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ZOLNAI BÉLA 

EMLÉKEZÉS JUHÁSZ GYULÁRA 

A legnagyobb fájdalmát nem írta meg soha. A szívét összetörő — mily semmitmondó 
e szó —, a lelkét megbénító, élni-akaró erejét megölő bánat nem formálódhatott beszéddé 
benne. Mert az igazi kín, hacsak nem tud jajgatni, néma marad és neki éppen az volt a kínja, 
hogy tehetetlenül roskad önmagába. Élt, de már halálos lelki merevségben és még évekig. 
Szelleme gőgösen elzárkózott a világtól és lerázta magáról a földi jeladásokat. S.O.S. nélkül 
süllyedt a Semmiségbe, miután hónapokon át gyűjtötte, apró adagonként, a szenderítő 
mérget, amig annyi volt együtt, hogy álmának útján nem lehetett kétség többé. 

Láttam őt az idegklinika csöndes emeletén — ágy, szék, asztal, mint a siralomház — 
az üres szobaközépen, önmagának borúba hulló szobraként állani, fekete ruhában, a súrolt 
padlóra meredő tekintettel és konokul némán, vigasztalan szomorúsággal. Nem vagyok szug
gesztív beszélő, de az ő hallgatásának csüggesztő hatása alatt csekély igyekezetem is remény
telenül elnémult; 

Halála előtt néhány hónappal még egyszer láttam őt némaságba temetkezve. Akkor 
Ynár a Fodor utca egyik régiesebb házában lakott, az utcára néző emelet egyablakos szobájában, 
ahová a konyhán keresztül lehetett bejutni. Kosztolányi éppen Szegeden járt. Nagy esemény 
volt akkor, egy „nyugatos" költő, akit az Egyetem Barátainak Egyesülete meghív és aki a 
díszteremben a régi rektorok képmásainak tekintete alatt, valóban „irodalomrajongó" fiatal
ság és ünneplő közönség előtt, frakkban és átszellemülten legújabb verseiből szaval. Egy 
pillanatra mintha a tétova, inkvizítor Múlt és az eretnek, tékozló Ma karjai ölelésre nyíltak 
volna. 

Juhász Gyula nem volt jelen. Kosztolányi hiába kereste. Napokig föl sem öltözött, 
falnak fordulva feküdt az ágyán. El kellett menni hozzá. Minden elő volt készítve. Juhász 
néni aggódó nyájassággal beengedett. A találkozásban az volt a megható, hogy nem úgy 
történt, ahogy a történelmi festmények színpadi rendezői megkonstruálják az utókor számára 
az ilyen ünnepies pillanatokat. 

Juhász Gyula az ágya mellett állt,- zavartan, hálásan, könnyező szemekkel. Kosztolányi 
úgy lépett a szobába, mint színpadra a bonvivant, aki széles gesztussal az Élet diadalát hozza. 
Néma kézfogások és egy pillanatra csönd. (Az egész látogatás alatt állottunk. A leültetés vagy 
a helyetfoglalás már kölcsönös lelki kontaktust, konvenció-alkalmazást, cselekvést jelentett 
volna.) Kosztolányi fölismerte a helyzetet. És elővette minden ékesszólását, egy,félórán át 
beszélt, beszélt. Juhász hátat fordított neki, szelíden, rejtőzködve, meghatottan. Én, a fölös
leges szereplő, a nyitott ablakhoz mentem és kinéztem : nem lehetett elviselni a jelenetet. 
Kosztolányi nem adta föl a harcot, hogy megszólalásra bírja diákkori, egyetemi barátját. 
Odahajolt Juhász füle mögé és pszichiátert megszégyenítő szóözönnel ostromolta. Néha, 
mikor halkra fogta a beszédet, úgy tetszett, mint valami Cyrano, aki suttogva szép szavakat 
sugalmaz az Élet reményvesztett Szerelmesének. De a Juhász Gyula leütött, fölkavart billen 
tyűzete nem rezegtette rezonanciára a húrokat. 

Mire gondolt némasága közben ez az összetört Peer Gyntje a vágynak? (Epilógus.) 
Mert látszott rajta, hősi önuralmában is vonagló vonásain, hogy belül viharok zúgnak, vagy 
szélcsöndes mélabú csörgedez. Talán arra gondolt, hogy 

nem látta nemes gótika csodáit, 
Duse mosolyát, mely szebb tájat áhít — ? (Katona.) 

Vagy életének arra a summájára, amit Csöndes panasz című versében így rögzített meg ékesen 
szólóan : 

Én mindig, mindig árok mélyin éltem 
s fázott a lelkem és vívott agyam.. . 

112 



A legtöbb költő — Vörösmarty, Arany, Ady, Kosztolányi — vidékről indul el és 
Budapesten fejezi be az életét... (A belga Maeterlinck a francia Riviérán élt, a flamand szár
mazású Verhaeren Rouenban hal meg, a belgiumi Rodenbach fiatalon Párizsba költözött.) 
Juhász Gyula Szegeden, az Ipar utca ősi családi házában kezdte életét (a házat az új klinikák 
építésekor lebontották és az egész utca megszűnt), — aztán néhány évi pesti tanulás után 
végigállomásozta az országot, — mert Máramarossziget, Léva, Nagyvárad, Szakolca, Makó 
csak átmenő, boldog-boldogtalan állomásai voltak életének — hogy visszatérjen az ősi 
homokra, Szegedre. Szegednek adta magát. Mit kapott Szegedtől? 

A nagy alföldi metropolis, ahogy Szeged büszkén szokta magát nevezni, a legmagyarabb 
város jelzőjét is fölvette attribútumai közé. Herczeg Ferencet Szegedre küldték magyar 
szóra... Valóban, Szeged -— a tipikusan monarchiabeli népkeveredésben — egyike volt a 
magyarság nagy kohóinak. A főispánt Aignernak hívták, a polgármester Somogyi Szilveszter, 
az üzletek tulajdonosai vegyesen magyar, német, szláv, sőt francia nevűek is, az egyetemmel 
szemben, nem messze a szerb rítusu orthodox templomtól, egy Dugonics nevű, ősmagyar 
romantikát teremtő regényíró és matematikus szobra áll, és — mindenki magyar. Beszár-
mazottak és homokosköldökűek (ez volt e.nyhe gúnyneve a szegényebb, „szegedi porban" 
születetteknek, akikből egyébként nagyon sok városi vezető került ki). A legkiválóbb szegedi 
anekdotázót Taschler Bandinak hívták, arról volt híres, hogy Bach-korszakbeli becirker fia 
létére egy szót sem tudott németül, és mikor osztrák rokonok jöttek látogatóba, ezzel fogadta 
őket: nix dájcs. Szegeden valóban volt genius loci és ez a „helyi szellem" mindenkit magáévá 
asszimilált. Szegeden lett a magyaros népiesség írójává Steingassner-Tömörkény, Ziegler-
Gárdonyi. A felvidéki Mikszáth a szegedi anyafölddel érintkezve kapott új erőt. A félegyházi 
Móra Ferenc és a szegedi Juhász saját hazájukban éltek Szegeden. Móra meg is kapta Szegedtől, 
amit kaphatott: vendéglátó házat, híres háziasszonyt, okos gyermeket, írói témának való 
unokát, társadalmi szereplést, anyagi függetlenséget, múzeumi igazgatóságot, egyetemi 
díszdoktorságot. Mit kapott Juhász Gyula? 

Szeged valóban, a kor lehetőségei között, a legdemokratikusabb magyar város volt. 
Nem volt arisztokráciája, mint Kolozsvárnak, nem volt dzsentrije, mint a dunántúli váro
soknak, még civis-hagyományai sem voltak, mint Debrecennek. A környékén fekvő lati
fundiumok tulajdonosainak semmi közük nem volt Szeged népéhez, önmagából fejlesztett 
kultúrájához. 

Szeged a maga polgári és plebejus erejére volt hagyatkozva. A falusias alsóvárosban 
az őstermelők, a kisvárosi felsővárosban az iparosok, a nagyvárosi bérházak központjában a 
tisztviselők és a gazdag kereskedők, gondtalan értelmiségiek : Szeged polgári civitas volt, ami 
külsőleg megmutatkozott abban is, hogy városképét nem püspöki fellegvár, ősi megyeháza, 
nem is büszke egyetem dominálta, hanem a signoria, ahol a podeszta székel (így hívták Szegeden 
a helybeliekből lett polgármestert, az állami főispán csupán névleges dísz volt), a városháza, 
amelynek Lechner-építette, gyönyörködtető tornyáról a mindenkinek szóló, az árvízre, a város 
múltjára és jelenére emlékeztető harang kondult, ahonnan a fekete vagy színes zászló lengett 
mindenki figyelmezésére, a kecses és mégis várszerű épület, a legnagyobb tér sarkán, láncokkal 
körülkerítve, mint valami középkori erősség. 

Juhász Gyula szinte észrevétlenül élt Szegeden. A falhoz lapulva suhant végig az utcá
kon, senkire nem nézve, nehogy köszönnie kelljen vagy köszönjenek neki. Arról, hogy egy 
„közéleti férfiú" vagy tudós •— tisztelet a kivételeknek — kitüntetésnek vette volna, hogy 
Juhász Gyulával végigmehet a korzón, szó sem lehetett. A szépasszonyok nem vele büszkél
kedtek, talán nem is sejtőzködtek ilyenfajta dicsőségről. A frakkos, lampaszos, püspökkel 
díszes vacsorákra nem volt hivatalos a választott költő. Nem volt kávéházi művésztársaság 
feje, nem hívták színházi páholyba, nem ült az ünnepélyek, hangversenyek, irodalmi előadások 
első padsorában, ahogyan szellemi rangjához illett volna. Föl-fölbukkanó alakja kísérteties 
árnya volt önrfragának. 

A fiatalok is csak később eszméltek rá. Az egyetlen, aki az ő szalmaszál-dicsőségéhez 
menekült, a Makóról Szegedre gyalogló József Attila volt. Szegedről is írhatta volna Juhász 
Gyula, amit Budapestről írt élet-helyzetét örökre rögzítő versében : 

Budapest, ez a nagyvilági dáma 
engem nem ölelt, nem csókolt soha, 
szegény diáknak nézett, aki árva, 
kihez a pénz és öröm mostoha. 

Bizonyára nem menekül az akarattalan búskomorság betegségébe, ha fölkarolják, 
törődnek vele, ha nem engedik tespedtségbe süllyedni, ha baráti kör alakul köréje. 
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Hallom az ellenvetést: a költő önmagában találja meg a dicsőséget és az univerzumot. 
Moliére dicsőségéhez semmi sem hiányzott, de az ő dicsősége hiányzott az Akadémiából, 
amely nem választotta tagjai közé. A költő nem szorul a hercegi udvar meghívására vagy 
a városi kistanács és nagytanács kegyeire. A költő szuverén és a jelenért cserébe övé a jövő.. . 
A költő szenvedése verejtékezi a legszebb gyöngyszemeket. A költő ballagjon a Tiszaparton 
és — búsuljon! Zokogjon a végeken. Vidéki bánat föllege hajoljon rá a szomorú Szakolcán. 
A költő legyen boldog a szegénységében, hogy megírhassa a verset: 

Nem jártam én Párizst soha 
és Velencében nem szerettem. 

, (Epitáfium.) 

A költő legyen szegény és elhagyatott, hogy megformálhassa a varázsszavakat, az 
éneket Annának, amely megvédi a hűtlenül is imádott Kedvest a rontástól és „örök vágyból, 
szőtt tündérpalástot" terít rá. A költő haljon meg, mint „isten szegénykéje" (Vidék), mert 
különben nincs primitív-örök szavakba rajzolódó fájdalom-élménye : 

Miket szivem gyermetegül áhít, 
Nem látom nagy városok csodáit. 

A búsulás balalajka-húrján ki játszott volna annyi variációt, ha a költő gazdagságot 
kap osztályrészül? Ha a Riviérán csatangol tömött erszénnyel, ki festett volna alföldi képeket 
a magyar Heimatkunst szegedi tradícióit folytatva, zsongító muzsikájú, zsibbasztó tartalmú 
versben: 

. . . álmát álmodja a holt ott 
(elfáradt gyermek mostoha anyja ölén) 
hűs Tisza partjáról, hol a szürke füzes szomorún leng, 

nagy jegenyék dala zsong, szőke akác mosolyog. 
Hol Dugonics búsong, Dankó muzsikál és méla Tömörkény 

darvadozik anyaföld csöndes eressze alatt, 
hol kis házak előtt, ha vasárnap alkonya barnul, 

ülnek a jó öregek, égnek a makrapipák... 
(Negyvenhatosok)— ? 

Mondjuk : áldott szerencse, hogy egy költő járt itt, kit „vész s láz űzött.. ."—? (Félegyházánr 
1918 nyarán.) 

Az Élménynek nem előföltétele a nyomorúság. Az esti csöndek és a hallgatag felleg 
mély és bús zenéjéből szőhetett volna melódiát Juhász Gyula, lehetett volna a magány gyer
meke (Tiszai tájak), ha véletlenül a nemzet vagy a város gondoskodik megélhetéséről. A világ
fájdalmat egy angol lord honosította meg a kontinensen... A világirodalom gazdagodott 
volna, ha Goethe nem juthat el Itáliába? A legszebb proletárverseket Ady Endre írta, akinek 
életformája nem tartozott az „álmodik a nyomor" körébe. A négerek rabszolgaságának lázító 
regényét nem néger szerző írta meg. Juhász Gyula meglátta és átélte mások reménytelen; 
„szegény, kicsúfolt életét" is (Tanítónő a végeken). A költő keresi, megtalálja az élményt 
és belekapaszkodik a cipruslombok témájába még akkor is, ha alig volt köze a hervadt rózsa
szál sírjához. A költőnek elég a „kis tót leányzó" fájdalma, hogy inspirációt kapjon : 

Belenéztem nedves kökényszemébe, 
mely tágranyílt és kérőn rámmeredt 
és láttam benne nagy, bús messzeséget, t 
magát a mély, kék végtelent! 

(Szakolcai emlék.) 
A költő nem várja be, amíg „csitul zaja nyomornak, zendülésnek", gazdagon is élménye 

a nyomor és szegényen is gazdag életet él: 

" . . . a szűkös mát feledve 
eljár arany hajón révedbe, óh görög, 
eljár a távoli és boldog szigetekre , 
s megtérve gazdagon... 

v(Arany tavasza.) 

Nyomor vagy gazdagság : lehet egyformán harcos élmény, lázadó pesszimizmus és. 
lázadó optimizmus forrása : fájó boldogság és boldog fájdalom. 
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Minden álomban és halálban 
és gyűlöletben, végtelen 
örök vágy fájó mámorával 
szeretlek, hűtlen életem. 

(Vallomás az életnek.) 

Semmi veszély nem fenyegette volna Juhász Gyulában a költőt, ha bejárhatja Európát 
és megkapja azt az életnívót, ami a század elején egy középszerű értelmiséginek kijárt. Az 
Anna-dalok végtelen változatai, varázsos fantáziájú képei, az elefántcsontmívű paloták, az 
édeni kertek, a Thúlén túli tájak (Profán litánia) nem maradtak volna megiratlanul. 

Mi lett volna, ha Szeged város tanácsa, vagy a magyar állam kiküldi Juhász Gyulát 
egy évi tanulmányútra a római, bécsi vagy berlini kollégiumba, vagy Párizsba, Londonba? 
Micsoda gazdag termést hozott volna haza! Talán még szomorú verseket is, ha ez kell. Müsset 
Itáliában, viharzó szerelmi élmények között élt, és ő írta ezt a két örökéletű sort a szomorú 
versek halhatatlanságáról: 

Les plus désespérés sönt les chants les plus beaux, 
Et j'en sais d'immortels qui sönt de purs sanglots. 

juhász Gyulánál is van valami boldog-fájó menekülés a szenvedésbe : 

Egy hangszer voltam az Isten kezében, 
ki játszott rajtam néhány dallamot, 
ábrándjait a boldog szenvedésnek, 
azután összetört és elhagyott. 

Anyagi jólétben is mélabús verseket írt volna, hiszen önmagáról mondotta : 

Elborulások fiának születtem, 
Kit nem ismert bánatok árnya nyom.* 

Csodálkozhatunk-e rajta, hogy részben társtalansága, részben emberker lilése miatt 
olyan hírek keringtek róla, hogy ha nagyobb honoráriumhoz jutott, valamelyik alsóvárosi 
kiskocsmában költötte el a pénzét, mulatozást rendezett és ő volt a vendéglátó gazda, trónolva 
lelkes hívei fölött, akik talán nem is tudták, hogy kit tiszteljenek benne... Ötszáz évvel 
korábban talán Villon lett volna belőle. 

* 

Egyszer sikerült őt többszöri hívás után elcsalni a lakásomra. Még le is fotografáltam 
fekete szakállával a balkonon. Mindenki csodálkozott rajta, hogy sikerült őt megmozdítani. 
De zárkózottsága nem tört meg. Igyekeztem szóval tartani, mutogattam neki a könyveimet, 
mosolygott, látszott rajta, hogy érdekli a dolog, de nem lehetett tartóztatni, rövid idő múlva 
otthagyott. 

A húszas évek végén a Belvárosi Moziban műsoros matinét rendeztek a tiszteletére. 
A városi színház művészei és művésznői adtak elő Juhász verseiből, én röviden jellemeztem 
Juhász költészetét (Széphalom) — akkor még csak a búsuló Juhász költészetét láttam benne—, 
végül a szünet után ő maga olvasott föl a műveiből. Előzőleg a színfalak mögött járkált izga
tottan föl és alá, senkivel nem törődött, nem hatották meg a színésznők kedves mosolygásai. 
Pedig jóformán Juhász utolsó diadala volt ez a matiné. 

Vajda Manóékkal és Kilényi Irmával volt baráti viszonyban, jobban mondva ez a 
család törődött vele leginkább. Egyszer én is meg voltam híva hozzájuk a Dugonics téri 
modern bérházba. Juhász Gyulával alig lehetett beszélni: a másik szobában Rappaport 
pszichiáter értekezett vele. Olyan volt a jelenet, mintha gyóntatószék közelében halk morm fá
sokat lehetett volna hallani. Nem lehetett őt kigyógyítani abból a világfájdalmas pesszi
mizmusából, amely úgy érezte, hogy „az egész teremtés egy óriás gyászindulót dalol" (Egy 
kedves vigasztalónak, 1933). . 

Később Vajda Manóné és egyik lánya elpusztult Németországban. Kilényi Irma, á 
Juhász kéziratok és ereklyék lelkes gyűjtője, öngyilkos lett. Lelkileg sokat jelentett Juhász
nak a Vajda-család barátsága. Refugiumot nyújtott neki, ha ő nem is igyekezett élni ezzel 
a refugiummal. 

* Haza, idézi Baróti Dezső, Juhász Gyula, 1933, 46. 
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íagy lelki támaszt jelentett számára Szalay József, több vármegye rendőrfőnöke, 
akit az országban akkoriban a literátus főkapitánynak ismertek, annyira szokatlan dolog 
volt egy rendőrtiszt, aki irodalmat pártol, könyveket gyűjt és maga is ír. 

Szalay a hatalmon levő tisztviselők között azok közé tartozott, akik mindig a támo
gatásra szorulók mellé álltak. Ha egy ifjú költő vagy fiatal novellaíró jelentkezett nála (mert 
tudták, hogy íróembernek bármikor be lehet jutni hozzá, a hivatali akadályok megkerülésével 
is), az első dolga volt a kézirat átvétele, az elhelyezési ígéret után aztán megkérdezte az 
illetőt, hogy ebédelt-e már. A válasz persze legtöbbször negatív volt, mire a főkapitány elő
vette a tárcáját és bőségesen „előlegezte" a költségeket. 

Szalay Józsefnek szívügye volt Juhász Gyula sorsa. Szegeden hallottam — 1925-től 
1940-ig éltem Szegeden —, hogy mikor 1927-ben a Dugonics Társaság Beethoven-emlék
ünnepélyt rendezett, Szalay elnök ódát kért Juhász Gyulától, azzal, hogy a honoráriumot ő 
maga szabja meg és a verset ő maga olvassa föl. 

Megvan még az a meghívóm, amelyet a szegedi árvíz ötvenedik évfordulója alkalmából 
küldött szét Szalay József aláírásával a Dugonics Társaság. Püspök, miniszter, professzor, 
Móra Ferenc szerepeltek a műsoron és — ünnepi ódával Juhász Gyula, akinek versét Főidényi 
László szavalta a városháza közgyűlési termében. Juhász Gyulát a hivatalos Szeged, legalább 
ilyen büszkélkedő alkalmakkor, számon tartotta. 

De Szalay József Juhász Gyulát írói és baráti körébe is bevonta. A húszas évek leg
elején irodalmi szalon volt a főkapitánynál minden vasárnap délután, és ezeken az össze
jöveteleken Tömörkény, Móra Ferenc mellett Juhasz Gyula is megjelent, néha egy-egy pesti 
író, például Herczeg Ferenc. Juhász meglehetősen félszegül, szinte osonva ment föl az emeletre, 
az előszobákban nem köszönt senkinek, de lelki üdülés volt számára ez a kör, ahol megbecsülték. 

Juhász Gyula temetését is Szalay József intézte teljhatalmúlag. Beszélt a koporsónál. 
Ott hűlt meg a főkapitány, mint valamikor Csokonai egy temetésen. Tüdőgyulladást kapott 
és meg is halt. 

* 
Milyen volt az egyetem kapcsolata Juhász Gyulával? Hivatalosan s.emmi. Ott kellett 

volna ülnie az egyetemi díszemelvényen, mialatt otthon magába roskadva szeparálta magát a 
világtól. 

Erről eszembe jut, hogy müncheni fiatal diákkoromban Kutscher-t is hallgattam, a 
kitűnő színházkutatót. Wedekindról adott elő, — írt egy nagy biográfiát is az akkor témában 
és formában merész újítónak tartott drámaíróról. Előadása — mély humánumot föltáró elem
zéseivel, nagy színészi készséggel elénktárt, gondolkoztató mondataival — nagy hatást gyako
roltak a hallgatóságra. Egyik óráját ezzel fejezte be : Hölgyeim és uraim, jöjjenek el ma este 
az Erdgeist előadására, Wedekind rendezi a darabot, ő maga is föllép és a női főszerepet a 
felesége játssza. Színház után a Luitpold-kávéházba megyünk baráti beszélgetésre. Legyen 
szerencsénk ezen a találkozón! 

Az előadáson ott voltam, de a találkozóra már — túlzott szerénységből— nem mentem el. 
Szegeden ilyesmiről szó sem lehetett. Részben Juhász Gyula magatartása miatt, rész

ben mert az egyetem — hivatalosan legalábbis — idegenkedett az élő irodalomtól, aminek 
persze politikai vetülete is volt. Pedig — mondjuk — egy szemináriumi óra keretében Juhász 
Gyulát meghallgatni, vele eszmecserét folytatni igen termékeny és ösztönző lehetett volna. 

Nem kétséges, hogy Szeged elöljárt az ország egyetemi ifjúsági mozgalmaiban. A „sze
gedi fiatalok" közül nem egy vezető egyéniség került ki. Neveket fölösleges említeni, de sokan 
vannak. És Szegeden, az alma mater baráti légkörében, részben az irodalmi, nyelvészeti, 
stilisztikai és filozófiai órák inspirációja alatt, fejlődött két költő, Berezeli Anzelm Károly, az 
olaszos kultúrájú, „groteszk" író, egy elkobzott verskötet szerzője (e sorok írójának szakvé
leménye alapján mentették föl és maradhatott egyetemi polgár, — ma már beszélhetünk 
róla) és a később naggyá kibontakozó Radnóti Miklós. 

Mindenesetre az egyetem javára kell írnunk, hogy olyan világnézetbe-világító tanulmány 
amilyent Baróti Dezső írt Juhász Gyuláról (1933), megjelenhetett és doktori disszertációként' 
elfogadást kaphatott. Baróti utalt arra, hogy Juhász Gyula túljutott a l'art pour l'art költő 
öncélúságán s az École Parnassienne fölfogását követő, de magyar tárgyú versei csak rövid 
átmenetet jelentenek a magyarság legmélyebb problémáinak átérzése és kivetítése felé (20). A 
l'art pour l'art-t annak idején jobboldali kritikusok is támadták. . . De azt még akkor kevesen 
vették észre és még kevesebben hangoztatták (Baróti, 29), hogy Juhász Gyula a szenvedők 
mellett foglalt állást: 

De minden harcok minden elesőjét 
Megbékülő szivemhez emelem, 
A szenvedő mind egy testvér velem. 

(Az én magányom.) 
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Baróti utalt arra is disszertációjában (31), hogy a polgári forradalmak a szociális prob
lémák jó részét nem tudták végérvényesen megoldani, a látszólagos egyensúly ismét föl
borult. 

A népi vallásosságról szólva rámutatott a szegedi disszertáció arra is, hogy a szeged
alsóvárosi búcsúk alkalmával „abban az erős és minden földi bajt feledtető elragadtatásban, 
mely a tömegeket ilyenkor elfogja, bizonyára része van a szegedvidéki nép megdöbbentő 
szociális helyzetének is . . ." A Tápai Krisztusról', Juhász Gyula művészetének egyik beteljesü
léséről szólva, kiemeli Baróti (64), hogy „a szociális igazságtalanságok bátor kimondása" adja 
Juhász Gyula költészetének értékét és hogy „egész költészetünkben alig van alkotás, amely 
ily megrázóan fejezi ki a nyomorgó magyar földet és annak megváltást váró népét." Végül 
pedig kijelenti Baróti (65) — 1933-ban és egyetemi miliőben vagyunk! — hogy „Juhász Gyula 
költészete mind jobban és jobban kollektív tendenciákat mutat." 

* 
' Többször szóbahoztam kollégáim előtt annak idején, hogy mi, a filozófiai kar tanárai, 

abból élünk, hogy költők világnézetét taglaljuk, szavait magyarázzuk, esztétikumát igyek
szünk — sokszor sikertelenül — megérteni és megértetni, a legmagasabb fizetési osztályokba 
sorolva, nagy magánkönyvtárral rendelkezve, az élet hegyein járunk és kultúráért az országot, 
Európát bebarangoljuk, mialatt fiatal költőknek húszpengős segélyeket, tandíjkedvezményt, 
menza-utalványt szavazunk meg, és mialatt egy beérkezett klasszikus, mint Juhász Gyula, 
rossz ruhában, társtalanul, nyomorúságos lakásban, röghöz kötve nyomorog. 

Gyakran kaptam azt a választ, hogy a Pegazust nem lehet járomba fogni, hogy a hiva
talnokká kinevezett költő elveszíti a függetlenségét. Mintha nem a szegénység volna a leg
nagyobb függőség! (Azok hangoztatták a költői függetlenséget, akik mindent elkövettek volna, 
hogy a költő ne legyen független.) 

Nem tette volna tönkre az ország költségvetését, ha az írókat valami olyan állásba 
nevezik ki, amely nem gátolja a szabad munkájukat, vagy ha az írókat állandó nemzeti támo
gatásban részesítik... 

Birtokomban van egy levél, amit Kilényi Irmától kaptam a Széphalom alapításakor. 
A levélírónő panaszkodik a részvétlenségniiatt, amely lehetetlenné tette az előfizetés-gyűjtést 
és fölpanaszolja Juhász Gyula anyagi helyzetét, amely iránt hivatalos és nem hivatalos körök
ben kévés megértést tanúsítanak. 

íme a kiadatlan levél szövege : 

Kedves Professzor Ur! 
Végtelen sajnálatomra bizony üresen küldöm a mellékelt ivet, legjobb akarattal, 
minden rábeszélő képességem latba vetésével sem sikerült előfizetőt szereznem a „Szép
halomra". Részint nincs az embereknek pénze, részint bizonyos indokolatlan aver
zióval viseltetnek mindennel szemben, ami az egyetemmel kapcsolatos. Hisz éppen 
ezért pompás hivatása illetve rendeltetése lesz a lapnak, hogy ezt eloszlassa. Öreg 
szakállas barátomat külön figyelmébe ajánlom Professzor urnák, nagyon-nagyon 
mostoha elbánásban részesül minden lapnál, csak alig tengődik szegény, nagy gondjai 
vannak. Nem csak az anyagiak bántják, de a mellőztetés az egész vonalon még jobban 
fáj neki. — Előre is hálásan köszönöm ezirányú jóindulatát „főszerkesztő" Urnák, 
tisztelő hive 

Kilényi 
Szeged, 1926. nov. 7. 

* 
A fiatal Juhász Gyula levelezést folytatott a fiatal Kosztolányi Dezsővel. Ezek között 

vannak olyanok, amiknek közelése még nem érett meg, pedig rengeteg, mély és mélyreutaló 
európai probléma függ velük össze. 

Van egy levele Kosztolányinak, anyagiakról szól, bár nem Juhász Gyulával kapcsola
tos. Bevilágít a századelő fiatal tehetségeinek helyzetébe: 

[Postabélyegzők] Szabadka, 1905 jan. 5. Szeged, 1905 jan. 5. 
\ Tekintetes Juhász Gyula segédtanár. Ipar-utca 13. Szeged. Távolléte esetén 

utána küldendő! Szabadka 1905 jan. 5. 
Kedves Juhász, mielőtt megírná várt levelét, melyben majd ujabb gondolatairól, 

versem elhelyezéséről és a novella megtalálhatóságáról hirt ad, új kéréssel fordulok 
ön elé. 
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Zalai, közösen szeretett barátunk Lipcsében van, hol pénz hiján sok[at] tűr, 
szenved és nélkülöz. Irt nekem és felkért, hogy kérjem meg önt, vezesse be őt a Szeged 
és V.-be, hova majd szívesen ir irodalmi, társadalomtudományi, művészettörténeti 
cikkéket, ha akármilyen szerény honoráriumot is kap. Pénzre van szüksége s hazulról nem 
kap. Barátai, a legjobbak, elhanyagolták s Babits egyáltalán nem irt neki. 

írjon rögtön énnekem, mit végzett a lapnál; tud-e másikat, hol ennek az embernek 
pénzt tudnának fölhajszolni? Levelét már bécsi címemre (VIII. Lerchenfelderstrasse 
65, I. 18) küldje, mert holnap utazom. Aztán is irjon gyakran. 

[Aláírás nincs!] 

A levélből kitűnik az az egyébként már, ismeretes tény, hogy előzőleg írásbeli összeköttetésben 
volt egymással a két költő, akik Budapesten, az egyetemen barátkoztak össze. Kosztolányi 
a lap írásakor még nem töltötte be huszadik életévét. (1885. márc. 29-én született Szabadkán.) 
Kötete még nem jelent meg. Juhász Gyula huszonkét éves, kötete még nincs. 

A szegedi újság, amelybe Kosztolányi Juhász Gyula közvetítésével verset és novellát 
küldött, a Szeged és Vidéke volt. 

A filozófus Zalai Béla akkor 22 éves volt. Ismeretes, hogy 1915-ben a harctéren elesett, 
a magyar és német filozófiai irodalom nagy veszteségére. Közte és a két költő között a barát
ság az egyetemen keletkezett. Köztudomású az is, hogy a Négyesy László stílusgyakorlati 
szemináriumán találkoztak akkor a modern magyar irodalom és tudomány reménységei: 
Oláh Gábor, Zalai Béla, Babits, Kosztolányi, Juhász.* 

Pár hónap múlva Kosztolányi ismét írt Juhász Gyulának. 

[Postabélyegzők.] Szabadka, 1905 jul. 19. Szeged, 1905 jut. 19. 
Juhász Gyulának. Ipar-utca 13 Szeged. 
Kedves Juhász, nagyon forrón, nagyon boldogan üdvözlöm önt, miután haza

érkeztem s magyar szót beszélek és magyar beszédet hallok. Üdvözlöm önt ügyünknek 
nemes harcosa. Újságíró, üdvözlöm önt! Költő, ki a Sz.V.-ben vasárnap oly szép verset 
közölt, mint még eddig soha, lelkemből köszöntöm! Csak előre: a babérkoszorú (és 
talán egy Kufstein) vár reánk. De azért csak előre. 

Kíváncsi vagyok lelki fejlődésére. Ha jól emlékszem utolsó levelemre nem felelt. 
Nem firtatom, miért; biztosan volt oka rá. Most azonban irjon; hamar és sokat. 
Én rögtön válaszolok rá. Szeretnék önnel érintkezésbe lépni: bensőén. A jövő héten 
feltétlenül átrándulok Szegedre : ihletet szerezni — több vezércikkhez. 

Menjen el a Sz. V.-be és kérdezze meg elküldött három szonettemet mikor hozza. 
Ha ir a Virágfakadásba mellékelje címemet is s tudassa itthon vagyok. Kosztolányi. 

A levél megerősíti azt a tényt, hogy Kosztolányi 1905 januárjától júliusig Bécsben volt. 
Közben szonetteket küldött a Szeged és Vidéke szerkesztőségébe, amik a levelezőlap írásakor 
még nem jelentek meg... 

Mik azok a Juhász-versek, amik szebbek, mint amilyeneket a költő addig írt? Érdemes 
volna kinyomozni. 

Kosztolányi Kufsteinra céloz, amit verseiért — Juhász Gyulával együtt — esetleg 
szenvedni fog. Nyílván forradalmár érdemekre gondol és titkos Wunschtraum-ja, hogy merész 
költőként Kazinczy dicsősége várjon rá. Magánbeszélgetéseiben — talán szabad már erről 
írni, magam is tanú vagyok rá — Kosztolányi Adyval szemben magának vindikálta az új 
magyar költészet megújhodtatásának érdemét. 

A levél szövegéből az is kitűnik, hogy Kosztolányi és Juhász időközben leveleztek. Ma 
talán furcsán hat, de Kosztolányi megítéléséhez hozzájárul, hegy Kosztolányi „ihletért" 
készült Szegedre, de ettől az ihlettől nem verset, hanem vezércikket várt. A Viragfakadas 
című Budapesten megjelenő irodalmi hetilap 1904. nov. 1-én indult Endrődi Béla szerkesz
tésében. Kosztolányi és fcleg Juhász Gyula állandó munkatársai voltak. Juhász Gyulának 
itt jelent meg 1905. febr. 1-én Adagio c. verse. 

Van Kosztolányinak többek között még egy kiadatlan levele Juhász Gyulához. A levél
nek nyelvészeti érdekessége van. íme a szöveg : 

[Postabélyegző] Budapest 1909 nov. 17. 
Ngs Juhász Gyula poéta 
piarista gimnázium Nagyvárad. 

* Vö. Kosztolányi Dezsőné, K. D., 115. — Madácsy László, Juhász Gyula és Oláh Gábor barát
sága, Délvidéki Szemle 1943. 
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Igen tisztelt és nagyrabecsült barátom, a Nyelvőr szerkesztője tegnap felkért, 
hogy írjak egy hosszabb nyelvészeti értekezést az uj magyar költői nyelvről. Értekezé
semben természetesen hosszabban akarom ismertetni a Holnap társaság törekvéseit is. 
Nagyon lekötelezne, ha a „Holnap" első kötetét mielőbb megküldené címemre. 
(Budapest. Ferenc körút 32. III. 4.) Szívességéért fogadja hálás köszönetemet 

igaz hive 
Kosztolányi Dezső. 

Föltűnő, hogy a két költő többévi meleg ismeretség után sem tegeződött. Egyébként a 
levél nem szorul bővebb kommentárra. A bécsi levelek óta megjelentek Ady Uj versei (1906), 
Kosztolányi első versciklusa (Négy fal között, 1907), Juhász Gyula Versei (Szeged, 1907), a 
Holnap két kötete (1908 és 1909). 

Kosztolányi nem volt tagja a nagyváradi „Holnap" társaságnak. A társaság neve a 
jövőbe muta t . . . Arról, hogy Kosztolányi tanulmánya az új magyar költői nyelvről a Nyelv
őrben vagy másutt megjelent volna, nincs tudomásom. Az Erős várunk a nyelv c. poszthumusz 
Kosztolányi-kötetben nincs ilyen dolgozat. Mindenesetre érdekes és kiemelésre méltó, hogy a 
Nyelvőr szerkesztője — Simonyi Zsigmond — az Ady-viták idején az új magyar líra nyelvé
nek óhajtott szentelni egy tanulmányt, az új magyar líra egyik legjelentősebb és legtudósabb 
tollából. Simonyi fölszólítása bátor állásfoglalás volt egy akadémikus részéről. 

* 
Elmentem Petri (Pick) Lajoshoz, akiről tudtam, hogy jó barátságban volt Juhász Gyulá

val. A nagy szobrász, az ékesenszóló formák mestere olyan ékesen szólóan beszélt Juhász Gyulá
ról, mintha maga is író lenne.. . Bevezetésül elém tette egy állványra Juhász Gyula bronz
baöntött fejét. Tanulmány volt egy készülő csoporthoz. A költőt fiatalos szakállal ábrázolja. 
Rajta van a fejen Juhász Gyula minden szenvedése. Mártir-arc, a fájdalom szelid derűjével. 

Petri Lajos a szegedi gimnázium négy felső osztályában együtt tanult Juhász Gyulával, 
aki noviciusi éve után tért vissza a polgári diákpadokba. Szótlan, visszavonuló fiú volt. Az 
utolsó előtti padba telepedett és ott is maradt azck között, akik nem tartoztak az osztály 
elsői közé. Nem nagyon barátkozott senkivel. Költő akart lenni fiatal korától fogva... 

Az egyetemi évek után, mikor Petri Lajcs Brüsszelből nyaranként hazajárt Szegedre, 
jobban összebarátkoztak. 1907-ben mintázni kezdte Juhász Gyula fejét, de a költő az utolsó 
ülés előtt „megszökött" Szegedről. Váradra ment, hogy Annát lássa. 

Itt szomorú emlékek idéződnek föl. De a krónikásnak fájó kötelessége, hogy mindent 
följegyezzen az utókor számára. Állítólag Anna, aki kórista-lány volt, azzal fogadta Juhász 
Gyulát, hogy legjobb lenne, ha öngyilkos lenne, hiszen amugyis csak reklámból barátkozott 
vele . . . Juhász Gyula akkor két napig haza sem ment Váradon a szállására, senki sem tudta, 
merre jár, hol van. Anna később öngyilkos lett. Maga köré rakta Juhász Gyulának hozzá írt 
verseit és úgy halt meg. 

Juhász írt egy verset a befejezetlen szoborról. Melyik ez a vers, Petri nem emlékszik 
már rá. Csattanója az, hogy így befejezetlenül egész a szobor... Egy kötet verset dedikált a 
szoborért köszönetképpen Petri Lajosnak, 1907-ről datálva és verset is írt, amely a Független 
Magyarország 1909-es karácsonyi számában jelent meg. A szobor ma is megvan, kőből faragva, 
de értéktelenné váltan, mert a márvány elfoltosodott és a kontúrokat nem tükrözi. Ennek a 
szobornak is megvan a maga szimbolikus balsorsa. 

Szerencsétlen ember volt, — meséli Petri Lajos. — A század elején részt vett egy utcai 
tüntetésben (fiatal korában nyíltan lázadozott), rendőrkard megsebesítette a fején és a karján, 
hetekig ápolták a Rókus kórházban. 

Mindig kivetettnek, üldözöttnek, az életből kizártnak érezte magát. Egyszer Petrivel 
kettesben iddogáltak egy szegedi kiskocsmában. Juhásznak hamar fejébe szállt a bor. A szóda-
vizes üvegből ügyetlenül a kabátujja alá fecskendezte a vizet. „Látod, még a szódásüveg is 
üldöz" — mondta keserű humorral. Aztán versenyezni kezdtek, hogy ki tud több Shakes-
peare-idézetet. Alexander Bernát Shakespeare-előadását együtt hallgatták Pesten. 

Elmondja még Petri Lajos, hogy Juhász Gyula sokat szerepelt az önképzőkörben, de 
nem azzal a súllyal és értékkel, ami kimagasló tehetségénél fogva megillette volna. Túlságosan 
szerény volt és semmi tehetsége az érvényesülésre. Az embereket megtagadta, de jó barátságot 
tartott fönn Petri Lajoson kívül Balázs Bélával, Ocskay Kornél színésszel, Dettre Jánossal, 
Baranyai Zoltánnal. 

Nyelveket alig tudott és mégis nagyszerűen ismerte a világirodalmat. Petri azt csodálta 
benne, hogy — bár nem járt külföldön — mennyire át tudta érezni és szinte megjeleníteni 
a reneszánsz-festőket. Segantiniért rajongott, bár csak Petri elbeszéléséből és legföljebb repruduk-
cióból ismerte új természetlátású tájképeit. Egyik versében (Ezek enyémek) szól is Segantiniról. 
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Nagy boldogság érte, mikor a Szegedi Fiatalok — Ortutay Gyula vezetésével — „tes 
tületileg" fölkeresték őt az idegklinikán. Egész délután ottmaradtak nála, biztosították őt a 
hűségükről és vezérüknek deklarálták. Juhász annyira jobban lett a látogatás hatása alatt, 
hogy másnap hazaköltözött. 

Érthető, hogy lelkileg közel érezte magát Gulácsy Lajoshoz, aki akkor már ott élt, 
„ahol ketyeg a lélek, mint az óra, de nem mutat időt". Petri Lajos, műtermének kertjében 
ragyogó napsütésben, szayalni kezdi az élőhalottról szóló verset: 

A Kőröst néztük és láttuk Velencét, 
a kávéházban Goethe ült velünk. 

A Költő képzelete végtelenné tágította az élet szűk határait. 
* 

Juhász Gyula körül valami jótékony misztifikáció lebegett. Mindenki tudta róla, hogy 
a nagyváradi holnaposok társaságához tartozott, hogy részt vett a tizenkilences forradalom
ban, — de erről nem beszélt senki, mint ahogyan társaságban — különösen érdekeltek jelenlété
ben — nem illett hitvitákat rendezni. Már életében múlttá vált és mint költő : klasszikussá. 
Összekötő kapocs a múltbeli forradalom és az ismeretlen „jövő kárpitja" között, mint ezek a 
Gerhadt Hauptmannhoz írt sorok : 

Köszönt az elnyomott és megalázott 
Népmillióknak szenvedése, vágya, 
A gondokat szövő szegény takácsok 
Siráma s Hannelék hallelujája. 

Ő volt az első költő, aki Bartók Béláért rajongott, aki megérezte Bartók Béla zenéjében 
az „ős, szent, az ázsiai mély, nagy, szilajbús, boldog méla, pogány és büszke lelket" (1922), 
1918-as verseiről nem beszélt senki Szegeden. Arról sem, hogy Eötvös Józsefre emlékezve 
(1913) ő írta, hogy a költő „álma lesz valóvá, fölsíró regénye új forradalommá". Hogy írt 
verset a „készülődő május éjjel"-ről (Budapest, 1906). Hogy a forradalom énekese volt ő is. 
„ki börtönéből a jövőbe zengett". Hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméit propa
gálta. Nem tudtak róla, hogy lelke mélyén az És mégis dacolása él: 

Dalom halkulva szólt és ringatón, 
de mélyén titkosan 
ott zsongott mégis a forradalom. 

Zászlóm fehér volt, szűz, szelíd selyem, 
de rajta pirosan 
világolt vérem és rejtelmesen. 

(1919) 

Mindenki szerette és Szeged dicsőségének tartotta, — távolból. A Délmagyarország 
és a Széphalom közölte a verseit, — mert nélküle csonka lett volna ez a két, akkor modernnek 
nevezhető orgánum. Halála után fölfedezésképp közölték régen megjelent, ismert verseit. 
(Vö. ezekről Madácsy László, Délmagyarország 1942 szept.) Szabó Dezső a kulturált költő 
iránti minden elismerése mellett Victor Hugo Quasimodo-jához hasonlította... (Vö. Délmagyar
ország 1942. jan. 25.) A Széphalom 1932 ápr.-i száma Juhász Gyula Énekek éneke című műfordí
tását közölte : a szerkesztő a számot ezzel a megjegyzéssel küldte meg Juhásznak : „Juhász 
Gyulának, aki ennek a számnak legszebb darabját adta, tisztelő barátsággal és régi hálával." 
A Reggel című újság Levél egy elbujdosott barátomhoz címmel írt róla nekrológot: „Egy szegény, 
szakállas szent, akiben a galileai hálóvetők megszállott lelke a tiszaparti halászok füzfasípos 
üdvösségével, jóságával ölelkezett." 

Szegeden született, Szegedé volt és Szegeden halt meg. A városokat nemcsak kövekből 
építik, hanem verssorokból is, amik maradandóbbak a kőnél. Ilyen volt e verssorok között 
Anna szőkesége, amely Juhász Gyula szavaiban él és Váradot örökre idézi, a furcsa Beatricére 
való emlékezéssel. Juhász Gyula minden verse, amit újra meg újra olvasunk, olyan, mint a 
gyertya, amit valakinek az emlékére gyújtunk : bevilágítja a múlt imbolygó árnyainak fél
homályát. 

Az életében magára hagyott Juhász Gyulának az emlékezés nem szolgáltathat már 
igazságot. Nem vigasz az sem, hogy sorsa nem egyedülálló a költők történetében. Heine 
verséből tudjuk, hogy a perzsa sah, mikor meghallotta, hogy Firdusi szegénységben él, nagy 
kincseket küldött a költőnek. Mire a karaván eljutott Firdusi városába, a költőt éppen temették. 
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