
Berlinben nem születik német költő: tartja a német közmondás. 
Budapest se adott költőt a magyarságnak. Vajon mi lehet ennek az 
oka? Talán az, hogy a költő gyermekkorában „születik”. Akkor dől el 
a sorsa, a jelleme egy életre és egy egész örökkévalóságra. A vidék 
pedig alkalmasabb a szemlélődésre, mint a főváros, ahol az értelem 
mindent átvilágít, gyorsan, a problémák össze sem csomósodtak, 
máris felbomlanak alkotórészeikre. 

Arany János, kinek százéves születési évfordulóját ünnepeljük, 
jellegzetesen vidéki. Nemcsak abban az értelemben, hogy vidéken 
született. Hiszen vidéken született Petőfi is, aki már gyerekember ko-
rában egy nagyvilági és nagyvárosi élet szédületét hozza magával, 
Jókai is vidéki, de férfikorában egészen pestivé vált, és svábhegyi vil-
lájában otthon érezte magát. Arany sohase tudott gyökeret fogni a 
fővárosban. Itt csak lakott, de nem telepedett le. A lelke mindig vidé-
ki maradt. Majdnem minden versének, történetének székhelye a vi-
dék, a fájó és misztikus. Mert annyiban is vidéki, hogy mély, töpren-
gő és kétkedő, egy-egy problémát nem tud elintézni könnyedén, 
fölületesen, elegánsan, a fővárosi emberek kétes értékű szellemessé-
gével. Prózáját ő maga is „fa”-ízűnek nevezte. E tiszta, pontos, okos 
próza egyben és másban gyakran emlékeztet a megyei akták stílusá-
ra. Sohase tudott felolvadni a pesti népben. Szerette, de távolról néz-
te, egy vidéki ember szemével. Mikor a ligetbe sétált ki, külön úton 
ballagott, és mosolygó lenézést érzett a kiöltözött, ruhát fitogtató, fe-
csegő fővárosi nép iránt. Öregkorában még hevesebben szerette a 
természetet, mint annak előtte. A margitszigeti tölgyek alá vonult. 
Mert azok a tölgyek egy darab falut, egy darab vidéket jelentettek a 
számára. A tölgy éppolyan a vidéken, mint a fővárosban. 

Halála előtt írt egy verset a szénásszekérről, mely végigdöcög a 
kővel kirakott aszfaltos pesti utcán, és üzenetet hoz néki, régi életé-
ből, friss sarjúszagot a mezőről, a faluról, a vidékről. Ez a durva szé-
násszekér is úgy jelent meg előtte, mint jelképe az életnek, láto-
mányként, mint a vidék boglyas és különös kísértete. 
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