
be. Ő érdekes és sok tekintetben félreismert jellem, ő nagy költő, ki 
korszakot alkotott, s a szellemkincs, mit hátrahagyott, méltó, hogy 
becsüljék. A közönség olvasta ugyan műveit, de nem volt iránta tisz-
telettel, talentumos fiúnak mondá, de bolond vagy faragatlan betyár-
nak tartotta, az ítészet fölfedezé ugyan némi hibáit, de kellően és pár-
tatlanul sohasem fogta föl, míg néhány barátja szelleme helyett hiú-
ságának tömjénezett. A közönség megadta már az elégtételt: szalon-
ban és kunyhóban egyaránt éneklik dalait. De az irodalom egy tekin-
télyes része most is ignorálja. Csak a múltra, csak addig néz, meddig ő 
hatott, s nem akarja észrevenni, hogy mellette egy ifjú irodalom nőtt 
föl, melynek egyik legnagyobb s – fájdalom – korán elveszett hőse 
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nagy jövendőhöz nyitott utat, mert a magyar irodalom nem volt, ha-
nem lesz. Ideje, hogy előlépjen. Ha följegyezte Petőfi tévedéseit, ma-
gánélete bizarrságát, ingerlet-szülte, hiú kifakadásait, jegyezze föl ne-
mes érzéseit, nagy törekvését és szent hagyományát is, s tűzze föl 
örökzöld koszorúját ama hideg homlokra, melyet, míg élt, csak félig-
nyílóval díszített, legtöbbször pedig megrúgott. 

Amazt csak magamban gondolám, ezt megmondám neki is. Ő 
semmit sem szólt reá, csak azt fájlalja, hogy Petőfiről mint halottról 
kell beszélnünk, többé nem ír hozzá kedélyes leveleket, sem meg 
nem látogatja, hogy felvidítsa egyhangú óráit és játszódjék gyerme-
keivel. 

Nem folytatva tovább e szomorú tárgyat, kérdém, készen-e már 
Toldinak második rész. Elmondá, hogy a nyár folyamán a harmadik 
rész is kész lesz, mert összesen három részből fog állani: Toldi az ifjú, 
mi már a közönség kezén van, Toldi a férfiú és Toldi az öreg, mit ez-
után veend, ha a kiadók is úgy akarják. 

Kérésemre mindkét részből töredékeket olvasott föl. E töredékek 
is sejteték az egész nagyszerűségét. A közönséget éppen úgy meg 
fogja lepni, mint az első rész, s új oldalról ismeri meg Aranyt. Itt az 
epikai erő magasabb fokon jelen meg, mint az első részben, mely in-
kább költői beszély, s az idilli képek és kedélyes jelenetek mellett ott 
áll a tragikum is. És e jellemek, ez úgyszólván drámailag élő egyé-
nek: Lajos, a nagy, népszerű király; anyja, a büszke és szomorú ki-
rályné; Rozgonyi, a falusi nemes; a második gyermekké lett Bence; 
Toldi kedvese s maga Toldi, e leghűbb képe a régi magyarnak. Minő 
képek: a királyi ebéd, Bence furcsaságai, a vitézi játék, Toldi búcsúja. 

Mégis e művet, ha a könyvkiadó társulat meg nem veszi, a 
könyvárusok mellőzni fogják, mert, mint ő maga mondá, Murány 
ostroma a forradalom előtt néhány nappal jelenvén meg, nem nagy 
keletnek örülhetne, s így talán bizalmok csökkent. Különben legin-
kább szeretné, ha a ponyván kaphatna hírre, akkor nagy és állandó 
közönsége lenne, s mi legtöbb maga a nép. 

Fájt, hogy már alkonyban búcsúznom kelle, de hiába távoztam el, 
az úton még mindig előttem állott az alacsony kis ház, még mindig 
beszélgetett velem szíves gazdája. S különös, velök társalkodva, nem 
azt éreztem, mit éreznem kellett volna, méltó bosszankodást, hogy 
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egy oly jeles magyar költő ily kedvetlen anyagi viszonyok közt él, 
hanem azon méla eszme ringatózott kedélyemen: vajon a francia és 
az angol írók, kiket egész világ olvas, palotákban laknak, fény és bő-
ség közt élnek, látva e boldog családot, e nyugodt férfiút, e vidám 
gyerekeket, nem irigyelnék-e sorsát, egy magyar költő sorsát, ki 
kunyhóban lakik, egypár száz embernek ír és szükséget lát? 

 
Forrás: Gyulai Pál Arany Jánosnál, Szalontán. Pesti Napló, 1851. 

 
  


