
A VIGILIA ARCHíVUMA

MIKLÓS JUTKA UTOLSÓ VERSE

1950-ben, amikor megnősültem,előkerültek a családi képek. Felbukkantak feleségem rokonai,
komoly pózba merevedve a régi fotókon. Az egyik képen feltűnt nekem egy keskeny körszakál
las, szemüveges úr, Van den Bussche belga mérnök. Hogyan került ide, a magyar arcok közé?
Kiderült, hogy ő a nagymama testvérének, Jutka néninek a férje. A néni Marokkóban, Rabat
városában él, kozmetikus. De a név, Miklós Jutka, nagyon ismerősen csengett. Nem írt valaha
verseket? Megtudtam, hogy igen. Nem is akármilyen társaságban. A nagyváradi Holnap köré
nek volt a tagja. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Juhász Gyula, Emőd Ta
más, Miklós Jutka - ők voltak a .Jioínaposok''. A század első évtizedében két versantológiával
mozgatták meg a korabeli magyar szellemi világot.

Ám Miklós Jutka elsodródott a nagyok mellől. Pedig - még a váradi éveket megelőzően - ti
zenhat éves korában egy, a Budapesti Naplóban megjelent verséről Ady Endre nagyon bátorító
kritikát írt, Kabos Ede, Révész Béla, Kaffka Margit, Erdős Renée biztatták. Számon tartották
rnint ifjú poétát. Az említett családi fotográfiák között később megtaláltuk Miklós Jutka fiatal
kori képét is. Dacosan, egy suffragette öntudatával néz a világba. De akkor már messze járt Ma
gyarországtól. New Yorkban kitanulta a fényképész mesterséget, Berlinben a filmrendezés érde
kelte, fotóműterme volt a Montparnasse-on, a Café de Döme közelében. Amikor véget ért az el
ső világháború, a húszas évek Párizsában olyan látogatói voltak, mint Károlyi Mihály és hitvese,
Tihanyi Lajos, Pór Bertalan, Bölöni György és felesége, Itóka. Bölöniék voltak a házassági ta
núk, amikor Miklós Jutka férjhez ment Van den Bussche úrhoz. Rövidesen megszületett Yvette
nevű lányuk.

"De a költő vagy elaludt vagy meghalt bennem - írta egy későbbi visszaemlékezésében. - So
hasem éreztem vágyat, hogy írnom kellene. Sokszor gondoltam Rimbaud-ra, aki huszonöt éves
korában tette le végleg a tollat." Férje az első világháborút a belga hadseregben küzdötte végig,
súlyos gázmérgezés érte. Orvosi vélemény szerint, ha életben akar maradni, meleg, napfényes he
lyen kellletelepednie. Így jutott a család a derüs, száraz éghajlatú Észak-Afrikába, Marokkóba.
Itt vészelték át a második világháborút, itt halt meg később Van den Bussche, itt szülte meg két.
gyermekét Yvette és vesztette el később a férjét ő is.

És most újra a személyes emlékek. 1970 nyarán családostul Párizsban jártam. A gyéren csor
dogáló hírek, ritkán felbukkanó levelek révén tudtuk, hogy Miklós Jutka, a bizonytalannak tűnő

marokkói helyzet miatt, lányával és unokáival együtt visszatért Párizsba. Elhatároztuk, hogy
megkeressük. Hosszú metrózás és némi autóbuszutazás után Párizs egyik elővárosának, Vitry
sur Seine-nek új lakótelepén bukkantunk rá a rue Camille BIanc huszonnyolcas számú házra, s
az egyik emeleten anévtáblára: Van den Bussche - Miklós - Payet.

Alacsony, fehér hajú néni nyitott ajtót. Nemcsak az öregkor görnyesztette meg Miklós Jutkát,
hanem egy Marokkóban elszenvedett baleset is, mely megsértette a hátgerincét. Erejét, munka
kedvét azonban ez sem tudta megtörni. Ö vezette a Sorbonne-on dolgozó lánya háztartását, ki
tűnően főzött, amit bizonyított a látogatásunkat követő második napon kívánságunkra készített
marokkói kuszkusz is, ez a sok elemből összeállított különleges arab étel. De mindez eltörpült
szellemének frissesége mellett. Beszédjén egyáltalán nem érződött, hogy fél évszázada él külföl
dön és magyar szót ezalatt alig hallott. (Lánya, unokái nem beszéltek magyarul.) Nagyszerű tör
téneteket mesélt Adyról, Balázs Béláról, Kaffka Margitról. Műveik ott sorakoztak könyvespol
cán, Rövidesen előhozta Zelk Zoltán, Gereblyés László, Benjámin László, Fodor András verses
köteteit. Lépést tartott a kortárs magyar líra alkotásaival, holott ekkor már közel járt nyolcvan-
hetedik évéhez.
Később Arany Jánost idézte. - Toldi - mondtam. - Toldi szerelme - javított ki szemrehányó

an. Pedig nem is volt Arany-kötete. Később arról beszélt, hogy számos Ady-verset fordított fran
ciára. Yvette arról érdeklődött, hogy a magyar nyelv vissza tudja-e adni az idegen műalkotást,
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például a francia verset. Mikl ós Jutka szinte indul atosan azo nna l magyarul replik ázott, váratlan
érvve l : - És mint a szem .merőn a napba nézl'e. / Káprázva lát piros gömböt sokat: / Úgy látok én
hajadtól megigézve. / Aranysugáros. szőke fo ltoka t ! - Ábrányi Emil szebben fordított a le a Cyra
nót , min t ahogyan Rostand megírta ! - fűzte hozzá.

Emlékeket, magya r verseket citá lt egész délután , fáradhatatl anu l. Búcsúzóul egy nagy kíván
ságá t mondta el : - Egyvalamit szere tnék még megérn i az életben, nem tud om van-e még annyi
i dőm, összegyűjtött verseim kiadását. Első kötetemet szinte gyerekfejjel írtam, a másod ikat
- Élet őfelségéhez - nem szere tem. Életem folyam án írt verseimbő l váloga to tt kis kötet kéziratát
néhány éve, még Marok kób an átadtam Gyáros Lászl ónénak. akinek a férje akkori ban ott volt
diplom ata. ~zt a kézira tot tartom igazi életművemnek . . . ' ,

Budapest re visszatérve lázasan kezdtem nyomozni a kézirat után . Fe lesleges buzgóságnak bi
zonyult, a kötet anyaga akkor már Kardos György igazga tó megértő segítségéve l nyomd ában
volt, és 1971-ben megjelent a Magvető Kiad ónál Visszaölel a fö ld címmel. Pári zsbólkaptam meg
a ded ikált példá nyt.

Hanem a személyes ismeretség nyom án ezután gyakra n váltottunk levelet Miklós Jutkával.
Szellernesen , frissen reagált nemcsak a levelekre , hanem a neki kü ldött cikkekre, kötetekre is. És
egy szép napon - valóban csa k a ludt, és nem halt meg benne a költő - , verssel jelentkezett. 1972
karácson yán az ünnepi üdvözleth ez mellékelte Csiribiri emlékek címií költeményét. Szomráky
Sándor gondoz ta akkoriban a Nők Lapja versrovatát. Az ő segítségével sikerült kinyomtatni a
verset. "

1973 márciusában ismét levelet hozott a posta Créte i l bő l, mely szintén egy pári zsi előváros ;

akko riban már ott élt a kilencvenedik évéhez közeledő M iklós Jutka . "Nagyo n köszönörn - írta
- , hogy oly kedvesen és szívesen elintéz ted a versügyet. És »h áláb ól« (?) most egy újabb verssel
ütlek fejbe." Kül ön lap on mell ékelve, saját kézírásával és aláírásával ez a vers á llt :

Közelebb, Uram , tehozzád!
Már nem t évelyeg , ne", keres.
az én utam már egyenes 
Közelebb. Uram . tehozzád!

Már minden kételyt elvetek.
Már bízó lélekkel megyek
Közelebb. Uram . tehozzád. '

Rokkant bárkán vitorlat épve
Küszködik elérni a révbe
Közelebb. Uram . tehozzád.

És a révben. tudom.. Te várs:
Tudom. hogy karjaidba z árs:
S végleg közel leszek tehozzád.

Mikló s Jutka Pár izsb an , 1926 őszé n

A vers so káig ott lapult Íróasz ta lfiókomba n so k fontos és érdektelen levél, papír, kézirat tömke
legében. Nem is próbált am elhelyezni. Aggá lyosság , lustaság, restség gátolt? Aztán 1976 febru
árjá ban Miklós Jutka meghalt. Kíván sága szerint a Pere Lachaise temetőben helyezték végső

nyugalomra. Egy korszak temetődött el vele. Uto lsó tagja volt egy nagy nemzedéknek, és utol só
üzene te ez a későn felbukkanó vers.
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