
A költészet napja kapcsán részleteket közlünk Arany János Bolond Istók című költeményének 
második énekből, amely a Kollégiumban töltött esztendők emlékét őrzi. 
 
 

20 
 Hip-hop, édes lovam, te vén Pegaz! 
Hozzuk szénánkat egy csapásra rendbe; 
A mondaként is, úgy-e, szent igaz? 
Egyszer "bekukkant Istók Debrecenbe": 
Aligha ott nincs. No ni! rittig, az! 
Ott űl szerényen a "bagoly" terembe. 
(Ez egy fellegvár, egy magas Sion, 
Mellyel dicsekszik a kollégyiom.) 
  
21 
 Halvány, sovány alakját hosszu tóga 
- Mint gyászlobogó a nyelét - fedi; 
Nem látszik, hogy nagyon jól menne 
dolga. 
Étvágya is több, mint betöltheti; - 
Hagyján az éhség! a test földi szolga: 
Lelkét dicsőség vágya kergeti, 
S mindig valami olyanért sovárog, 
Mit nem tanítnak a tudós tanárok. 
... 
34 
 Látszik, bolond volt. Ami szűnidőre 
A megszabott órák s napok során, 
Önvád nekűl szert tehetett, a dőre! 
Azzal henyélte el későn-korán, 
Hogy olvasott borúra és derűre, 
Mohón, systéma nélkül, szaporán, 
Mintha, mit a világ nyomdái nyomnak, 
Fejébe kéne férni mind, a lomnak. 
  
35 
 Legjobban a versköltőket szerette; 
Ünnepje volt, ha effélét kapott: 
De szükségből a prózát is meg-ette: 
Új s régi könyvet, pamphlét, hirlapot; 

A "Juhtenyésztést" egyformán bevette 
Meg a vitázó dogmás vén papot; 
A bibliát rég tudta volt merőben, 
S mind, amit nyomtanak "ez esztendőben", 
  
... 
53 
 Majd alabástrom sótartó-darabból 
Egy rossz bicsakkal vés szobor fejet, 
Ferenczy híre pislog néki abból, 
S Vitéz fanyar mellképe ránevet; 
Fogalma sincs, hogy mintázná agyagból, 
Sosem látott még szobrász műhelyet, 
(Mert akkor Debrecen szobrászata 
"Vászon"-pipán túl még nem baktata). 
  
54 
 Majd apró válu-festék és ecset 
(Mihez a macska szőrit megrabolta) 
Kerül napfényre; - rajzol keveset, 
Gyönyörrel űzi gyermeksége olta. 
Arc, ló, virág; tájkép, torony, mecset... 
S mindezt csak úgy találta, nem tanulta; 
Szép is volt rendesen az ideál: 
De tőle a mű - száz mérföldre áll. 
  
55 
 Ezekben ő a mester névre várt. 
Zenét már csak dilettans módra űze; 
Elpöngeté a zongorát, gitárt, 
A hangjegyet lassacskán elbetűzte, 
Hallása jó volt és ütemre járt, 
Lelkében a hangot jól összefűzte; 
Még componált is (megbocsásson e szó): 
De nem készült - cigánynak ex professo. 

 
 


