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EMLÉKEIMBŐL

Nyéken, Fehér megyében laktunk, ott láttam először  Deák 
Ferencet 1854-ben. Nyolcéves voltam, midőn Pestre utaz-
tában meglátogatta szüleimet, s nálunk ebédelt.
 De azért élénken vésődtek be emlékembe mindazok, 
miket itt följegyeztem. Azon időből úgy emlékezem Deák 
Ferencre, mint magas alakra, amilyennek még soká tar-
tottam őt utóbb is, midőn nagyon sokat voltam társaságá-
ban – pedig csak magas középnagysága volt, de magasnak 
látszott.
 Az ebédnél élénken folyhatott a beszéd. Mennyi mon-
danivalójuk is lehetett! – Velünk, gyerekekkel nem fog-
lalkoztak, csak néha mégis felénk intett egy-egy nyájas 
tekintettel az úri megjelenésű vendég; kit titkon sokat né-
zegettem – nagyon előkelőnek tetszett.
 Csak nemrég látogatta meg apámat br. Eötvös József, 
br. Kemény Zsigmonddal, és egy kicsit sem tették reám 
a tekintély azon hatását, mit Deák Ferenc megjelenése-
kor éreztem. Még fekete posztóöltözetét is elnézegettem. 
Nem jutott eszembe, hogy kövér-e – semmi feltűnőt nem 
vettem észre rajta. Öltözékén semmi pongyolaság, atillája 
feszesen fődé karjait.
 Ebéd után a nappali szobába mentünk, s ott egy perc-
re én is szerepeltem: Nagyon mulattatott, midőn Deák 
egy nagy karszékben ülve, lábára álltatott s két kezemet 
tartva magasan hintáztatott. Előttem áll apám, arcán az 
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örömnek csendes derűje, amint szemeiben az érzelmek 
meleg tüze égett, s jókedvvel szólt bele itt-ott a vendég be-
szédébe. – Előttem áll Deák magas alakja, amint egyszer 
föl- s lement a szobában – gyermeki bámulattal kísértem 
őt szemeimmel.
 Apám sokszor panaszkodott, hogy nyomják agyát ez 
alacsony szobák, én nem láttam alacsonyságukat, én csak 
apámat láttam bennök gyakran föl- és lejárni, lehajtott 
fővel gondolatokba merülve, és annyiszor rajta felejtett 
tekintetemmel sem láttam, mint pusztítja testi erejét: be-
tegség s a sokféle gond.
 Apám középtermetű volt. Most Deák magas alakja, 
melyről még elmenetele után is szó volt, vétette velem 
észre szobáink alacsony voltát. Emlékeimben az ebéd-
ről még egy óriási felfújt maradt fönn, leöntve sárga 
baracklével, s a vendég bátran vágott bele a kanállal, és 
hogy apám most is, mint rendesen: mielőtt ajkához vin-
né borospoharát, előbb kissé fölemelé azt, s elnézé bora 
színét, tisztaságát. Nem ivott sokat egyszerre, csak lassan, 
két-háromszorra itta ki úgysem nagy pohara tartalmát. 
 Elszakadva régi társaitól, ismerőseitől, barátaitól, a 
nagy  város tágabb körétől; apámat a falusi magány mint-
egy szabadságától fosztá meg, örökös csendjével, válto-
zatlanságával; s a szűk kör, melyben mozgott, mintegy 
rabságban tartá szellemét. Másrészt hova is menne? – Bár-
merre térne: nemzete szabadságát is csak rabbilincsek-
ben találná. – Ez gyötré lelkét, e mélyen vérző bánat; siet-
tetve szívbajának kifejlődését. Egy versben még kiönté 
keservét, elénekli szívét tépő mély fájdalmait. – „Cigány, 
húzd!” – És zenéje mellett hadd törjön ki mérhetetlen bá-
nata! – S így kiált fel: 
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„Húrod zengjen vésznél szilajabban,
És keményen, mint a jég verése,
Oda lett az emberek vetése” –
Oda lett hazája, nemzete!

Micsoda lelkiállapot mérhetetlen, háborgó és seté ten 
bolygó fájdalmának kitörései e verssorok! De a kitörések 
után a költő előtt; ki egyszer azt írá, hogy:

„Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.”

„Hogy ész, erő és oly szent akarat – hiába sorvadozzanak 
egy átoksúly alatt”: – most is felvillan a jövő képe, s a verse 
végén látnoki erővel kiáltja, hogy: 

„Lesz még egyszer ünnep a világon,
Majd ha elfárad a vész haragja.”

Így készülődött az utolsó útra. – Érzi már a közeledő vészt. 
– Hiszen látogatása is Kehidán Deáknál ötvenháromban 
már egy neme a búcsúzásnak volt. – Aggódó lelkét űzik, 
hajtják a sokféle bajok – visszavágyik azon baráthoz, kit 
annyira szeretett, mint nagyra becsült, azon helyhez, ho-
va e barát körében oly kedves emlékek fűzik. De alig van 
ott, már nyugtalan lesz. – Visszavágyik családja köré.
 Ötvenötben, szeptember végén Béla testvéremet isko-
lába viszi Tatába. – Fárasztja az út, és félbetegen, kime-
rülve indul hazafelé. – De otthon sincs nyugalma. Agyát, 
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szívét nem hagyja el a baj és gond mardosó fájdalma, 
emésztő súlya. Néhány hét múlva nyugtalansága Pestre 
vezeti őt nagy betegen, már testben gyengén. – Talán ott 
megtalálja a megnyugvást – mely után oly igen epedhe-
tett?
 Három hét múlva mi is Pestre költöztünk, a Kappel-
házban volt lakásunk kivéve. Emlékezem a készülődés 
utolsó napjaira. Hideg, sűrű köd boríta be mindent. 
Mintha a természet már előre tudta volna, hogy fekete 
gyásznapok eljöttével a bánat setét köde száll reánk is. Mi-
dőn az ember lelkét is egyszínű szürkeség lepi el és nem 
tud gondolkozni, mert csak egyet érez: hogy az, kit oly 
forrón szeret, nem tér vissza hozzá, beszédes szemei nem 
tekintnek reá, oly kedves ajkai nem szólnak hozzá.
 Még láttam őt ágya mellett kényelmes karszékben ül-
ve, nagy köpeny egyik felébe burkolva, míg a másik része 
köpenyének hosszan nyúlt végig a padlón. Soká néztem 
őt szorult szívvel gondolkozva, de nem tudtam, min gon-
dolkozom. Egyszer még felvillant arca, azután már nem 
láttam őt többé. Magánkívül tették őt az ágyba, s töb-
bé nem tért magához. E rövid percnek fölvillant derűje 
– óh! –, bár a reménynek lett volna felcsillanása és nehéz 
felhők közül a búcsúzó nap szebb időkre biztató utolsó 
sugara!
 A költő látnok is, apám oly igaz költő volt. Mert borzasz-
tó azt hinni, hogy annyi szenvedés után remény nélkül 
kelljen meghalnia. Deák eljött ismételve, de akkor már, 
midőn másodszor jött, nem ismert meg apám senkit, s 
mind aggasztóbb lett a baj. Elköltözött ama hazába, hol 
megszűnik a gond. Nagyon szerettem őt, és elszorult szí-
vem elgondolva: hogy most fagyos hideg borult szerető 
szívére, mély ál mai ra. 




