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JUHÁSZ GYULA

A századeleji kozmopolita irodalmiságból nőtt ki, de
tudatos esztétikai önnevelése, történeti sorsfordulatunk és
napjaink költészetének a mult hagyományokat megtagadó
magatartása, költészetének irányát és jellegét megváltoz
tatták benne. Mert állandóan alakuló, de véglegesen soha
ki nem alakult, soha meg nem állapodott, kijegecesedet
len költői természet volt: tele elszomorító félszegséggel,
iránytalan ingadozással és zavaró habozással. Költészeté
ben egyáltalán nem fedezhető fel sem stiláris, sem esz
mei, sem formai állandósultság, legfeljebb egy-egy költői

fej1ődés-etapeján belül, ha ugyan használni lehet vele
kapcsolatban a "fejlődés" szó szokványos értelmét, mert
kora ifjúságában, már a "Verse"-iben, még inkább az "új
versek"-ben meglehetősen határozott vonalakkal rajzolód
nak ki sajátos költőegyéniségének körvonalai s kibontako
zik az a költői arc, mely az irodalmi tudatban majdnem
állandósult: a mélabús Nietzsche-imádóparnassion-utód
arca. Mélabús és parnassion: két egymást kizáró irodalmi
fogalom, mert a parnasszizmus merev tantételei nem ad
nak helyet az érzelmi megnyilatkozásoknak, a költői pas
sibilitásnak. Ifjúkori költészetében meg épen az a sajátos,
hogya parnasszizmus tematikáját átvette ugyan, azonban
ezzel a befolyásoltsággal nem járt együtt a parnasszizmus
ars poeticájának átvétele. Korántsem, ellenkezőleg: íro
dalrnunkban ő volt egyike azoknak a költőknek. aki vér
ségéből fakadó adottságai folytán a külföldi hatásokat
szinte ösztönszerűen tudta átminősíteni, tudatos törekvés
nélkül magyarosítani. Mert magyar volt, minden filoló
giai kimutatás ellenére és ha magába itta is a külföldi ha
tásokat, mint ahogyan költőbarátjai, Kosztolányi és Babits
is magukba itták, sohasem jellegült át a hatástadó nemzet
szelleméhez, mint Kosztolányi vagy Babits, hanem meg
maradt verseiben az öntudatos fajiságra visszavezethető

magyar jelleg. S a parnasszizmus, noha átvette annak fél
hivatalos versformáját, a szonettet, nem is jelenthetett
számára egy szahványos keretet, amelyben az ösztönös ki
kényszerülést, spontán lírai tehetségének kidagadását
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megakadályozva, zavartalanul dolgozhatott volna, azért
elsősorban, mert formai készsége korántsem közelítette
meg lírája csordulékony telítettségét, kitörő önkéntelensé
sét. Pillanatban fogant, meleg ihletű líraiságához, melyből

buggyanó könnyedséggel és gáttalan szabadsággal törtek
elő a versek, Kosztolányi mesteri formakezelése, utánoz
hatatlan verskészsége lett volna szükséges, hogy tartalmi
művészete mellett formai művészetet is jelentsen. Mert
nála nem a gondolat kiérlelődése, a költői eszme meg
születése és a vers világrahozatala jelentette a szülési kí
nokat, hanem az a kényszer, hogyamegszületett versgon
dolatot zárt és meghatározott formaruhákba kell öltöztet
ni, rímekkel felékesíteni, hogy a vers a versek társadal
mában szalonképes - esztétikai legyen. Nagyon sok ver
sét e miatt a kényszer miatt nem írta meg, mert nehezen
tudta meghatározni, milyen öltözetet adjon a világra jövő

versgondolatnak. Ez magyarázza azt is, hogy szívesen fo
gadta el a szabványformákat s inkább a már meglévő

versformákba kényszerítette bele gondolatát, ahelyett,
hogy új formát mert volna alkotni. Ezért fogadta el a szo
nettet és a középkori francia balladaformát még olyankor
is, amikor tárgyi indítékok használatukat nemhogy nem
igazolják, hanem egyenesen kizárják, mint ahogyan ma
gyaros, főleg alföldi tárgyú verseiből (Magyar táj, Magyar
ecsettel: szonett) kimutatható.

Azonban abban akoráramlatban, melyben költői pá
lyája megindult, a nyugatosság eszméje kezdett hódítani
s a kötelező nyugatos-programm elfogadásától talán még
akkor sem menekülhetett volna meg, ha Kosztolányi és
Babits egyenesen nem is hívták volna fel figyelmét a par
nasszizmusra - általában a Nyugatra - s ha ugyanők 
szintén akorszellemből következően - nem nevelték is
volna rá a félrehúzódó s filológiai tanulmányainak élő ta
nárjelölt-Juhászt Nietzsche olvasására. Kosztolányi és Ju
hász levelezéséből tűnik ki, hogy Juhász meglehetősen

passzív, kialakulatlan ítéletű s könnyen formálható lélek
volt még abban az időben is, amikor a nála fiatalabb
Kosztolányi már teljes kiértséggel és ösztönös tájékozódó
képességgel Juhásznak s a nála szintén idősebb Babits
szellemének irányításába is eredményesen szólt bele.
Míg azonban Kosztolányi és Babits vérükben és teljes lé
nyükben élték át a nyugatos gondolatot, annak programm
jával és a költői formákra vonatkozó előírásaival együtt,
addig Juhász csak a felszínekig, a forma lényegtelen kűl

sőségéig jutott el s noha láthatóan igyekezett "nyugatos"

VIGILIA 799



lenni, tudatos törekvése nem tudta elfojtani benne a szü
letett készségeket s így a kezdeti nyugatossága nem te
kinthető másnak, mint egy ízlésáramlat külsőséges je
gyeinek, amelyekkel azonban lelke legmélyén nem vállalt
- nem tudott vállalni - közösséget.

Különben is: nem akarta meghallani küldetése egyre
erősebb hangjait, akaratosan menekült a költészet elől,

elbújt a könyvtárszobák mélyére, hogy filológiai és kríti
kusi céljainak élhessen. Félénk, szemérmes természete,
aranyjánosi passzívitása nehezen oldódott fel költői mun
kálkodássá s Kosztolányinak igen jelentős érdemei van
nak abban, hogy sürgető, kérő, parancsoló, felvilágosító
és rábeszélő hangú leveleiben - hozzáférkőzve a világ
gyűlölő, remeteéletet élő költő lelkivilágához -, rá tudta
venni a céltudatos költői munkára. Alakíthatóságánál,
Kosztolányi "nyugatos" költészetének egyre nagyobb eli s
mertségénél fogva ő is nyugatos szellemben írt, azonban
a parnasszista iránynak és a nietzschei programmkölté
szetnek eredményei nem fedték Juhász Gyula költői el
gondolásait. Egyelőre nem tudta, hova kell tartoznia: a
parnasszistáktól és Nietzsche híveitől elfordulva, majd a
pályáiával (latin tanár volt) párhuzamos filológiai könyv
élményeinek a megéneklésére vállalkozott, majd pedig táj
költészeti irodalmunkat gazdagította, egyrészt költői el
képzelésekre, másrészt valóságélményekre támaszkodva.
Költészete kiérlelődésének első fázisában azonban nem
tudott megszabadulni a tárgyi költészet uralkodó divatjá
tól és verset írt egy-egy képről, egy szoborról - klasszi
kusról vagy modernről -, egy-egy tárgyról, de nem a par
nasszisták dolgok és érzelmek fölé kerekedő hűvös el
zárkózásával, hanem a személyi élmények meleg Iíraisá
gávaI.

Tehetségének jellege sem tette elhivatottá az előírt

programm követésére, mert jóformán semmi gyakorlati
készsége sem volt a parnasszizmus kényszerű merevségé
nek, hűvösségének a vállalására. Nem is azok a versei ha
tottak és szereztek neki elismertséget, melyekben meg
valósította a magatartás- és formabeli parnasszizmust,
hanem azok, melyekben egyéni bajait, szerelmek keserű

emlékeit, bánatos tépelődéseit, sajátosan alföldi jellegű

katholikum-élményét írta meg. A parnasszizmus kötelező

szépségkultuszát csak lélekben élhette át, mert - bár
szeizmográf-finomságú esztétikai érzékkel rendelkezett 
nem volt elég gyakorlati jártassága esztétikai elképzelé
seinek konkrét megformálására. Igy jutott csődbe par-
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nasszista próbálkozása tárgyi és formai szempontból egy
aránt; tárgyi szempontból azért, mert állandóan át-meg
átlendült a tilos területekre, azoknak a témáknak a terü
letére, amelyek a bennük rejlő költői lehetőségek jellege
miatt, nem tartozhatnak bele a parnasszizmus témaköré
nek a birodalmába. Formai szempontból pedig azért, mert
gondolatainak és érzelmeinek futó előretörése közben
nem törődhetett a verssorok formai kikristályosodásával.
De nem tudott következetes lenni a parnasszizmus prog
rammterületén belül azért sem, mert legyőzhetetlen erejű

szubjektívítása, az objektív szemléletre való teljes haj
lamtalansága is akadályozta s képtelen lett volna mara
déktalanul megvalósítani a parnasszizmusnak azt az elő

írását, hogy a költő száműzze verséből saját érzelmeit.

Az az arca, mely a "Versek"-ben mélabús volt és ér
zéktelen is egyszerre, utóbbi, hozzá nem tartozó, csak fel
vett vonását levetette s az irodalom ezt az idegen, nem reá
szabott szereptől megtisztult arcot fogadja el Juhász igazi
arcának. Igaz: a parnasszizmus iskolázottsághoz és józan
mértéktartáshoz szoktatta a meglehetősen szertelen haj
lamú költőt s ha az irodalomtörténet költészetében ennek
a francia hatásnak áldásos eredményeivel akar számolni,
ezt kizárólag a parnasszizmus fegyelmező és mérséklő ha
tásában jelölheti meg.

Borongó szomorúságában, elomló hangulatiságában vég
telenül vonzó kedves és megkapó s hogy nem tévedt át a
borongás túlzott területeire, egyedül a franciás iskola sze
renesés hatásának köszönheti. A hangulatkeltésnek olyan
művésze volt, amilyen irodalmunkban nem sok akad. De
hangulataiban nem gazdag skálájú: majdnem kizárólago
san csak a szomorú és elszomorító lelki élmények meg
éneklésére talált hangokat s ha hangulati pártállása nem
is jutott határozottan kifejezésre, versei hátterében min
dig felfedezhető valami letompítottság, valami elair obs
cure-jellegű elhomályosulás s egy-egy versének "tartal
mi" háttere olyannak tűnik fel, mintha halvány ködön,
vagy homályos üvegen keresztül szemlélné a néző. A tó
nus letompított félhomályához hozzájárul ritmusának alt
hangulata is s ez adja sok verse dallamának azt a jelle
get, mintha az ember távolról, vagy vastag selyemfüggöny
mögül hallaná őket. Klasszikus példa erre a két irányban
dolgozó s érzékletes költészetre, híres "Maillard kisasz
szony" c. verse, amelyben festői és zenei eszközökkel éri
el az olvasóban azt, hogy vizuális és auditív téren egy
szerre rögzítse a verset:
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"Hol Watteau tája ring a kerti tóban
S Watteau-idillUil hangos a pagony,
A nyájas, álmos, bájos rokokóban,
Az illedelmes [ete galantokon

Arany topánban és fehér selyemben,
Mig enyhe mélázás ült minden arcon,
Versailles ban járta a lágy menüettet
A sáppatag csillag, Maillard kisasszony."

Az efféle szuggesztiv erejű hatások elérésére irodal
munkban rajta kívül más nem vállalkozott volna ilyen
nagy szerencsével. Ez az elérzékenyülő lágyság, melyet a
szentimentalizmustól már csak árnyalatok választanak el,
a legsajátosabb Juhász-hangnemek egyike. A bánatos el
mélázásra igen mélyreható lelki indítékok késztették,
zsongó melankóliájának épen úgy, mint kitörő pesszimiz
musának keserű élménysorozatok szelgáltak hátterül, te
hát a bánatnak állandósult szerepe nála nem a század
végből átmentett hagyomány indokolatlan átvétele, hanem
annak a lelki alkatnak költői kifejeződése volt, amelyet
az élményiség, az átéltség hozott létre és szentesített. In
nen van verseinek hiteles hangulati értéke, megragadó
melegsége.

Melyek azok a lelki indítékok, melyek igazolják és
magyarázzák a Juhász-féle lelkialkat kialakulását? Kora
fiatalságára, gyerekkorára nyúlnak vissza ezek az élmé
nyek: édesanyjától olyan vallásos nevelést kapott, mely
nek hatása alatt középiskolás korában zárdába vonult,
hogy aszkétikus hajlamait teljesen kiélhesse. Misztikum
felé vonzódó érdeklődését s költői elképzeléseit nem elé
gítetti ki a zárda olyan mértékben, ahogyan várta, mert
bevonulása előtt a kritikátlan ábrándok vezették s a ko
lostori élettől azt az ideális életformát várta, mely költői

vágyainak korlátlan kielégülést nyújt; azt hitte, hogy a
békés álmodozásoknak, a magányos zavartalanságnak
nem lesz meg a maga ára: a kolostori élet fegyelme, a te
kintélyi és időbeosztásbeli függés. Kilépett a zárda köte
lékeiből s ezzel igen nagy csalódást okozott önmagának
és édesanyjának, aki fia bevonulását szívesen vette tudo
másul, de annál kevésbbé azt, hogy otthagyta a szerzetesi
életet. Mindamellett nem jelentette ez vallásos ihlete le
hanyatlását, sőt a vallásos élményt annyira tudta magá
ban állandósítani, hogy profán - szerelmes - verseit is
vallásos, katholikus színezet jellemzi s még attól sem riad
vissza, hogy a katholikus szertartások nyelvét, stiláris
formuláit alkalmazza:
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"Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett 8zavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen."

Szerelmi költészetének ez a megdöbbentően egyem
és merész hangszerelése szomorú emlékű szerelmében
nyer igazolást. Vajda Jánoson kívül nincs a magyar köl
tészetben egyetlen olyan költő sem, akinek a szerelem
annyira idegproblémája lett volna, mint neki, aki a vilá
got ennyire a szerelem szemszögéből értékelte. Vajda
azonban tudott segíteni idegállapota pattanó feszültségén,
mert versbeli szabad kirobbanása mindig megkönnyeb
bülést hozott számára, de Juhász, aki a parnasszizmus
iskolájának fegyelmező hatásától nem tudott megszaba
dulni, sohasem robbanhatott ki olyan dinamikus lendü
lettel, mint Vajda, így sohasem érezhette a lecsiIlapultság
megnyugtató érzését. Mindig égett, de befelé lobogó tűz

zel, senki sem tudta róla, milyen vigasztalhatatlan szo
morúság kínozta lelke legmélyén. Tudatosan ragaszkodott
a bánatélményhez, kereste a marcangoló szomorúságot,
mert érezte, hogy költészetében ez jelenti a leghálásabb
ihletőerőt s hogy ez felel meg leginkább halk tempera
mentumának. A vallásos és szerelmi érzés legzavartala
nabb, legharmonikusabb szintézise a "Kérdések" c. ver
sében jut kifejezésre:

.Bzeretmemet, a messze, messze illant
Szűz csodaszarvast, Uram, hol lelem meg?
Vagy várja őt is egy örök csalit?

A bánatot, a messze, messze elment
Szetü felleget, Uram, hol látom újra?
vagy várja 6t is örök üdvege?H

Vallásos és szerelmi csalódásán kívül mélységes bá
nata kialakításában voltak még más okok is: az irodalmi
központosulás teljes megvalósulása idején jóformán
semmi kilátás sem lehetett az irodalmi uecentralizációs
törekvések sikerére. Juhász azonban, aki magányra vágyó
természetével nem bírta ki Budapest mozgalmas és gépies
légkörét, válságba került: szeresse-e Budapestet, ezt a
"nagyvilági dámát", aki öt "soha nem ölelte, soha nem
csókolta", vagy elvonuljon - költői kedélyének megfele
lően - vidékre, a maga csendes, idegnyugtató alföldi vá-
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rosába, Szegedre. Az utóbbit választotta. Ez azonban
együtt járt a központiságból való kieséssel s azzal, ami
ennek természetes következménye volt: nem kerülhetett
bele költészetünk homlokterébe, abba az arcvonalba,
amelyben tehetsége alapján helye lett volna. Minthogy
nem volt harcos egyéniség, természetes, hogy egy új iro
dalmi központ kialakításában nem lehettek gazdag remé
nyei, annál is inkább nem, mert a szegedi provinciális
irodalom kifejlesztésére Mórán és Tömörkényen kívül
alig számíthatott befolyásoló tehetségű költő-segítőtársra.

Majdnem észrevétlenül kellett dolgoznia, anyagi gondok
között félrevonulva, társtalanul, de ez a magányos társ
talanság alakította ki benne azt a költői hangnemet és
szemléletet, amely irodalomtörténeti jelentőségét minden
időkre biztosítja. Ez pedig nem más, mint az a nagy ér
deme, hogy irodalmunkban az elsők között volt - s mind
járt a legmagasabb fokú művészettel, - akik egy táji
kultúra lantosaivá és harcosaivá szegődtek.

A szegedi tájiságnak, a népies-művészeti Alföld-szem
léletnek, a táji hagyományoknak s az alföldi népléleknek
leghivatottabb költői kifejezője: az ő költészete. Ha ható
és befolyásoló ereje nem is volt általános, kétségtelen,
hogy a nálunk újdonságszámba menö kezdeményezése
nem volt egészen közömbös a magyar kultúra egyetemes
ségében.

Természetes, hogy egyéni hajlandóságait új költői

célkitűzéseiben sem tagadta meg: táji költészete is tele
van melankólikus hangulatokkal, sőt a tájiság költői él
ményét szerelmi és vallásos ihletélményeivel is össze
tudta kapcsolni, Verset írt a Fekete Máriáról szóló szegedi
néplegendáról, amit Berczeli Károly misztérium-formában
bővített ki. A puszta hangulatiság mellett legtöbbször
történelmi hátteret is keresett s így vált Szegednek és
környékének táji és történelmi költőjévé. Főleg az ős

magyar történelmi emlékek érdekelték, amiben tudva
levőleg ez a táj nagyon bővelkedik. Itt már teljesen el
fordult kezdeti passzív magatartásától, a parnasszizmus
át-nem-élt divathatásától s teljesen betöltötte irodalmi
küldetését. Döntő szerepe volt végleges magyar-, köze
lebbről alföldi jellegűségének a világháború s a forra
dalom élménye is, ami nagyon kimozdította egocentrikus
világszemléletéből s felkeltette benne az egyetemesebb
problémák iránt való érdeklődését is. Forradalombeli
magatartását üldözte a törvény, de igyekezett megingott
lelki egyensúlyában megmagyarázni, hogy elítélt meg-
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nyilatkozása ösztönös feljajdulás volt a háború leverése
utáni érzelmei közepette. Kezdett ingani költői hite is s
már 1919-ben megírta elkészülő fejfájára szomorú-szép
búcsúversét: senki volt, költő volt, nem volt sem jó, sem
rossz, csak ember volt és fáradt:

"MéZy szürkeségben
Szineket látott,
Magyar volt, költ6:
Atkozott, áldott!"

Régi költői témaköréből lassan-lassan eltűnik a sze
relem, mintha azt érezné, hogy a megváltozott világrend
ben nem illik foglalkozni saját problémáival. Elfelejtette
szerelme emlékét, azt is, "milyen volt haja szőkesége",

de azért érezni, hogy keserű kiábrándultságában ezáltal
egy igen erős szál szakadt el, amely hozzábilincselte az
élethez. A megszabadulás médját nem találta meg: ön
gyilkossággal próbálkozott - többször is -, de ezek a
kísérletek nem jelentettek megoldást. Nehezen érthető,

hogy meggyőződött és mélységes vallásossága mellett ho
gyan gondolhatott erre a "megoldás"-ra. Hiszen az Alföld
helyzetének s a magyar sorsnak a jobbrafordulását is
isteni beavatkozás után várta s megteremtette a költészéti
helyi vallásosságot, aminek örök értékét jelenti "A tápai
Krisztus": "És ki segit már, ha ő nem segit?"

Költészetének ez az utolsó fázisa elmélyült és formai
lag is maradandó művészetet képvisel. Egyre ziláltabb
lelki állapota, növekvő anyagi gondjai azonban nem en
gedték meg, hogy ezen a klasszikus és önmagáratalált fo
kon megállapodhasson s kiforrja nehezen alakuló tehet
ségét. önbizalma is elveszett s hiába harsogta utolsó ver
seskötetének címe, hogy: "Fiatalok, még itt vagyok!" 
ez már nem jelentett mást az ő számára sem, mint meddő
önszuggesztiót. Még itt volt, fölőrlött és kialakulatlan te
hetségével együtt, de nem a kusza, bomlottlelkű költő

egyéniség lett volna itt, ha döntő jelentőségű ifjúkori él
ményei idegrendszerét nem tették volna olyan halálos
próbára.

Baráth Ferenc

805




