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JUHÁSZ GYULA MAKÓI ÉVEI (1913-1917) 

l 

A Makói Újság 1913. május 29-i száma a hivatalos lap közleménye nyomán hírt ad 
arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter Mráz Gyula makói főgimnáziumi tanárt 
Makóról Szakolcára, s helyébe onnét Juhász Gyulát Makóra helyezte. »Juhász Gyulával — 
eszi hozzá a hírhez a rövid közlemény — Makó társadalmi és irodalmi élete sokat nyer«. 

A költő Makóra helyezése egy lépés volt számára hazafelé : hiszen végre egészen közel 
érült szülővárosához, Szegedhez. Bóka László — a költőnek a főváros iránti vonzódását, 

tudományos ambícióit kissé túlbecsülve — azt hiszi, hogy a szakolcai száműzetésből való 
Makóra helyezés »cinikus válasz« és »kegyetlen pofon« volt a költő áthelyezési kérelmére: Ha 
Juhász Gyula törekedett is egykor, fiatalon, az egyetemet elvégezve budapesti elhelyezke
désre, egyetemi tudományos munkakörbe, ekkor már — Máramarossziget, Léva, Nagyvárad, 
Szakolca után — egyetlen vágya volt, hogy haza kerülhessen, és a Tisza táját viszontlát
hassa. S hogy ez így volt, maga vallja később egy kis írásában, hogy Návay Lajosnak — Eötvös 
József unokájának — ajánlására helyezték át »a messzi Szakolcáiról a közeli Makóra«. 

Szegedtől Makó alig harminc kilométer : a korabeli menetrend szerint egy óra húsz 
perc a menetidő az arad-csanádi vasúttársaság »gyorsmotorosain«. A költő minden hét végén 
hazalátogathat Szegedre, édesanyjához. Emellett Makó — jóllehet lakóinak száma, az 1910-es 
népszámlálás adatai szerint, alig valamivel több, mint 34 000 — nagyforgalmú, eleven életet 
élő kisváros ebben az időben is. Csanád vármegye székhelye, melyben a művelt, liberálisan 
feudális Návayakkal az élen mozgalmas megyei politizálás folyik. Ugyanakkor a város—Justh 
Gyula városa ; immár évtizedek óta székhelye a demokratikus, függetlenségi mozgalmaknak, 
fészke a nemzeti és társadalmi indítékú ellenzékiségnek. Éppen ebben az évben, 1913. májusá
ban válik rövid időre országos hírűvé azzal, hogy a szomszédos Hódmezővásárhelyen lakó 
lelkes republikánus ügyvéd, Nagy György szervezte Országos Köztársasági Párt program-adó 
makói nagygyűlésén botrányos összetűzéseket provokált ki a helyi rendőrség. A lapok terje
delmes riportokban tárgyalták a fölháborító rendőr-terrort; a képeslapok a párt alelnökének, 
Espersit Jánosnak makói lakásáról közöltek felvételt,. ahová a rendőrség illetéktelenül 
benyomult. Ady is fölfigyel a város e »hősi bajnokságára«, amint idézi Makót ekkor megjelenő 
egyik versében. . 

A város irodalmi múltja is ritka gazdag.: a világotjárt, a párizsi forradalomban is, az 
az itthoni szabadságharcban is résztvett Dobsa Lajos, a drámaíró, s a tragikus-sorsú rabbi-
ivadék Makai Emil, a neves operett-fordító és prédekadens költő már egyfajta irodalmi 
hagyományt teremtett a megyei urak és a városi értelmiség soraiban. Néhány évtizedig sikerrel 
működött, három értékes évkönyvet ki is adott a megye és Makó város történelmi múltjának 
föltárására született Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat. Régóta eleven szülé
szeti kultúra virágzik ; tudatosan ápolják itt a makóinak is tartott, Csanádpalotán nyugvó 
Kelemen László emlékét; büszkék a két évtizede meghalt nagy operaénekesnő, Hollósy 
Kornélia művészetére, s emlegetik Blaha Lujza vendégszerepléseit, 1903-ban meg is nyílik 
a Hollósy Kornélia-színház, a társulatban egyebek közt Somlay Artúrral, Komlós Vilmossal. 
Értékes magánkönyvtárakon kívül két gazdag könyvtára van Makónak : a régi nyomtat
ványokban, hírlapanyagban vidéki viszonylatban szinte páratlanul gazdag megyei könyvtár, 
s a makói születésű Juhász Lajos magánkönyvtárából létesített ugyancsak többezerkötetes 
városi közkönyvtár. 

Eleven a forgalom és a gazdasági élet is. Délelőtt a hagymapiacon zsibongó néptömeg. 
Kocsik nyikorognak a súlyos rakományok terhe alatt. Hangoskodó kereskedők vitáznak, 
s nem egyszer francia, orosz, német szó üti meg az ember fülét. Orosz és skandináv kereskedők 
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is megfordulnak a városban, nagy tételben vásárolják a konzervgyártáshoz legkitűnőbb, 
világhírűvé lett »makai hagymát«. 

A városba érkező idegen újonnan kövezett, bódító illatú hársfákkal végigültetett 
úton jut el a város központjáig, a jellegzetes háromszögletű főtérig. Este a főtéren egyszerre 
négy kávéház teraszán szól, színes lampionok fénye alatt a cigányzene, s a térre vezető utcák
ból még másik három kávéház fénye világít. A főtéri Otthon-kávéházban, mely a hagymások 
kedvelt gyülekező helye, zeneszó mellett hagymakertészek isszák a feketét, vagy jólsikerült 
piaci nap után a — pezsgőt. Nem parasztok ezek már a szó hagyományos, magyar, keleteuró
pai értelmében, tiltakoznak is az elnevezés ellen : kertészek, egy sajátos agrárkapitalizmus 
kispolgárai, egy haladó, kertiesagrikultúra dolgozói és vállalkozói. Az export, a világpiac 
kitárta előttük Európát: a világgazdaság rezdüléseit mindennapi sorsukon érzik ; újságolva
sók, politizálok, világjárók. Értelmesek, apáikról rájukszálló sajátos népi termelői tudásukat, 
különleges eljárásaikat. és. nemesítő törekvéseiket tudatosan tökéletesítik, fejlesztik. Jó
módjukból, s időnkénti krachjaikból egyaránt lüktetés, mozgalmasság, forrongás, elevenség 
árad a városra, a társadalmi, szellemi és politikai életre.. Még évtizedekkel később is ez adja a 
város sajátos arculatát: kitűnően jellemzi a pályájára innen induló József Attila egyik levelé
ben, amikor »marosmenti Konstantinápolyinak« nevezi. . . 

Mégis, mindezek ellenére, az 1913. őszén a városba érkező Juhász Gyulát leverő, csak
nem siralmas kép fogadja. Az utca piszkos és poros ; állandók az interpellációk a városi kép
viselőtestületben a locsolókocsi megjavításáért, de ezek épp oly meddők, mint »a különösebb 
anyagi hasznot nem hozó« mentőkocsi beszerzésére vonatkozó állandó követelések. A vasúti 
töltés melletti lapályok, végig a Marosig, megannyi szemetesgödrök. Az állomás tágas 

' raktárházaiból éppen úgy, mint ezekből a gödrökből'— a rothadás bűze terjeng. Bent a 
városban a kávéházak teraszai üresek. A színház ebben az esztendőben idő előtt, súlyos 
deficittel vetett véget a nyári évadnak. Hagymások és szabadpályán működő értelmiségiek 
egyaránt telve panasszal. 

Egy évvel vagyunk az 1912-es hagymakrach után. Az annexiót követő diplomáciai 
bonyodalmak utóhatásaként Oroszország lezárta a határt a magyar hagyma előtt, és Spanyol
országból vásárolta meg évi kontingensét. Az átlagos kelet felé menő kivitelt tekintve mintegy 
1800 vagon áruról van szó, amely most eladatlanul a városkörnyéki lapályokban poshad, 
vagy a Maros árja viszi a Tiszába, tönkretéve még a szegedi fürdőzők szórakozását is. . . 
Sehol az országban nem érződik ennyire a világpolitikai események azonnali hatása, mint 
ebben a kis vidéki városban. S a baj csőstül jön : a most beérett új terméssel sem jár jobban a 
makói nép, mint az előző évivel. Decemberben már ismét »kétezer alföldi család tragédiá
járól« írnak a fővárosi újságok. . . . . ; , ;•* 

2 

Szeptember első napjaiban — pontosan nem állapítható meg, melyik napon — száll 
le a vonatról a városba érkező költő. Egyetlen, vesszőből font utazó kosárral kezében, meg a 
kosár fenekén szana-széjjel egy újabb kötetre való verskézirattal. Csaknem vele egyidőben 
érkezik esküokmánya is, s szeptember 11-én, a gimnázium iktatókönyvébe 281. szám alatt 
bevezetve és zárt borítékban, két példányban a minősítése is. Költözködési segélyt, úgy lát
szik, nem kért. Első fizetését csupán október 16-án utalják ki számára. 

Az iskolaépület képe, az évi igazgatói jelentésből kiolvashatóan, még kevésbé bíztató, 
még lehangolóbb, mint a város dekonjunktúrától sivár élete. Az ideérkező költő csak sötét
séget lát az első pillanatokban mindenfelé. »Az épület — mondja az igazgatói jelentés az 
1912/13. évi nyomtatott értesítőben —szűk és sötét. Iskolánk épülete nem felel meg a kívánal
maknak. A tanulók szaporodásával az állapotok évről-évre tarthatatlanabbak. Kevés a helyi
ségünk s a meglevők is szűkek. Nagy részük nem felel meg sem egészségügyi, sem pedagógiai 
követelményeknek. Egyik osztályt a természetrajzi szertárba, másikat a könyvtárhelyiségbe 
kellett elhelyezni. . . Folyosóink szűkek, kellő világosság nélküliek. Úgyszintén a tanári szoba 
is . . . A rajzteremben rajzolni éppenséggel lehetetlen. A tornaterem padozata elrohadt. A pin
cét, hol a tüzelőt tároljuk, elöntötte a talajvíz. Ahelyiségek hiánya miatt lehetetlen a pedagógiai 
követelményeknek megfelelő órarendet csinálni, a folyosók szűk volta meg a helyes fegyel
mezést akadályozza«. 

A tantestületnek 34 tagja van : 16 rendes, 2 helyettes tanár, egy torna-, egy iskola
orvos-egészségtan-tanár., egy zene-, hét hittanár működik az iskolában s öt gyakorló tanár
jelölt. Köztük néhány országos név, olyanok is, akik tíz év múlva József Attilát tanítják 
ugyanebben az iskolában: Buday Géza, a későbbi ifjúsági író; Fried Ármin iskolaorvos, a 
költő későbbi barátja, a helyi polgári-radikális ellenzék vezetője, akit később Milotay István 
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csanádi cikksorozatának »Justh Gyulától Fried Árminig« című nagy cikkében aposztrofált. 
Galambos Dezső, a nyelvtudomány művelője, Gebe Mihály, József Attila későbbi internátusi 
igazgatója, Hoffmann János, festőművész-rajztanár, Kecskeméti Ármin, a tudós főrabbi, 
egyeterni magántanár, akinek magánkönyvtára gazdagságáról nagyhírű, Magyar József, a 
költő lakótársa, Matusik István, aki a klasszikus kultúra ápolása mellett oly modern és gyakor
lati tudományra is tanította a növendékeket, mint a gyorsírás ; Pénzes Zoltán, aki a tragikus 
hirtelenségű haláláig, a fölszabadulás után ipari oktatásunk vezetője volt; Tettamanti Béla, 
József Attila egyik legkedvesebb tanára, a későbbi egyetemi professzor stb. 

Juhász Gyula költői hírneve előbb jutott el a tantestület minden tagjához, mintsem 
modorának s föllépésének riadt, az emberekkel való érintkezésében gátlásokkal küzdő voná
sainak híre. Akadt ugyanis egy-két tantestületbeli, aki folyóiratokból, lapokból ismerte a 
költő verseit már a vele való személyes találkozás előtt is. Ezek azután tudtára adták a többiek
nek, hogy; az új kollega személyében költő érkezik közibük. A tantestület tágjai között volt 
Abaffy Béla is — meséli a máig is élő Buday Géza—, aki Juhász Gyulához hasonlóan félénk, 
tétova, határozatlankodó, gátlásokkal küzdő,és titokban költő volt; a fiókja számára verseket 

»beszélyeket« írogatott. 
— Jön a kollegád! — mondogattak neki augusztus végén ä nyári szabadságról össze

verődő kartársai. Abaffy ismerte már Juhász Gyula verseit, s izgatottan várta a találkozást. 
Sokat hallott már róla, és már látatlanban is közel érezte magához, szimpatikusnak tetszett 
az új kolléga. Ügy tervezte, megmutatja neki írásait. . . 

— Itt van Juhász Gyula.. . Itt van Juhász Gyula! — suttogták maguk közt a kartársakr 
amikor a költő először lépett a tanári szobába. Abaffy újságolvasásba merülten ült, nem vette 
észre a terembelépőt; úgy figyelmeztették, hogy mutatkozzék be. Fölpillantott, s egyszerre 
megsejtette,kivel áll szemben. Fölcsillant a szeme és kézszorításra nyújtotta kezét az asztalon 
keresztül : « 

— Juhász Gyula vagyok — mondta zavarában, reszkető hangon. 
— Bocsánat — szólalt meg halkan a költő. — Talán én vagyok Juhász Gyula.. . 
Jóízű nevetés harsant föl a tanári szobában. Az ismerkedés először hivatalos, komoly 

légkörét egyszeribe a barátok együttesének melegsége váltotta föl. Ebben föloldódott a költő 
félénksége, az első sötét benyomások hidegsége is. -

A gimnáziumi évköny tanúsága szerint Juhász Gyula, az 51-es létszámú I/b osztály 
főnöke, heti 17 órában tanít : az I/b ben latint, magyart, a IV/b-ben magyart, a VIII-ban 
pedig görögpótlót. A IV. osztály anyaga a magyar nyelv- és irodalomból a korabeli tanterv 
szerint stilisztika; a legfelsőbb osztály görögpótló irodalmának a tanítása pedig Platón és 
Aristoteles filozófiájának vázlatos ismertetéséből áll. 

Tanártársak és tanítványok emlékezete őrzi Juhász Gyulának, a tanárnak érdekes 
alakját. »Óraközi szünetekben —- mesélrBuday Géza — megáll az asztalnál a tanári szobában, 
fiókját kissé kihúzza, könyvet vesz ki belőle, s anélkül, hogy a fiókot visszatolná, csípőre tett 
kézzel állva olvas. Csengetéskor megnézi, az oldalszámot, — mint a könyv szerelmese, soha sem 
gyűrte be a szélét!— összecsukta, s indult órára. Olvasáskor sokszor kétszer is szólni kellett 
hozzá, mire fölfigyelt«. 

Az órákon halkan beszélt. Az anyagot számonkérte, azután csöndesen magyarázott. 
Amilyen szigorú volt a feleltetésben — olyannyira fölborült a rend, mihelyt magyarázni 
kezdett. Csöndesen, mosolyogva beszélt. Néha azután, amikor olyan történelmi eseményről 
beszélt, amelyet ő nagyon fontosnak tartott, akkor megváltozott a hangja, csengett, mintha 
szónokolna, szeme csillogott. Kópiás Sándor tanítványa meséli: így beszélt a francia forra
dalomról, 48 márciusáról, az 1905-ös orosz forradalomról. Megállt egy helyben, s úgy beszélt. 
Az osztályban néma csönd. Ilyenkor nem lehetett nem odafigyelni — vallják egyhangúan 
tanítványai. 

A márciusi napokról beszélt egyszer éppen, lelkesen. Mindenki a padban előredőlve 
hallgatta. Magyarázott, szónokolt folyvást, szüntelen, amikor valaki fúvócsővel, papírgolyó
val homlokon lőtte. Megállt — meséli másik tanítványa, Fodor János — s szomorúan végig
nézett az osztályon. Lehajtotta a fejét s szó nélkül kiment a teremből. Nagyon félt az osztály, 
hogy valami baj történik, várták, hogy jön az igazgató, nyomozás lesz, büntetés. De nem 
történt semmi. El sem mesélte az esetet még a tanári szobában sem. Értette a diákcsínyt, 
csak az fájt neki, hogy 48-ért való lelkesedése sem tudta megfékezni a csínytevőt. 

/ A gimnáziumhoz közel, a Püspök-kert mögött lakott, néhai Papp Balázs ipartestületi 
elnök házában, özvegy Papp Balázsnénál albérletben, a mai József Attila u. 13. számú házban, 
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ahol 1952 óta emléktábla hirdeti nevét. Később, 1922-benf amikor egy kis cikkében makói 
emlékeit idézi, s keresi, hogy kire gondol vissza legszívesebben, először is háziasszonyát 
említi: »A jó Papp nénire, akinél barátságos otthont és pompás kosztot találtam. . .« 

A gimnázium és a lakás közt terült el a pompás Püspökkert, a csanádi püspök nyaraló
jának kertje. »Idegeneknek a bemenet szigorúan tiltva vagyon« — állt a főkapun függő táb
lán. A költőnek tehát a Marospartra kellett kisétálnia, ha a természet szépségeivel akarta 
pihentetni beteg, s a tanítás fáradalmaival erősen igénybe vett idegeit. Gyakran sétált ki oda 
tanítványaival ís. Egyikük, Czirbus Sándor hagymakertész szívesen emlékszik vissza a kedves 
tanárjával együtt tett sétákra. »B. Papp Antallal ültem egy padban. Mind a ketten paraszt
gyerekek voltunk. Ő sem tudta elvégezni a gimnáziumot, de két évvel tovább járt, mint én. 
Meg azután ott volt az osztályban Dani Pista. Ő is parasztgyerek volt. Bennünket mindannyiun
kat nagyon szeretett, sokat is foglalkozott velünk. Ha szép, napsütéses idő volt, már délelőtt 
így szólt hozzánk : No, kis Czirbus, jöttök-e sétálni máma? Délután azután négyen együtt 
kisétáltunk hol a töltésre, hol a Marospartra, egészen a hídig, a zombori országútig. Útközben 
cukrot vett, s élvezettel -nézte, ahogy esszük a stanicliből. Egymaga nem is ment ki a Maros
partra ^sose, csak velünk. Egyszer a Lúdvár-erdőnél sétáltunk, megkérdezte, mik akarunk 
lenni. Én kertésznek megyek a földünkre — mondtam. Hagymakertésznek! Az jó — bólintott. 
De azért csak tanulj. Sokat tanuljatok — mondta. Szükség lesz nemsokára a tanult, okos 

.parasztgyerekekre«. ' 
»Máskor meg az életről beszélt. Az életet nem szabad komolyan venni — ezt ismétel

gette. Az élet olyan, mint egy álom ; a halál is ilyen lehet. Ismét máskor meg azt kérdezgette 
ki apróra, hogyan kaparják a hagymát?« 

»Hazafelé menet bevitt valamelyik kiskocsmába.Itt málnaszörpöt rendelt, ő meg szóda
vizet ivott. Ha nagyon belemelegedett a beszédbe, akkor az édesanyjáról beszélt mindég. 
Nekünk, gyerekeknek is«. 

Egy másik tanítványa, Kapus István ügyvéd, elmondja, hogy a költő órák hosszat is 
elüldögélt a makói kiskocsmákban és hallgatta "az emberek beszédét. Ült, ült poharazgatva 
és figyelte az ott álldogáló és.idogáló parasztok beszélgetését, vitáját. 

Maga keveset írt tanárkodásáróL Előbb idézett »Makói. emlék« című cikkecskéjében '. 
mindjárt »a jó Papp néni« után »jó tanítványait« emlegeti. S még később, 1927-ben, Móra 
Ferencről írva meséli : »Egyszer, makói tanár koromban, népszavazást rendeztem az alsó 
osztályokban, hogy melyik a legkedvesebb olvasmány? Nagy szótöbbséggel győztesen elsőnek 
került ki a versenyből a Rab ember fiai, Móra Ferenc ifjúsági regénye«. 

4 
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Ebben az évben volt Eötvös József születésének századik évfordulója. Makón — a 
Návayak révén — nagy kultusza volt Eötvösnek, s ennek áldozott a gimnázium is, amikor 
október 13-án Eötvös-ünnepélyt rendezett. Először szerepelt ekkor a költő Makón nyilvá
nosan : az ünnepség előtt bevezetőt tartott, s elé verses prológust írt. Verse másnap megjelent a 
Makói Üjságban, s ettől kezdve éveken át rendszeresen jelennek meg versei a helyi lapokban. • 
Itt az ünnepélyen ismerkedik meg valószínűleg a költő, s köt életreszóló, immár irödalomtör- • 
téneti jelentőségű barátságot az irodalomkedvelő, s radikális politikai nézeteket valló Ügyvéd
del, Espersit Jánossal, aki nem tartotta rangján alulinak, hogy a gimnázium nyilvános Eötvös
ünnepélyén versmondással működjék közre. Espersit János, aki alig egy évtized múlva a 
fiatal József Attilát ismerteti meg mesterével, Juhász Gyulával, most még a mestert vezeti be 
a makói intelligencia egy sajátos csoportosulásába, egy radikális értelmiségi társaságba. Ez 
az új baráti kör nagy szeretettel veszi őt körül, s itt sokkal fesztelenebbül érzi magát, mint 
tanártársai körében. Míg náluk még az érkezését követő napokban illendő kötelező vizitek, 
udvariassági látogatások is terhére voltak, e baráti körben szívesen időzött. Tanártársainál 
ügyetlenül, félszegen, gátlásokkal küszködve jelent meg sötét ruhájában ; volt úgy, hogy el
felejtett kezetcsókolni a ház úrnőjének, máskor meg zavarában kétszer is megtette ezt, be
mutatkozás előtt is, s utána is. Mesélik, hogy egyik kollegájához valamelyik kartársával 
kísértette föl magát, majd köszönésről is megfeledkezve, kartársát is otthagyva távozott. . . 
Néha-néha melegedett csak föl, egy-egy vacsora után, ha otthonosabban, barátságosabb 
környezetben érezte magát. Ilyenkor beszédesebb lett, s rendszerint az édesanyjáról mesélt. 
Távozáskor az etikettnek lehetőleg eleget téve, kézcsókkal búcsúzott még a háziasszonyától. 
Másnap azonban már két árkot átugorva menekült a mellékutcába a vendéglátó kolléga 
felesége elől. 

Sohasem" tudott igazán, véglegesen és őszintén fölmelegedni. Állandó kerülője lett e 
társaságoknak. 



Nem úgy azonban az Otthon-kávéház asztaltársaságában, »a Gerő-asztalnál«, Espersit 
János, GerŐ Géza, Fried Ármin, Könyves-Kolonics József, Diósszilágyi Sámuel, Kesztner 
Zoltán s a többiek között. Bóka László ismét téved; amikor — nem tudni, milyen forrásból 
kiindulva—azt véli, hogy a költő »jó ösztönnel« külön világot képvisel e körben is, s »teljesen 
nem tud közöttük feloldódni«. Ellenkezőleg : talán a költő életében ez az egyetlen kör, egyetlen 
társaság, amely megfogja egyaránt szívét és értelmét, amelytől tanul, s melyet tanít. Nagyon 
jól jellemzi ezt a kört, s benne Juhász Gyula helyzetét az asztaltársaság egyik hangadója, 
GerŐ Géza : »Tanárok, ügyvédek, orvosok, megyei és városi tisztviselők, bank és kereskedelmi 
vállalatok vezetői állandóan látogatták ezt a társaságot. Valósággal a közvélemény asztalá
nak tekintették és az uralkodó szellem közéleti és művelődési tekintetben igen haladó irányú 
volt — az, amit abban az időben a Huszadik Század és a Nyugat reprezentált, és amellyel már 
a vidék fókuszaiban is az értelmiségiek erősen át voltak itatva. Juhász Gyula igen hamar 
láthatóan jól érezte magát ebben a társaságban, sűrűn látogatta. Tetszett neki a szabad szellem, 
amelyet csak a tájékozottság, a műveltség és a jobb neveltség mérsékelt, egyébként semmi a 
világon nem korlátozott. A némelyik tanártársa részéről is »különcnek« tekintett Juhász Gyula 
itt mindig derült hangulatban volt, és azt hiszem, hogy az egyebütt hallgatag és magába
mélyedt költőt kevésszer látták annyit nevetni, mint itt. Nemcsak az irodalmi kérdések 
érdekelték, de egyéb közéletiek is, városi, megyei dolgok. Ha az utóbbiakban nem volt eléggé 
orientálva, érdeklődése annyira ment, hogy este kávéházból hazajövet igen sokszor hazáig 
kísért, és megmagyaráztatta magának az előtte homályosnak látszó vitakérdéseket, és meg
magyaráztatta magának, hogy mi értelme volt annak, hogy a társaság politizáló tagjai a szó
ban levő kérdésben oly élesen hajbakaptak«. 

»Tanártársai közül — folytatja GerŐ Géza — a legjobb barátai azok voltak, akik az 
»Árpád« és méginkább a radikálisabb irányú »Szeged« páholy tagjai voltak. Annyit hallottam, 
hogy az utóbbiak között szó volt róla, hogy valamelyikbe bevigyék, de úgy gondolom, hogy 
már abban az időben sokszor jelentkező depressziós állapotai, beteg-szabadsága és Makóról 
való távozása folytán ez a kérdés a makói testvérek kezéből kiesett«. 

A társaság másik neves tagja, Móra Ferenc barátja, Diósszilágyi Sámuel ugyancsak 
jól emlékszik a társaság napi találkozóira. Délutánonként Vészi Dezső főtéri könyvkeres-
désében találkoztak egy órácskára. »Ebédutánonként ide jöttünk össze, csaknem minden nap. 
Afféle kis irodalmi sarok volt ez Makón. Az öreg Vészi ugyanis nemcsak pennát meg kalamá
rist árult, hanem meghozatta azokat az új könyveket is, amelyek iránt érdeklődtek. Ő.maga 
nem sokat olvasott, de alig volt még külföldön is valami számottevő író, akit névről ne ismert 
volna. Hárman, négyen jöttünk így Össze. Beültünk, beszélgettünk. Juhász Gyula amikor meg
érkezett, üdvözölt bennünket, azután a könyvespolchoz ment. Leemelt egy-két könyvet, végig
lapozta, beleolvasott. Sokszor egy héten át, ugyanazt a könyvet szedte le s olvasott bele itt-ott. 
Azután visszatette. Leült közénk... A csendes Juhász Gyula ilyenkor feloldódott zárkózott
ságából. Irodalomról, meg politikáról volt szó. De inkább ő csak hallgatta a beszédet, s néha 
szólt bele«. 

»Más estéken, mint mondottam, az Otthon kávéházban jött össze az asztaltársaság. 
Espersit János, Kesztner Zoltán, Gerő Géza voltak ott ilyenkor. Juhász Gyula esti sétájáról 
nézett be hozzánk mindég. Néha volt, mikor a diskurzusba bekapcsolódott, de legtöbbször 
csak szótlanul üldögélt s mosolyogva figyelte vitánkat. . . Amikor meg nő volt a társaságban, 
vagy pláne az asztalnál, akkor meg egészen félszegül viselkedett. Zavarban volt ilyenkor 
mindég. Alig várta, hogy társaságot bonthasson, vagy szép csendesen meglépjen«. 

»Volt úgy, hogy nálunk volt vacsora, vagy más vacsora utáni összejövetel. Egy este
felé is így borozgattunk, szivaroztunk. Gyula félrevonulva ült ilyenkor.a sarokban. A könyves
polc mellé tolta a fotelt, s ölve leemelt egy-egy könyvet, azt olvasgatta. Visszarakta, s újat 
vett le. Ha ittunk az asztalnál, úgy kellett odahívni: —Gyere,Gyula,igyál egy pohár bort! 
Máskor meg : — Gyere Gyula, gyújts rá egy szivarra!« 

Ez a társaság, s benne különösen Espersit János, nagy jelentőséggel volt Juhász Gyula 
világnézeti, politikai és költői fejlődésére. Nem mintha ez a polgári-radikális, szabadkőműves 
kör, amely később József Attilára is hatott pályája kezdetén, a politikai haladás egyértelmű, 
világos útját meg tudta volna mutatni a költőnek. De mindenesetre rányitotta szemét a 
polgári-demokratikus, antiklerikális, republikánus eszmékre, s előkészítette őt későbbi forra
dalmi szereplésére, amikor túlnőve az októbrizmus korlátain, eljutott a munkásosztály törté
nelmi hivatásának megértéséig, sőt művészi erejű hirdetéséig. Maga vallja 1918. novemberé
nek első napjaiban Espersithez írott versében, mely ajánlás a háború alatt írott verseinek 
»Késő szüret« címmel akkor megjelent kötetéhez: 

Egy rab dalai mind, ezek a versek, 
Ki bőrtönéből a jövőbe zengett. 
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Börtöne volt a régi, rút világ, 
Innen röpíté vágyai nyilát. 

Körötte bús rabtársai topogtak 
Szűk udvarán a szürkülő napoknak. 

De néha jött, mint távoli ígéret, 
Valaki, aki bátran messze nézett. 

Valaki, aki a lelkembe látott, 
És látta, ott az igazabb világot. 

Ilyen voltál, te János. Ma neked 
Zengem az első szabad éneket. 

(Az első szabad ének> 

5 

A Makói Újság 1913. október 29-i száma örömmel adja hírül Juhász Gyula irodalmi 
sikerét: »Juhász Gyula székfoglalója« a főcím, s alatta, nem kis lokálpatrióta büszkeségre valló" 
alcím : »Egy makói professzor irodalmi sikere«. 

A cikkből kiderül, hogy a költő szülővárosának neves irodalmi és tudományos testü
letében, a szegedi Dugonics-Társaságban tartott fölolvasást. A Dugonics-Társaság kéziratos-
vendégkönyve is arról tanúskodik, hogy ar november 26-án lezajlott 137. ülésén szerepelt 
első ízben a költő a Társaságban. A Makói Újság a szegedi lapok, a Szeged és Vidéke, a Szegedi 
Napló és a Délmagyarország közleményei nyomán ad számot a kisvárosi kulturális élet szempont
jából nagyjelentőségű eseményről, s azok alapján közli a költő három fölolvasott versét: 
az »Ének a végekről«, »Atyámhoz megyek« és »Áldott az este« címűket. 

E siker után érthető, ha számítanak a költő helyi szereplésére is. November 19-re meg 
is hirdetik a DMKE szabadlíceumi előadássorozatának első fölolvasóestjét, Juhász Gyula 
nevével. De már 16-án közli a lap, hogy »Juhász Gyulát betegsége megakadályozza fölol
vasása megtartásában«. 

Egészsége már nincs rendben: hiába, idegei megrokkanását, melyet a máramarosszigeti* 
szakolcai szörnyű magány, kényszerű elszigeteltség okozott az élénk szellemi életre, kultúrás 
környezetre vágyó költőben, már nem tehette jóvá a makói barátok okos s szíves társasága 
sem. A tanítás sem neki való : már ekkor betegszabadságot kért, s csak 1914 elején jelentkezett 
ismét szolgálatra. Próbálgatta, erőltette a tanítást, a fárasztó robotot. De megint csak nem 
sokáig .bírta. 

Öngyilkossági kísérletei közt nem az első már, amikor március elején váratlanul Pestre 
utazik, s egy szállodában mellbe lövi magát. 

A-történtekről a fővárosi és makói lapok részben egymásnak ellentmondó hírei alapján 
sok mindent megtudhatunk. A lapok elmondják, hogy a költő nemrég van Makón, ahol 
szeretik, becsülik, s ahová ő is szívesen jött, mert itt közel tudta magát szülőföldjéhez. »Ideg
baja azonban nagyon elhatalmasodott rajta s így három hónapi betegszabadságot kért és 
kapott is. Ezt Szegeden töltötte teljes nyugalomban. Visszatérve-Makóra nem látszott rajta 
lényeges javulás. Még emberkerülőbb lett s csak éppen a gimnáziumban volt látható, egyéb
ként bezárkózott szobájába s ott egyedül élt sötét gondolatokkal tépelődve. Úgy látszik most 
már, rég megérlelődött benne a végzetes elhatározás, mert kedden, amikor a főgimnázium 
tanári termében tanártársai előtt, akik egy újsághírre tették figyelmessé őt, mely őt, mint 
kiváló poétát emlegette, lemondóan jegyezte meg : csak volt. Ez a kijelentése különösen hatott, 
de nem vették komolyan, gondolván, hogy csak költői mivoltát tekinti talán befejezettnek 
szerénységből«. 

Másnap, szerdán, március 4-én tíz óráig még tanított az iskolában. Utána borbélyhoz. 
ment, majd kiment a pesti motorosvonathoz,- s azzal — senkinek nem szólva — fölutazott a 
fővárosba. Csütörtökön tűnt csak föl eltűnése a gimnáziumban, minthogy a költő »aki a leg-
pedánsabb és legpontosabb tanárok közé tartozik« előzetes jelentés nélkül távolmaradt, s-
nem tartotta meg óráit. Ekkor már sejtették a hirtelen eltűnés okát, s az igazgató értesítése 
alapján a Makói Újság szerkesztősége telefonon értesítette a költő anyját és sógorát, König 
Pétert, a szegedi zeneiskola igazgatóját. 

Pénteken délután távírat érkezett az igazgatóhoz, mely röviden közölte a tragédia. 
részleteit. A költő a Csokonai-utcai Nemzeti Szállóban vett ki szobát. A szálló személyzeté -
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nek már megérkezésekor föltűnt idegessége. Este nyolckor revolverdörrenés hallatszott szobá
jából, majd pár pillanat múlva kirohant és segítségért kiabált. A megérkező mentők a Rókus-
kórházba szállították. A golyó jobb mellén érte; a seb súlyos, de nem életveszélyes. 

A szombati és vasárnapi fővárosi, szegedi és makói lapok nagy cikkekben számolnak 
be a szomorú, de a hírlapírás paradox törvényei szerint szenzációs esetről: »A makói főgimná
zium költőtanára öngyilkossági kísérletet követett el«, »Életunt makói főgimnáziumi tanár«, 
»Juhász Gyula elkeseredése«, »Az életunt makói költőről«, »Életunt poéta« stb. stb. 

A Makói Független Űfság március 8-i számában a Rókus-kórház sebészeti osztályának 
19-es különszobájában jégtömlők közt fekvő költővel folytatott beszélgetést közöl. »Angol-
bajúszos, barnaarcú, lesimított hajú fiatalember, mindössze harminc éves« — írja az újságíró. 
Kérdésére, hogy miért követte el tettét, halk hangon kap választ: idegbajom miatt. Mi okozta 
idegbaját? Igaz, hogy a tanári pályán való mellőztetése? »Igaz, hogy az idegbajt főleg lelki 
okok idézik elő — hangzott a válasz — és nagyon keserves az, ha valaki 30 éves koráig 
segédtanár marad. Rettenetes volt Szakolcán az ott eltöltött két esztendő is. Úgyszólván 
sohasem beszéltem művelt emberrel ez idő alatt. Ez a száműzetés nagy befolyással volt köl
tői pályámra is. Mikor végre kineveztek az államhoz, már idegbajos voltam«. 

A Makói Újság ugyané napi számában egy másik, hasonló beszélgetést közöl: »Kínzó 
neuraszténiám volt az utóbbi napokban — mondotta ennek a tudósítónak — és ez a leggyöt-
relmesebb fájdalomban : agynyomásban is nyilvánult. Decemberben Moravcsik professzornál 
voltam, de hiába éltem az ő tanácsai szerint, nem gyógyultam meg. Azután . . . talán tudják : 
nekem írói ambícióim voltak és vannak, de a sors mostohasága miatt nem elégíthettem ki 
ezeket az ambíciókat. A rossz sors leszorított engem a művészi érvényesülés lehetőségének 
közeléből.. . . Ez a körülmény is növelte idegbajomat. Tegnapelőtt délben — beszélt tovább — 
szinte öntudatlanul bolyongtam Makón, s már alig emlékszem azokra a percekre, amikor 
felültem a pesti vonatra. Itt Budapesten is. mintegy öntudat nélkül tévedtem be a hotelba s 
mikor már nem bírtam tovább a túlfeszült idegességet és a rettenetes agynyomást: előrántottam 
revolveremet«., 

A Pesti Napló március 7-i száma úgy tudja, hogy a költő Nagyváradról, csütörtök este 
utazott föl Pestre, s öngyilkossági kísérletét másnap, péntek reggel nyolckor követte el. 
A Budapesti Hírlap ugyanaznapi közleménye adná magyarázatot, miért Váradról érkezett 
volna a költő. E szerint Juhász Gyula is résztvett a nagyváradi lapszerkesztő, Ady egykori 
principálisa, Fehér Dezső újságírói jubileumán, amelyet barátai —köztük Ady is, aki cikket 
is írt volt szerkesztőjéről a Nyugat március elsejei számába—a közelmúlt napokban ünnepeltek. 
Állítólag ezen az ünnepségen Juhász Gyula »féktelen jókedvvel mulatott poétabarátai s a 

-még megmaradt holnaposok társaságában«. »Jókedve szinte szokatlan volt. Azonban nyomban 
megjött a depresszió is«. 

Valamennyi 'fővárosi lap a költő tanári pályán elszenvedett sérelmeit, vidéki szám
űzetéseit tudja be idegbaja, s így öngyilkossági kísérlete okául. 

A Világ szombati számában Kosztolányi Dezső írt cikket a költőről. A címe egyszerűen 
ennyi : Juhász Gyula. 

»Juhász Gyula, a költő ma reggel revolverrel mellbelőtte magát egy budapesti szállóban, 
Délután láttam Őt, a Rókus kórház 19. számú kis szobájában, mozdulatlanul feküdt, a melléi 
jegestömlő volt, koromfekete szemeit, amelyek most is úgy égtek, mint a szurokfekete lángok 
mereven és közönyösen a padlatra szögezte. Ez a varázsos poéta, aki a legkülönbek közű 
való, a szemével mondta el, miért emelt magára fegyvert. Mindig szemével beszélt. Aki csak 
egyszer látta őt, annak a szeme maradt emlékezetében, amely törékeny és sovány arcát jelen
tőssé tette, fénybe vonta, megszépítette. Idegesen világítottak ezek a szemek. A tekintet, 
amely belőlük előtört, mélységekből jött, a szív bányájából, a lélek, az intuíció, a fájdalom 
mélységes tárnáiból és a szavaknál meggyőzőbben beszélt. Csak verseiben láttam viszont ezt 
a babonás és különös fényt. 

Kiesem a riport hangjából, bocsássanak meg érte, az akiről írok — a költő és az ember — 
nagyon közel áll az életemhez és szívemhez. Juhász Gyula az új irodalom tavaszi forrongásá
ban került felszínre, majdnem, mint gyerekemberrel találkoztam vele, az egyetem padjai
ban, az erjedés, az indulás, a bálványdöntés korában. Egy ideges és groteszk emberke, akí 
néhányunkkal együtt a szélső-baloldalon ágál a modern irodalom jogáért. Érzem, nem illik 
hozzám a memoár-író hangja, de le kell jegyeznem, hogy ez a nem is messze kor —1895-től 
1900*-ig—rendkívüli volt és nemcsak húszéves részegségünk tette azzá. Ma a húszéves ifjúság 
okosabb, nyugodtabb, inkább az exakt tudományokra hajló. 

Ismeri a korát. De mi megsejtettük és éreztük a kort, amely még eljövendő volt. Egy 
gesztus metafizikai mámorba ringatott bennünket, rongyosan, éhesen, pénztelenül csatangolva a 

* Sajtóhiba i agy e'irás WOO—1905 telyet: ! 
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pesti utcákon szocialistákkal, szandálos és angoípipás anarchistákkal, teozófusokkal, vagy 
egyedül kucorogva a fénytefen hónapos szobákban, a Sándor-utcában, a Mária-utcában, äz 
ÜllŐi-úton a gyötrelmes es édes önmagunk keresésében is biztosan haladtunk előre és a kor 
irányát mutató könyveket el se kellett olvasnunk, csak a könyvkirakatokban láttuk; már 
jobban tudtuk, miről van szó, mint azok, akik elolvasták. Nietzsche-ért rajongtunk mind
nyájan és —• igazat szólva—akkor még egyikünk se olvasta. Verset, prózát, hosszú, nyolc-
tízoidalás leveleket irkáltunk egymásnak, amelyekkel most is tele van a levelesládám. Babits 
Mihály ekkor írta tündöklő verseit, amelyek öt év múltán jelentek meg a Nyugat első számaiban.. 
Este petróleumlámpánál a ferencvárosi szobákban irodalmi séance:pkat rendeztünk, tízórai 
kapuzáratig. Juhász Gyula volt ezeknek a séance-oknak a lelke. Ő, aki gyengéden nemes, 
andalítóan muzsikáló költeményeiben az új magyar lélek fátyolos hangjait és riadt sejtéseit 
zengette meg, itt szatirikus, csípős, elmés volt, legkegyetlenebbül gyűlölte, az akkori irodalmi 
félisteneket. 

Belül azonban mindig csak remete maradt és — úgy látszik — öntudatlanul remete
sorsot akart magának. Vidékre került. Hosszú kálváriájának állomásait vidéki városok jel
zik, ahol fanyar kedvvel tanárkodott. Nagyvárad, Máramarossziget, Szakolca és Makó. 
Nagyváradon a »holnapos«-ok izgató és diadalmas csatájában vett részt. Máramarosszigeten 
hihetetlen magányban tengődött, barátok nélkül, egy alkalommal eltűnt és egy hétig halott
nak hitték. Órákig beszélt arról, micsoda cudar éveket élt át Szakolcán, ahol segédtanár volt, 
a morva határ közelében. Gyakran meglátogattam vidéken, a kávéházban lángoló szemmel 
beszélt a céljairól — mindig extázisban beszélt •— és a kudarcairól. Nézegette a kávéház 
aranyfüstös cirádáit, a szomorú angyalokat, a vak tükröket és azt mondta, hogy ez az ő 
Versailles-je. Amint egyik lábát a másikra tette, észrevettem, hogy a cipő talpa lyukas. Nadrág
szárából kikandikált a fehér harisnyája. Fehér harisnyát hordott. Mint a halottak, szólt 
romantikus öngúnnyaí, tompa szomorúsággal. Mindig szerelmes volt. Mindig boldogtalan volt. 
Mindig költő volt. Ha valaki virágot dobott eléje^lehunyta szemét, már álmodott és verseket 
írt. Az idén nyáron, felvetődött Budapestre, kezében égy színehagyott esernyővel, félénken 
húzódott el az irodalmi kávéházak mellett és tükörablakon át bámulta a budapesti újság
írókat, akik elegánsan öltözködnek és sok pénzt költenek. Idegorvosokhoz járt. Azóta eltűnt 
a szemünk elől, a szerkesztőségek hiába zaklatták kéziratért, nevét nem láttuk sehol, leveleinkre 
válasz nem érkezett. Ezen a vasárnapon — nem tudom miért — felültem a szegedi gyors
vonatra, hogy meglátogassam, de későn érkeztem, akkor már nem volt ott, csak az aggódó 
édesanyját láttam, aki, szegény, összetett kezekkel és égreemelt szemekkel sopánkodott. Az 
alföldi metropolisban minden reá emlékeztetett. Ő érezte meg az alföld szivét. Nem pateti
kusan írt róla, hanem csöndesen, mély-mély melankóliával. Egy szegedi leány ment előttem 
varkocsba^ font, leeresztett hajjal, parasztarcán tisztaság és nemesség, a lépéseiben kellemes 
ritmus. Később kimentem a partra. A Tisza tavaszi vize borzongott, a szél tépázta a füzeseket, 
az egész esőrehajló és gyöngyházszínben játszott, az egész dekoráció oly lágy volt, mintha 
puha irónnal rajzolták volna. Ezek Juhász Gyula színei. Nincs költő, aki ennyire benne él 
a magyar humuszban, a magyar fájdalomban, a magyar mélaságban. Egyik versének ez a 
címe: »Szögedi interieure. 

Azt akarom, édes Gyula, olvasd el ezeket a sorokat, amelyeket sietve róttam a szerkesztő
ségi asztalon, mert máris a telefonhoz szaladok és megkérdezem az ügyeletes orvost, hogy 
alszol ma éjszaka? Emlékezz azokra, amikre én emlékeztem és lásd be, hogy mégis érdemes 
élni, a múltért, vagy a jövőért, de érdemes élni és kell élni. Ha lábadozol és besüt paplanodra 
a fehér, márciusi verőfény, megszorítom sovány kezed és odacsempészem az ágyadra a csütör
tököt mondott nekrológot. Olvasd el és — nevess ki érte.« 

Kosztolányi Dezső 

A szegedi barátok közül Bob, a szegedi újságírás ma is élő nesztora, Sz. Szigethy Vilmos 
szólal meg. »Sorok magyar állapotokról« — ez a cikke fő címe s alatta : »Juhász Gyula elkesere
dése«. Elmeséli, mint örült egy esztendeje a költő, hogy kinevezték rendes tanárnak! »Hát 
nem elkeseredni való — írja Szigethy Vilmos a Szeged és Vidéke szombat esti számában, — hogy 
Juhász Gyula, aki többet tud, mint akárhány egész tantestület, aki ott van a legjobb poétáink 
között, csak huszonkilenc éves korában lesz rendes tanár, minek után már vagy hat eszten
deje megvan az oklevelei Hát érdemes ebben az országban bármit is csinálni, ami kiemeli 
az embert a szürke és elszürkítő átlagból! Juhász Gyula még csak a szülővárosába sem kerül
het haza, idegen vidékek szomorú vándora kénytelen maradni, a pályázati kérvényeit pedig 
el sem olvasták. Hja, poéta 1 Ezt az embert meg kell bélyegezni, hiszen eredeti és új dolgokat 
ír a szerencsétlen, soha nem plagizált egy betűt, nem ollózott össze tankönyveket, a könyöke 
gyönge volt, Mária-kongregációs emaillírozott keresztet nem tűzött audienciára menet nvak-
kendőjébe...« 
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így, ilyen sokat sejtetően beszéltek a szegedi barátok a költő sorsáról, mellőztetésérőL 
S idézi Szigethy Vilmos Juhász Gyulának szakolcai éveiről mesélt emlékei közül a tétlen őszi 
esték keserű ábrándjait: »Eszembe jut Szeged, a Tisza partján állok, száz emlék elevenedik 
meg. Képzeletemben beszélek emberekkel, akikkel együtt lenni szeretnék. Aztán fölszáradnak 
a könnyeim és játszom*. Játszik : tanítványától elkobzott forgóval, tőle eltanult játékokat. . . 

6 

A Makói Újság március 14-i száma »Juhász Gyuláért — a szegedi közönség köréből« 
című cikke érdekes kísérletről ad hírt. A cikk lényegében egy szegedi lapban közölt levél 
átvétele; benne Szivessy Tibor, aki a költő régi barátjának és tisztelőjének vallja magát, 
öngyilkosságát, betegségiét eddigi mellőztetésével magyarázva követeli, hogy a költőt olyan 
állásba helyezzék el, ahol kisebb elfoglaltság mellett nyugodtabban és betegségére való 
tekintettel jobban megkímélve élhessen az irodalomnak. »Meggyőződésem és hitem — írja —-
hogy Juhász Gyula még most is az a költő, kin lehet segíteni s lehetett volna eddig is, ha Szeged 
városa és jóakarói megtalálták volna a módot, hogy oly megélhetést biztosítsanak »eki, 
amely mellett a költői -és írói tehetsége a legszebb és legszélesebb mértékben kifejlődhessék 
és ne kelljen neki a legfárasztóbb módon megkeresni kenyerét«. 

»Jól ismerjük Juhász Gyulát. Nem való középiskolai katedrára. Sem ambíciói, sem 
fizikuma, sem kivételes tehetsége nem erre a pályára utalják őt«. »Annyi féltehetség szalad
gál, — folytatja a levélíró — annyi jelentéktelen senki kap színekúrát, jut zsíros álláshoz, 
hogy Juhász Gyulát Szeged szülötteinek mostohán elhagyni — ez Szeged társadalmának, 
írói és művészi világának, de a hatóságoknak is, szegénységi bizonyítványa.!.« 

Szivessy Tibor nem tudta még, hogy Szegednek régi hagyománya, átkos hagyománya : 
saját fiainak mellőzése. Kálmány Lajost, népköltészete kincseinek megmentőjét is sorsára 
hagyta, a neki való, megérdemelt stallumot, aminek birtokában még többet tehetett volna 
szülővárosa híre-neve öregbítéséért, másnak, érdemtelennek adta. Hiába szólította föl Szivessy 
Tibor is a szegedi lapokat, a Dugonics-Társaságot, a társadalmi egyesületeket, hogy indít
sanak mozgalmat Juhász Gyula megmentésére. Hiába írta : »Juhász Gyulában mi eddig nem 
csalódtunk s nem is fogunk. Szülővárosának nem szabad őt elhagyni most, amikor a Gond
viselés, vagy talán csak gyönge, beteges teste megóvja őt az önként keresett haláltól, szen
vedéseinek megváltásától.« Ha a jószándék meg is volt a fölszólítottakban, a hatóság, az állam, 
az osztályállam nem látta szükségesnek a költő sorsának jobbrafordítását. 

Április 2-án a Makói Újság ismét foglalkozik Juhász Gyulával. »Látogatás a gyógyuló 
Juhász Gyulánál« — ez a cikk címe, s elmondja, hogy a költő már fönt jár, az ablaknál ül
dögél és írogat. Jó színben van, örül a makóiak küldötte szegfűnek, s ígéri: eszik, hogy erős 
legyen. »Előröl fogom kezdeni. Prózát írok. Néhány nap múlva kikerülök innen, az iskolától 
szabadságolnak talán az év végéig. Ezután lemegyek Váradra. És körülüljük az asztalt, 
mint Szent Grál lovagjai Artúr király asztalát és felidézzük az elmúlt holnapos idők szellemét. 
Nem kell ital, én már másfél éve nem iszom. Absztinens vagyok«. »Váradot akarom látni, 
Váradot az Élet,meleg színeivel...« . 

Április 5-én, szegedi lapok nyomán, arról ad hírt a Makói Újság, hogy a költő fölgyó
gyult, s mellében a majdnem gyilkos golyóval — hazaérkezett Szegedre, édesanyja Ipar utcai 
házába. »A Tisza partján találkoztam vele — írja az újságíró. Ott sétál az áldott, langyoskezű, 
tavaszi alkonyatban. Megújult arccal, melynek ráncait elsimította a megnyugvás. Szemeinek 
mélyén változatlan hévvel lobognak lelkének lángjai«. 

»Kegyes volt hozzám a sors, — mondja a költő — önmagammal szemben megtartott 
az életnek. Most már ismét csodálhatom és szerethetem a tavaszt, az életet, mert nincsenek 
fájdalmaim s talán tökéletesen rendbejöttek idegeim. Nyugodt vagyok és bízom az életben«. 
A kérdésre, hogy írja-e tovább szép verseit, ugyancsak optimista a válasz: »Igén. írtam a 
kórházban is. Most különben néhány héten belül a Te van-könyvtárban megjelenik egy kötetem, 
Ötven vers, amit itt a kórházban szedtem össze a Tevan felszólítására.« S elmondja nagy tervét, 
vágyát: el-akar utazni, Velencébe. »Velencébe megyek, ahová mindig vágytam s ahol eddig 
sohasem voltam. S talán utazom majd Itáliában több felé«. ^ •' :';; 

özvegy Juhász Illésné még március 13-án betegszabadságot kért fia részére. Április 
I6-án jön'meg 39156/1914. VKM. szám alatt a minisztérium engedélye : »Juhász Gyula tanár
nak, özv. Juhász Illésné 71/1914. makói áll. főgimn., főig. 467/14 sz. a. beterjesztett folyamod
ványában előadott kérelmére a VKM. folyó iskolaév végéig betegszabadságot engedélyez«. 

A költő Szegeden pihen, a szülői házban. Április 21-én már cikke jelenik meg : Oláh 
Gábor új regényét, a »Szegény magyarok«-at ismerteti a Szeged és Vidéké-bm. Másnap kór
házi élményeiről beszél a Makói Újság munkatársának. »Teljesen felgyógyult« — írja ez, 
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s meséli, hogy a költő vidáman, frissen fut át a Dugonics-tér sínéin a gőzmozdony elől, majd 
tréfásan szól: »Vigyázzunk, mert még elgázol, nem szeretnék így meghalni.. .« S mindjárt 
hozzá is fűzi kórházi élményeit, három öngyilkos-jelölt élet utáni vágyáról. »Látja, milyen is 
az ember, mondja Juhász Gyula, nemrég még kerestem a halált, most pedig őszintén szólva : 
szeretek élni. Különös, de így van minden emberrel«. Az egyik öngyilkossággal kísérlezető 
szobatársa, miután megmentették az életnek, az első cigarettafüst után így hálálkodott: 
már csak ezért is érdemes volt életben maradni! A másik a haláltól nem félt, de a huzat miatt, 
melytől beteg lehet, felette háborgott; s a harmadik, akit már az utolsó kenettel is elbúcsúz
tattak a földi világból, kócos bajuszát igazgatva azon méltatlankodott : »Papot hozatnak, de 
borbélyt nem. . .« 
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1914. május elseje Szegeden. A költő itthon van, fölépült, olvas sokat, készül vágyai, 
álmai földjére, Itáliába, a csodás Velencébe. . . S közben ott van a munkások, a munka ünne
pén. Varga János, a szemtanú meséli: a három 8-asért tüntető szegedi munkások Újszegedre 
vonuló tömegéhez csatlakozik ő is. »A Templom-téren, a Révai-utca felől sietősen jött át 
egy feketeruhás, köpenyes, vékony ember. Arca is fekete rövid körszakállától, fekete szemében 
szinte lobogott a tűz. Az Eötvös-utca torkolatánál ért a menet elejéhez, de már jóval előbb 
széles kalaplengetéssel üdvözölte a tömeget. A körszakállas férfi Juhász Gyula volt, a költő 
szomszéd városbeli gimnáziumi tanár«. Kint Újszegeden, a Kállay-ligetben szétoszlott a tömeg 
Egy nagyobb kör közepén ül Juhász Gyula és beszél: »Amit ma hallottam, láttam és éreztem 
megírni gyönyörű költemény volna. Azt az erőt, bátorságot, amit ma a munkásság mutatott 
ugyan meg tudom-e írni valaha? Míg jöttünk, mindig dobolt bennem a vers, és mindig éreztem 
hogy nem jó, mert a valósághoz képest kevés és szegény. . .« 
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Az utazásra készülődő, Olaszhon után vágyó verseit írogató költőt meglepetésként 
éri a trónörökös elleni, merénylet híre. Rögtön tudja, hogy Velencét látnia — álom maradt 
csupán. S az események gyorsan követik egymást: ultimátum, hadüzenet, mozgósítás..: 
Dobszóval hirdetik a behívásokat, s másnap már kigördülnek a szegedi »indóházból« a halálba 
dacos kedvvel induló katonákkal tömött, fölcicomázott marhavagonok. Furcsa lelki ragály 
kapja el az embereket: az évtizedek óta szított soviniszta hangulat, a kormány és a hivatalos 
ellenzék egyszeriben egy nótát fújó ujjongása, a munkásáruló szociáldemokraták magyaráz
kodása megtéveszti a jóhiszemű költőt is. A háború első heteiben Ő is lelkesedik : egyik versé
ben a magából hiányzó heroizmust ítéli az idők erényének, s a magyar virtust dicsőíti, másik
ban — a szociáldemokrácia álnok hírverésének hitelt adva — a cári zsarnokság elleni demok
ratikus »szabadságharcnak« véli a mindkét oldalról igazságtalan, imperialista háborút. De 
jellemző, hogy Juhász Gyula — aki egy ideig nyilván őszintén hitt abban, hogy az orosz had
járat magyar célja a »nemes bosszú«, a 48-at leigázó cárizmus szétzúzása — már néhány hét 
után rádöbben a »katonai dicsőség« meddő, céltalan voltára,.s meglátja a háború okozta emberi 
szenvedés ezer fájdalmát,: az árván maradó gyermekek sorsát, a kultúra pusztulását, a mene
kültek világgá széledését, családok szétzüllését, a távol harcolók keserűségét, a sebesültek 
kínjait, a »hősi halottak« céltalan áldozatait. Verseiben már 1914 őszétől kezdődően a háború 
ellen fordul, karácsonyra békés telet vár s nemsokára vallja, hogy nagy dolog a harc, de 
»legszebb virág a béke«. 

Ősztől kezdve ismét tanít. Most kapcsolódik be igazán a polgári-radikálisok társasá
gába, s bár a legjobb barátnak, Espersit Jánosnak, rögtön a háború elején be kellett vonulnia, 
hogy kelletlenül, de muszájból végigszolgálja a háború négy esztendejét, most vállalkozik 
velük együtt egyre többször közszereplésre. Pedig a gimnáziumban is nehéz munka várt rá. 
Később, már többször említett visszaemlékezésében maga írja : »itt rokkantam meg ^először 
a háborús tanárkodás vesződségeiben«. Huszonegy tanár munkáját kellett tizennégyőjüknek 
elvégezni, ő maga heti 25 órában tanít most latint és magyart az alsó, történelmet és görög
pótlót a felső osztályokban. Osztályfőnök, s ezenkívül sokszor veszik igénybe alkalmi helyet
tesítésékre is. Az iskola igazgatója az elsők közt sorolja föl egy kimutatásban, »a tanítás mene
tének folyamatosságát biztosító, iskolai munkájában nélkülözhetetlennek mutatkozó« tan
erők listáján. 

A makói polgári-radikálisok, a kórházi főorvos Diósszilágyi Sámuel révén, kiterjesztik 
befolyásukat a helyi Vöröskereszt szervezetére. Ennek rendezésében a későbbi Munkásott-
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hon épületében 1914—15 telén »háborús délutánok« néven előadássorozatot szerveznek. 
A háborúskodó nagyhatalmakról és a háború okairól folynak az előadások, s itt vetik be a 
kisváros köztudatába a ma már természetesnek tűnő megállapítást: a háború oka az egymással 
szembenálló nagyhatalmak piacokért való versengése. S ez szüli, önmagát igazoló elmélet
ként a fajgyűlöletet s a sovinizmust is. 

Juhász Gyula január 16-án »Nemzeti kultúrák harca« címmel tart itt előadást. A Makói 
Újság a következő napon, vasárnap megjelenő számában vezércikként, kivonatosan közli 
előadásának részleteit. »E rettenetes véráldozatok árán — olvashatjuk a háború borzalmainak 
fölvázolása után — bizonyos megértés támad lelkünkben távol országok és nemzetek iránt«. 
S ugyanabból az élményből, melyből »A muszka« című verse is fogant, itt az értekező stílusában 
ezek a gondolatok nyernek kifejezést: »ők, — a hadifoglyok, akiknek a népek közti barátság 
kialakításában ,kimondhatatlan fontos szerep' jut — a békés együttélésben látnak bele a 
kaukázusi pásztor, a pétervári úr, a bajkáli muzsik, a lodzi takács, a moszkvai őspolgár s 
anyizsnij-nowgorodibazáros lelkébe. Fajgyűlöletre támaszkodott a kapzsiság... mégis ennek 
a háborúnak paradox igazsága az, hogy minden lépéssel, mellyel az ellenséges népek megkö
zelítik egymást, halványodik a régi gyűlölet«. 

A Makói Újság február 5-i száma a költő szegedi szerepléséről ad hírt. Az előző napok 
egyikén a Vöröskereszt javára a színházban rendezett szimfonikus hangverseny műsora köz
ben lépett a színpadra a költő. A versekről s a költészetről beszélt, majd a háborúról és a 
»nehéz napokról«, s utána fölolvasta néhány béke után vágyó versét. 

A Makói Újság február 10-i számában »Kard és lant« címmel egy sebesülten hazatért 
makói katona, Szilagyi Sámuel verseiről ír Juhász Gyula kis cikket. Nem a háborús hősiességet 
dicséri ebben, hanem azt emeli ki, hogy klasszikusaink, Arany és Petőfi költészete milyen 
mélyen benne él a tömegek tudatában, s hogyan variálódnak e fiatal paraszti versfaragó 
alkotásaiban a hagyományos motívumok. A sebesült katona, rigmusköltő parasztifjú iránti 
jószándékkal írott kis eszmefuttatás a költő igen érdekes állásfoglalása a népköltészet 
születésének és a népivéválásnak, a folklorizációnak kérdésében. 

Március első vasárnapjára fővárosi vendégeket hívtak a »háborús délutánok« előadás
sorozat rendezői: Herczeg Ferencet és Babits Mihályt. Ebből az alkalomból Juhász Gyulára 
hárult az a föladat, hogy beharangozza az »írófejedelmet«. Ennek ő — kissé túlbecsülve 
Herczeg Ferenc irodalmi jelentőségét, bár kétségtelenül legpozitívabb oldalait bemutatva — 
eleget is tett a Makói Újság február 28-i számában megjelent cikkében. Babits Mihálŷ  nem 
jött el az ünnepségre•; leküldte azonban »Prológusát«, amely az estet követő kedden, március 
9-én meg is jelent a Makói Újságban, s később, megváltozott befejezőrésszel köteteiben is. 
Hogy Herceg Ferenc mit beszélt, nem tudjuk : a makói lapok beszámolója szerint »a magyar 
népről és a háborúról mondott örök igazságokat«. Juhász Gyula verseit barátjának húga, 
Gerő Hermin mondta el, s mikor ez nagy tapsot váltott ki a közönség körében, megtoldta 
föllépését Várnai Zseni egyik költeményével is. A még aznap este a kaszinóban Herczeg Ferenc 
tiszteletére rendezett »intim hangulatú« vacsorán Juhász Gyula nem jelent meg. Valószínű, 
hogy az ünneplést rendező Hervay alispán, akinél az »írófejedelem« megszállt, meg sem hívta 
erre a kopottas költőtanárt. 

A Makói Újság június 13-i számában újra közli Oláh Gábornak »Juhász Gyula és Gyóni 
Géza« című cikkét, amelyben az írótárs e két költő új kötetei alapján (Űj versek, 1914—Lengyel 
mezőkön, tábortűz mellett, 1915) párhuzamot von kettejük költészete között. Mindkettő 
papnak készült, mindkettő átlőtte mellét; ennyiben egyezik életútjuk. De különben : »Észak 
és déli sark!« Gyóni »a ma poétája«, aki nem a könyvekből, hanem a »nyers életből«, a »háborús 
valóságból« veszi élményanyagát, míg Juhász Gyula a bánat, a merengés, a szemlélődés költője. 
S jellemzésében a »ferde fej« motívuma itt is visszatér ; Oláh Gábor e kedvelt fogalmat szinte 
szimbolikussá nagyította. 

A tanév végén jelenik meg a gimnázium nyomtatott értesítőjében Juhász Gyula tanul
mánya, »Háború és kultúra« címmel. Ez lényegében a januári előadásának átdolgozott és 
bővített változata. »A világháború — kezdte programértekezését — egy csapásra megbé
nította az európai népek nagy nemzetközi forgalmát. A határok hirtelen bezárultak, a sorom
pók lecsapódtak, az emberek pedig szokatlan erővel érezték és vallották, hogy extra pátriám 
non est vita«. Saját múlt nyári élményéből indult ki tehát, amikor az előtte is lezáruló sorompót 
idézi, amely előle is elzárta a világba-tekintés, az európai kultúra többezeréves nagy tradí
cióival való megismerkedés lehetőségét, s hazája szűk körébe szorította vissza. »Az idegen 
igazán idegen lett — a nagy világ helyére a kis haza lépett. írók, akik eddig szinte életprog
ramjuknak tekintették az európai kultúrközösség erősítését és a nemzeti elfogultság ostoro-
zását, máról-holnapra vallomást tesznek a mélységes csalódásról, mely őket az ellenséges 
népek részéről érte. A háború első és általános jellemző kultúrtünete az a jelenség, melyet 
ovidén a népek szolidaritásában beállott rövidzárlatnak nevezhetünk«. 
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»Ezt a szolidaritást — folytatja —- szolgálta hosszú évtizedek óta minden. Az ipar, a 
kereskedelem, a közlekedés óriási hálózata, a tudomány, az irodalom és a művészet kultúr-
épülete, a szocializmus nagy nemzetközi szervezete, a világsajtó hatalmas orgánuma, 

A háború kardjával vágta szét e csodálatos gordiusi csomót. A diplomáciai hadüzenetet 
nyomban követte a nemzetek szellemi vezéreinek hadüzenete. A németség legnagyobb élő 
költője, Gerhart Hauptmann éppen úgy kikel a saját hazáját megtámadó három ellenség ellen,, 
mint az angol Kipling, a francia Rostand és a belga Maeterlinck kesztyűt dob a »barbár« 
németeknek... Az egymással szemben álló és harcoló népek legkülönb szellemi képviselői 
szokatlan erővel és tudatossággal állítják szembe a nemzeti kultúrák különbözőségeit«. 

Fölvázolva még ezután e sajnálatos jelenségnek, a »kultűréletben végbemenő általános 
rövidzárlatnak« néhány mozzanatát, a költő élesen szembefordul mindazokkal, akik a népek 
közti különbözőség, érték-különbség hirdetőinek csapnak föl. A nemzeti kultúrák tényleges 
eltéréseinek, sajátosságainak hivatását éppen a békés összegeződésben, egyetemességében 
látja : »Minden szellemi kultúra •— írja — a gazdasági kultúra talaján épül, és a gazdasági 
kultúra célja a szellemi kultúra kivirágoztatása. A faji és nemzeti kultúrák pedig igazán nem 
ellenségei, de testvérei egymásnak, és kell, hogy mindannyian közös erővel és megértéssel... 
az egyetemes emberi szolidaritást szolgálják. 

Minden nemzeti műveltség annyit ér, amennyit használ az emberi műveltségnek. 
Ezt a gondolatot lehet, hogy egy ideig elhomályosítja a háború lőporfüstje, de az igaz

ság napfénye annál erősebben világítja meg«. 
A népeknek a békéért folytatott erőfeszítéseiben nem érzi magát egyedül: maga mellett 

tudja az emberiség legjobbjait. »Romain Rolland, aki kezdetben a modern esztéta idegessé
gével jajdult föl a rheimsi dóm miatt — az elsők közt van, aki csakhamar megtalálja a jobbik 
énjét és a semleges svájci sajtóban tisztább hangot ad az európai emberiség lelkiismeretének«. 

»Nem szabad elvágni a megértés útját és meg kell gondolni azt, hogy a népek nem lesz
nek örökké harcban egymással. A kultúra megbénult, de nem halt meg, a háborúnak egyszer 
vége. Gyűlölettel nem lehet alkotni soha. Romain Rollandhoz hasonlóan nyilatkoznak több 
ellenséges nemzet fiai közül, de a népek ösztönös lelkében is megérik lassanként egy érzés, 
amelyet elpusztítani akart a háború, de most éppen ellenkezőleg : öntudatosabbá tett«. 

A háború első esztendejének végén, a népek közti gyűlölet szításának idején bátor, a 
kultúra és az emberi haladás ügyéért aggódó szavak ezek. S hogy olvasmányai, barátai a költő 
világnézetében mély nyomot hagytak, mutatja tanulmányának az a passzusa, amelyben a 
háború okait fejtegeti. »A kalmárszellemről, a sacro egoismoról van itt szó . . . arról a borzasz
tóan reális irányzatról... arról a géniusz nélküli kalmárszellemről, amelyet Madách Imre 
jövőbelátó magyar Géniusa a londoni vásárban visz a világot jelentő deszkákra^és amely 
szellem a nemzetek és egyének elnyomásának és kizsákmányolásának legfőbb tényezője«. 

A minél előbbi megbékélést, .a népek számára oly tragikus háború végetvetését hirdeti, 
ugyanakkor azonban harcot »a nemzetek és egyének elnyomásának és kizsákmányolásának 
erői ellen«.. így jut el ahhoz a végkövetkeztetéshez, mely hittel és optimizmussal tölti el végül 
is az emberiség jövőjét illetően. »A politikában a demokratikus erők megnövekedése, a társa
dalomban a korrupció letörése, a tudományban és a művészetben az értékek újjáértékelése, 
minden vonalon az emberi értékek igazi relációjának fölismerése — viszont a nemzeti erő és 
öntudat páratlanul szép és áldozatos lendülete : ezek ennek a háborúnak nagy, tagadhatatlanul 
értékes és örökké maradandó eredményei« — fejezi be tanulmányát. 

A költő háborúellenes állásfoglalásának e tanulmány csak egyik jele. Költészetében 
ekkor már következetesen a béke szószólója : háborúellenes állásfoglalása már 1914 ősze óta 
töretlenül következetes, bár igaz, hogy ez a forradalmakig inkább humanizmusából, pacifiz-
musából táplálkozott, mint a háború általa is fölismert okozói elleni tudatos szembefordulás
ból. Ám a háborús nyomorúság, rokkantság, árvaság, özvegység, pusztítás, szenvedés meg
rázó, s a dolgozó, küszködő emberrel mélyen együtterzŐ, vele azonosuló költői ábrázolása — s 
mindezzel szemben a békés alkotás, a kultúra, az élet követelőző jogai, a szépség, »víg jövő« 
előrevetítése : mégiscsak a béke ügyét szolgálta, a békét áhító magyar nép vágyát fogalmazta 
meg, s állásfoglalás lett a háború ellen. 

9 

1915 nyarát nyilván ismét otthon tölti édesanyjánál, Szegeden, majd ősszel megint 
visszatér a makói főgimnázium robotosai közé. Szeptember 19-én a Makói Újság büszkén 
közli, hogy Juhász Gyula, a makói gimnázium költőtanára a Magyar Tudományos Akadémia 
előadótermében, a Petőfi-társaság előadóülésén verseivel szerepelt. A Herczeg Ferenc elnök
lete alatt megtartott ülésen Pakots József író és újságíró olvasta föl a költő több versét (»Trom-

330 



bitaszó«, »Üdvözlet Tömörkénynek a morva határról«, »Akik elmentek« és »Notre Dame de 
Lorette«). A beszámolóból nem derül ki, hogy a költő személyesen jelen volt-e az ülésen. Ekkori 
napjairól keveset tudunk ; csak a lapokban megjelenő versei adnak hírt gondolatairól, pana
szairól, vágyairól. November 20-án, egy újabb kulturális esemény, a vármegyeházán rendezett 
hangverseny, s a vele egybekapcsolt képzőművészeti kiállítás alkalmából találkozott 
a hódmezővásárhelyi festővel, Endre Bélával. A műsoros esten Juhász Gyula-versek is 
szerepeltek, ä tárlatvezetésen pedig maga a festő — Espersit János régi barátja — beszélt 
képeiről. A költőnek nagyon tetszett a színfoltokba örökített alföldi táj művészi ábrázolása. 
Megszerette, mert a maga költészetével olyannyira rokonnak érezte Endre Béla piktúráját. 
Az Endre Béla sírjára írott későbbi négysoros kis verse legalább annyira önjellemzés, mint a 
festőbarát életművének tömör összefoglalása. Költészetének az alföldi festők: Rudnay Gyula, 
Tornyai János, Endre Béla, Károlyi Lajos, Nyilassy Sándor oeuvrejéyel, általában az alföldi 
festészettel való összevetése, poézise festői motívumainak vizsgálata sokat ígér e két mű
vészet lényegi problémáinak" mélyebb megismerése terén. 

Nem bizonyos, de nagyon valószínű, hogy Juhász Gyula fordította le Romain Rolland-
nak a Makói Független Újság 1916. január 9-i számában megjelent békekiáltványa francia 
szövegét. A vallásos formába öltöztetett fölhívás szavait Juhász Gyula már régen magáénak 
érezhette : »Ha egyedül kell is maradnom, akkor is a Te híved maradok, Béke!« 

Február 17-én a Makói Újság a Szegedi Friss Újság nyomán hírt ad a költő újabb 
szegedi szerepléséről. A szegedi lap a hatóságok felé vádlón írja, hogy a költő »mostoha fia 
Szegednek«, noha költészetét egy ország kedveli. Remélik a szegediek, hogy a költő mostani 
szereplése alkalmával »tapasztalni fogja, hogy a szülőváros szíve melegével emeli magához őt, 
aki annyira szereti a mi szép Szegedünket«. Szalay Antalnak, a háborúban karját vesztett 
rokkant színésznek tiszteletére rendezett est elé írt a költő-verses prológust, melyet Almássy 
Endre szavalt, majd ezt követően Szalay Antal még néhány Juhász Gyula-verset mondott 
el. Szalay Antalról írott verse, »A rokkant színész« február 20-án megjelent a Aía&o'i Újságban is. 

Nem sokat tudunk erről az esztendejéről, csak amit verseiből s az iskolai közösértesítő 
szerény^ adataiból olvashatunk ki. A nyarat bizonyára újból Szegeden tölti, s ősszel megint 
visszatér Makóra. November 2-án a háború alatt vidéken is szervezkedő, s már előzetesen 
Makón is nagy tábort teremtő feministák mese-matinét rendeznek a makói kisgyermekek 
részére. A költő ezt is prológussal vezeti be ; a gyermekek szemében a béke csillagát látja, s 
hirdeti: »Legszebb győzelem a drága béke!« 

Kevéssel utóbb rá hárul ismét a népszerűtlen föladat: a gimnázium önképzőkörében 
neki kell emlékbeszédet tartani Ferenc Józsefről. Előadása meg is jelenik a Makói Újság 
december 1-i számában. Ez, valamint a IV. Károly koronázására írott verse jól mutatja, hogy 
a költő még nem jutott el ahhoz az egyértelmű, következetes republikanizmushoz, melyet 
környezete, baráti köre sugallt neki: ha nem állt mellette a legjobb barát, Espersit János, el
elvétve az irányt, túlzott reményeket fűzött a »hagyományos« uralkodói »erényekhez«, az 
»apostoli király« »jóságához«. A koronázási verse is ezt a jószándékú illúziót mutatja : az új 
királytól várja a háború vérzivataraiban annyit szenvedett magyar nép békéjét. 

1917-et írunk már ekkor, s a költő makói tanárkodásának — s ezzel egész tanári pályá
jának — hamarosan vége szakad. Makói éveinek utolsó szakaszát a költőnek betegségével való 
állandó küzdelme jellemzi. Űrrá akart rajta lenni, de az állandó agynyomás és az ezzel járó 
idegbántalmak folyvást növekedtek. Barátai közül ekkor már csaknem mindenki katonai 
szolgálatra vonult be, vagy hadikórháznál teljesített szolgálatot — s így ismét teljesen magára 
maradt. E hónapokra vonatkozóan tehát senkitől sem kaphattunk fölvilágosító adatokat. 
Annyit tudnak a kortársak, hogy Makóról való távozását hosszas betegeskedése előzte meg. 
A gimnázium iktatókönyvének néhány bejegyzése ugyanezt igazolja. Január 16-án a gimná
ziumi iktatókönyv 23/1917. számú aktájában a költő hat havi betegszabadságot kért. Február 
6-án VKM. 9.848. szám alatt, illetőleg 209/1917. főigazgatósági szám alatt utasítás érkezik, 
mely szerint »JuhászGyula államorvossal felülvizsgálandó«. Április 9-én érkezik meg és 166/1917 
szám alatt kerül az iktatókönyvbe a budapesti Királyi Járásbíróság hivatalos igazolása 
179, 240 szám alatt, amely szerint »Juhász Gyula hivatalosan elmebetegnek nyilváníttatik«. 

A költő tehát végleg hazatért szülővárosába. 

10 

Az eddigiekben már nagyjából benne rejlik, mit jelentettek a költő számára a makói 
évek. Mindenekelőtt a szülőváros közelségét, s ráadásként a magyar vidék legkultúráltabb, 
legolvasottabb értelmiségiéinek barátságát. E polgári-radikális, szabadkőműves csoport hatását 
a költő fejlődésében-sem túlbecsülnünk, sem lebecsülnünk nem szabad. Pusztán hatásukra, 
láthattuk következetlenségeiből, nem lett még forradalmárrá polgári-demokratikus érte-
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lemben sem ; ehhez az októberi őszirózsás forradalom, majtl a munkásosztálynak a politikai 
porondra lépése, a kommunisták pártjának megalakulása, a történelem folyamatainak logikus 
szemlélete vezette el őt is. De nem értenénk meg/hogyan lépett erre az útra, ha nem vennők 
figyelembe ennek a makói szellemiségnek, s benne főként Espersit Jánosnak hatását: azt a 
hatást, amelyről idézett versében legilletékesebben ő maga vallott. 

A látszólagos eilehtét, melyet a makói évek értékelése kapcsán Bóka László érez, 
nevezetesen a polgári-radikalizmus doktriner-jellege és a költő verseiben megnyilatkozó 
»vihart aratva zendülő« nyarat váró hangulat összeférhetetlensége — helyesen nem úgy 
fogalmazható meg, miszerint Juhász Gyula »látóköre nem tágabb, mint a radikális polgár
ságé, de szive nagyobb, és ebbe bslefér a szegénységgel vállalt szolidaritás«, a forradalom várása 
is. Ügy hisszük, nem »az esz« és »a szív« kerül itt egymással szembe, hanem a polgári-radikális 
elvek, szabadgondolkodó eszmék sajátos, itteni konkrétizálódása adja a helyes magyarázatot. 
A makói radikálisok nem maradtak puszta doktrinerek; a vidéki város népbarát értelmisége 
voltak, akik származásuknál, hivatásuknál és politikai fölfogásuknál fogva is benne éltek a 
nép, a magyar parasztság és a kisszámú, de öntudatosodó munkásság életének mindennapos 
valóságában, sokkalta inkább, mint a háború előtti hazai revizionista szociáldemokrácia 
íróasztal mellőli »vezérei«. S a költő *— a tőlük kapott olvasmányokon, s a velük folytatott 
beszélgetéséken kívül — ebből tanulhatott a legtöbbet. Hiszen akár Espersit János, akár 
Könyves-Kolonics József, akár Gerő Géza ügyvédi irodájában fordult meg, ott kisparaszto
kat, antifeudális és nagytőke-ellenes indulataikról közismert agrárdemokrata hagymakerté-1 
széket talált, akik a politikai téren mellettük álló ügyvédek útján kicsiny, de számukra életet' 
jelentő jogokért, bérletekért és árendákért, földparcellákért vagy export-árakért pörösködve 
szembeszálltak a földeáki Návay, a kiszombori Rónay és Nákó, a királyhegyesi Blaskovich 
uradalommal, vagy a Montag és Weisz-féle hagymaexport céggel. Ezekből az ügyekből, a 
város és a megye parlamentjeiben folyó élénk politikai életből sokat megláthatott, sókat 
tanulhatott a költő. Helytálló tehát Bóka e megállapítása : Makó valóban az a magyar vidék, 
amely »forradalmi hagyományokat őriz, a magyar agrárszocialista mozgalmak hagyományait. 
Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Orosháza nincsenek messze, és ezen a vidéken meg Dózsa 
György hagyománya, a szabadságharc hagyománya elevenebb, mint másutt... Juhász Gyula 
ezt a világot is megismeri« itt. * 

Megismeri és nem feledi. »Makó igen kedves emlékem nekem« — írta a már többször 
idézett visszaemlékező cikkecskéjében. Eltávozása után is sűrűn látogat vissza Makóra, Esper
sit János vendégszerető házába, mihelyt ő is hazatér a háború poklából, és a polgári forradalom 
makói vezetője lesz. A makói lapok továbbra is magukénak érzik Juhász Gyulát: minden1 

róla szóló újsághírt átvesznek a szegedi és pesti lapokból, sőt a költő írásait, verseit és vezér
cikkeit rendszeresen is újra leközlikjól tudva, hogy a makói közönség mindig szívesen olvassa 'j 
a kicsit makóinak is tartott Juhász Gyula minden sorát. 

A költő makói kapcsolatai a forradalmak után is megmaradnak, egészen 1929-ig, 
szanatóriumba vonulásáig. Ennek a kapcsolatnak, Espersit János közvetítő egyéniségének 
köszönhetjük, hogy századunk másik nagy költő-klasszikusa, József Attila nem kisebb poéta 
ajánlásával indulhatott a világirodalomba vezető költői pályájára, mint Juhász Gyula meleg, 
baráti és mesteri pártfogó soraival, atyai biztatásával. 
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