
BARÓTI DEZSŐ 

DÓZSA FEJE 

Fehér gyolcsban, setét éjben 
— Ezerötszáz tizennégyben, — 
A kakas épp harmadszor szólt, 
Dózsa feje Szegeden volt. 

Pálfi bíró fölemelte, 
Hajnal előtt sírba tette, 
Lenn a sírban, némán, mélyen, 
Alszik a fej vaksötétben. 

Pálfi bíró Piros lánya 
Hófehér lőn nemsokára, 
Mint viola rózsa mellett, 
Hervad ő is Dózsa mellett. 

A hasonló című vers első három strófáját idéztem, költőjük, Juhász Gyula ezekben öntötte 
versbe azt a szegedi Dózsa-legendát,1 amelyet meditációnk kiindulópontjának szántunk. 
A naiv szépséget sugárzó legendában summázódott tragédia önmagában totális egészet alkot, 
ugyanakkor máris megfejtésre váró gazdag jelentéstartalmakat sugároz felénk. A szemiologiai 
megközelítés számára épp ezért az egész kis jelenetet olyan „jelölő"-nek, vagy Roland 
Barthes2 kifejezését használva, olyan „formának", egy mítosz, most a Dózsa-mítosz formájá
nak tekinthetjük, amelynek teljes jelentése még további felderítésre vár. 

Az az olvasó, aki sohasem hallotta Dózsa nevét (ez akár történelmünket nem ismerő kül
földi irodalomtörténész is lehetne) az idézett strófákból legelőbb bizonyára a levágott fej és 
a temetés motívumát és ezek hangulati környezetét szegmentálná ki, s ezek értelmezésével 
kísérelné meg a jelenet közelebbi értelmezését. Egy ilyen eljárás már csak azért is indokolt 
lehet, mert a levágott fej az irodalom, a folklór, sőt a képzőművészet ősrégi, egyenesen arche
típus-szerű motívumai közül való. Mivel a fej csaknem minden jelrendszerben az egész szemé
lyiséget jelöli, azt sem nehéz felismernünk, hogy amikor egy levágott fej képe kerül a műalkotás 
középpontjába, akkor a személyiség valamilyen fenyegetettségének, egy jelképes lefejezéstől 
való félelemnek pszichológiai—esztétikai projekciójáról van szó. A temetés motívumának 
az előbbivel rokon pszichológiai gyökerei pedig annyira nyilvánvalóak, hogy nem is érdemes 
szót vesztegetnünk rá. 

A levágott fej motívumának értelmezéséhez különben maga Juhász Gyula is kulcsot ad 
nekünk, hiszen ez a motívum már a Dózsa fejét megelőzően jelentős helyet foglal el önmitoló-

1 BÁLINT SÁNDOR: A szegedi táj történeti mondavilágából. Ethnographia, 1963. 38—54. 
2Vö. BAKTHES, ROLAND: Mythologies. Paris, 1957. 
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giájában. Legelőbb az 1907-ben írt Salome c. versében kerül elő, de néhány rokon motívumát 
már korábbi verseiben sem nehéz megtalálni. 

Salome, ez a Márk Evangéliumából ismert kegyetlen leány, akinek nevét elsőnek Josephus 
Flavius említette, mint ismeretes, érzéki tánca jutalmául Keresztelő Szent János fejét kéri 
és kapja meg Heródestől. A bibliai történetről azt is tudjuk, hogy valójában egy ősi mitológiai 
alaknak, a folklórban, az irodalomban számtalan változatban ismert férfifaló démonnak 
a halálthozó, vérivó asszonynak egyik változata jelenik meg benne, amely bizonyára épp 
annak köszönheti évezredes népszerűségét, hogy ösztönös férfiúi félelmeket személyesít meg. 
Ez a típus, mint másutt részletesen megmutattuk, jónéhány változatban előkerül Juhász 
Gyula verseiben, a bibliai táncosnőről pedig Salome a művészeiben címmel tanulmányt is akart 
írni. Ez a cikk nem készült el, vagy esetleg lappang valahol.3 Megírásához mindenesetre gazdag 
anyag állt volna rendelkezésére, hiszen Keresztelő Szent János gyilkosának alakja többek 
között (hogy csak néhány közismert példát említsünk) a hildesheimi, a roueni, a bourgesi 
katedrálisok szobrainak és üvegablakainak, továbbá Filippo Lippi, Andrea del Sartro freskói
nak bizonysága szerint a templomokba is bevonult. Későbbi feldolgozásai közül főképp Cra-
nach, Tizián és a Juhász Gyula által is többször emlegetett Luini, a közelmúltból pedig Gustave 
Moreau festményei érdemelnek említést. Míg a középkori ábrázolásokon Salome alakja általá
ban a test bűneinek allegorikus ábrázolására szolgál, a reneszánsztól kezdve a táncos leány 
démoni szépsége is egyre nagyobb szerepet kezd kapni az ábrázolásokon, a modern irodalom 
pedig pszichológiai értelmezésekkel próbálja megközelíteni rejtélyét. Flaubert Trois contes-
jának egyike, mint ismeretes Saloméról szól, aki ebben a változatban anyja ösztönzésére 
kéri Szent János fejét, Huysmans az A Rebours-ban viszont már hiszterikát csinál belőle, 
Samain két verset is ír róla (Hérode és az Alléé solitaire c. ciklus Des soirs fiévreux c. szonettje), 
Oscar Wilde pedig azzal fejleszti tovább az egyre gazdagodó történetet, hogy Salome gyilkos 
kívánságát János iránt fellobbant reménytelen szenvedélyével motiválja. A téma későbbi 
változatai, így pl. Richard Strauss operája vagy F. Schmitt táncjátéka, amelyhez Gyagilev 
készített híres koreográfiát, szintén Wilde nyomán járnak. Juhász Gyula verse valamiképp 
ugyancsak összefügg Wilde darabjával, sőt esetleg Richard Strauss operájával is.4 Wilde 
Salome-iát épp 1907-ben, a vers keletkezése táján mutatta be a Vígszínház, Kosztolányi Dezső 
fordításában, egy másik magyar fordítását Battlay Géza készítette. Juhász Gyula versének 
színházi inspirációját talán az is bizonyítani látszik, hogy ezt a versét, amely először 1907-
ben jelent meg, jó húsz évvel később, Wilde színművének szegedi előadása alkalmából újra 
leközölte.5 Juhász Saloméja egyébként nem teljesen azonos Wilde táncosnőjével: szerelmes 
ugyan Jánosba, de a reménytelen szerelem pszichológiai enyhítő körülménye elő sem kerül 
a versben, amely a szecessziósán buja keleti díszletek között — mondjuk ki nyíltan — a rafi
nált kéjgyilkosság bemutatására helyezi a hangsúlyt. 

Illatos füstöt ont a thujafa, 
És balzsamát árasztja Gileád, 
Zokog az üstdob s tuba panasza, 
Lágy fény kúszik a mennyezeten át. 

Nagy négere vállán pihen feje 
— Künn hozsonnát kiált a csőcselék — 
A bíborkárpit megremeg bele 
S Ő álmatagon lehajtja fejét! 

3 Vö. Juhász Gyula összes művei. Versek. I. Bp. 1963. 148. 
4 A motívum történetére 1.: LAFFONT — BOMFIANI Dictionnaire des Personnages. Paris (1960) 

537. 
5 Juhász Gyula összes Művei. Versek. I. Bp. 1963. 407. 
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— „Űj gyönyör tűzcsóvája kell nekem, 
Vesszenek a régi mámorok! 
János feje kell! A szép, idegen 1 

Érette dalolok és táncolok. 
Arany tálon, úgy hozzátok nekem 1" 
Jön a fej. Törtvérű üvegszemek. 
A szőnyeget vérfolt hímezte meg. 

A parnassienne-típusú vers (később szonetté dolgozta át) látszólagos objektivitása mögött 
Juhász Gyula lelkivilágának egyik súlyos konfliktusát fedezhetjük fel. Az ilyen típusú versek 
különben csak látszólag objektívek. Tárgyilagosságuk amint ez akár az École Parnassienne 
iskolapéldájának tartott Heredia verseiből is jól kielemezhető lenne, a legtöbbször olyan be 
nem vallott vagy megvalósíthatatlan vágyakat, sőt szenvedélyeket takar, amelyek nyílt 
megfogalmazása a társadalmi konvenciók, illetve ez utóbbiak hatására kialakult autocenzúra 
miatt másképp nem volna lehetséges. Juhász Gyula parnassienne-típusú versei mögött sem 
lenne nehéz felfedezni sok mindent abból, amiről nyíltan nem akart vagy nem tudott 
szólni. 

1907-ben, amikor a Saloméí írta, még nem győzte le teljesen azokat a nyilvánvalóan hazul
ról hozott aszketikus hajlamokat, amelyek annakidején a szerzetesi cellába vezették. Ez nagy 
mértékben beárnyékolta kedélyvilágát és különösen szerelmi életének természetes kibonta
kozását akadályozta. Az érzékiség csábításának egy halálthozó leány, Salome alakjában való 
megszemélyesítésében épp ezért nem nehéz a bűnös csábítástól való félelem kivetítését fel
ismernünk, őmaga pedig János alakjával azonosul. Egy elsietett pszichológiai elemzés bizonyára 
meg is elégednék azzal, hogy Salome alakjában az érzékiség megszemélyesítését, János le
vágott fejében pedig bűntudatra valló autodestrukciós tendenciákat fedezzen fel. Salome, 
a táncosnő és Heródes udvarának a „thujafa illatos füstjével és Gileád balzsamillatával be
népesített artisztikus udvara azonban az Erósz világához egyébként közelálló művészet 
csábítását is megtestesíti számára, s egyáltalán nem véletlen, hogy a költő fantáziáját ez 
sokkal inkább izgatja, mint Jánosnak, a puszták aszkétájának alakja, aki teljesen a háttérben 
marad. A lélek ellentétes tendenciáinak két személyben való kivetítése az alkotáslélektan 
ismert esetei közé tartozik — hogy csak egy épp idekívánkozó példát említsünk, Samain 
az egyik előbb idézett versében (Des soirs fiévreux ... ) Saloméval is, Jánossal is azonosítja 
magát s ezt az azonosítást — Juhász Gyulától eltérően — egyáltalán nem rejti objektívnek 
látszó leírás mögé, hanem félreérthetetlenül kimondja. Juhász Gyula verse sokkal 
hermetikusabb és egy-egy képe egyszerre több értelmezést enged meg. Salome, mint 
láttuk, az Erósz és a művészet egyszerre vonzó és taszító világát testesíti meg számára. 
Jánosa sem pusztán a vallásos aszkézis hordozója, annak az erősen puritán hagyo
mányos világképnek az egészét is megszemélyesíti, amit Juhász Gyula még a szülői 
házból hozott magával, s amit egyelőre nem képes felszámolni, hogy igazi hajla
mait követve a „bűnösnek", „destruktív"-nak nevezett modern irodalom világába vesse be 
magát. A Négyesy-szemináriurn és a pesti íróbarátok előrelendítő társasága után egy vidéki 
kisváros, Mármarossziget szerzetesi iskolájába kényszerül, s ez a hagyományos, szolid élet
rendnek tett kompromisszum (amit talán csak az árván maradt család támogatása miatt 
vállalt magára) végül annyira meggyötri, hogy egy szép nap megszökik a kegyes atyák öreg 
iskolájából és nem sokkal a halálthozó, morbid Saloméval való kacérkodás után öngyilkossági 
szándékkal Budapestre utazik. Nemcsak jelképesen, a valóságban is halálos veszedelembe 
sodorja személyisége Jánosban inkarnálódott részét. Salome tánca és Keresztelő Szent János 
levágott feje arról a Juhász Gyuláról beszél tehát, aki ekkor még időnkint habozik, hogy a 
költő hivatása helyett ne inkább a papét válassza-e, aki (amint ezt Dutka Ákos visszaemlé-

636 



kezeséből tudjuk) még néhány évvel később is szerzetesi ruhában vezekel „a sok váradi 
örömért, az éjszakákért, a füzesekért, a Holnapért . . . " 6 

A vágy és az aszkézis harcából kétségtelenül mélyzengésű líra születhetett volna, Juhász 
Gyula Salome^a mégsem az: mindazt, ami benne kavarog, most is, mint költészetének ekkori 
korszakában nemegyszer, egy szinte rutinból megírt vers szűkszavú objektivitása mögé rejti 
el. Az az érzésünk, mintha sajátmaga előtt is leplezni akarná (és kétségtelenül leplezi is) konflik
tusait. Az egész vers csupán azért érdemelte meg figyelmünket, mert a levágott fejjel való 
azonosulás motívumát fedezhettük fel benne. 

A mintegy jó esztendővel később keletkezett Maillard-kisasszony ismét ezt a motívumot 
variálja tovább, ami nyilvánvalóan arra vall, hogy a Salome történetében megszemélyesített 
konfliktus egész emberi és költői egzisztenciájának mélyéről fakadt. Maillard kisasszony, 
aki előbb Versailles-ban egy márkiba volt reménytelenül szerelmes, majd a forradalomhoz 
csatlakozik s szenvedélyes Carmagnole-ja jutalmául, a „szőke márki szép hideg fejét" kéri 
új barátaitól, a sans-culotteoktól, alighanem azzal a Melle Maillard-ral azonos, aki a hagyo
mány szerint a forradalmi ünnepek alatt a Notre Dame-ban az Ész Istennőjét személyesítette 
meg.7 Juhász Gyula elbeszélésének esetleges forrásáról ezideig semmi mást nem sikerült meg
állapítanom, s azt sem tudom eldönteni, hogy a francia forradalom morbid anekdotakincse egyik 
darabjának költői feldolgozásával vagy saját leleményével állunk-e szemben. Bárhogy legyen, 
nyilvánvalóan a Salome-típus egyik közvetlen leszármazottjáról van szó, amire különben 
maga Juhász Gyula figyelmeztet, hiszen a vers utolsó strófájában Luisi Saloméjéhez hason
lítja a párizsi táncosnőt. Az elmondottak után talán már ennyi elég lenne ahhoz, hogy Salome 
áldozatában, a szőke márkiban ismét Juhász Gyula alakját ismerjük fel: a kis dráma mélyén 
pedig ismét erotikus csábításoktól való félelmét keressük. Valóban, szinte minden ott van 
benne, amit az előbb Salome kapcsán már elmondottunk. Egynémely vonatkozásban azonban 
gazdagabb nála és szereplőinek értelmezése is néhány újabb problémát vet fel. így például 
már a márki és a költő pszichológiai affinitásának feltételezése egyenesen meglepőnek tűnhet 
azok számára, akik ismerik Juhász Gyula, enyhén szólva, republikánus nézeteit. Akkortájt 
azonban, amikor a versét írta, még kacérkodott a dekadenciával: csak nemrég írta meg az 
arisztokratikus elefántcsonttorony dicséretét (Tunis eburnea), s a Maillard kisasszony 
után írt Trisíia-ból vagy a Häuser Gáspárból, amelyben „egy elveszett hercegi édenkertet" 
sirat, szintén kiolvasható ez a vallomás. Vagy idézzük az egyik, nagyjából ezekből az időkből 
való önvallomását? Ebben többek között a következőket mondja: „Megvallom, erősek bennem 
a korszerűtlen érzések és gondolatok, művészi ösztönből lenézem a demokráciát."8 Semmi 
meglepő nincs tehát abban, hogy egy versailles-i márki alakjába vetítette bele saját énjét, 
vagy legalábbis énjének egyik, végső értelmét tekintve szintén konzervatív oldalát, hiszen 
Ady fellépése óta az Ancien Régime álomderűs fényfoltjainak felidézése már hovatovább 
anakronizmusnak számított. 

A „fétes galantes" iránt érzett rokonszenve azonban, ha másért nem, egy kétségtelen artisz-
tikus irodalmi divattal való összefüggése miatt még azt az olvasót sem zavarja, akiben semmi
féle mélabút sem ébreszt a márkik világának elbukása, legfeljebb azt érezhetjük visszásnak, 
hogy ez a francia Salome nem egy Heródes-szerű zsarnok uralkodótól, hanem azoktól a forra-

6 DTJTKA ÁKOS: A holnap városa. Bp. 1955. L. még: BARÓTI DEZSŐ: Juhász Gyula Anna 
versei. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve Bp. 1963. 27. 

7 VÖ. MICHELET, JULES: Les Femmes de la Revolution. Paris, 1960. 224. lapon Melle Maillard 
portréjával. — ATJLARD, A.: Le culte de la Raison et le culte de l'Étre Supreme c. műve ezzel 
szemben azt állítja, hogy az Ész Istennőjét nem MelIe Maillard, hanem az Operaház egyik 
tagja MelIe Aubry személyesítette meg. — L. még az előbb idézett tanulmányunk idevonat
kozó jegyzeteit. 

8 Nyilatkozata a Nagyváradi Naplóban. Idézi PÉTER LÁSZLÓ: Juhász Gyula a munkásmoz
galomban. Szeged, 6. Juhász arisztokratizmusáról: TOLNAI GÁEOR: Arisztokratizmus és sze
cesszió. 5. sz. 332. 
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dalmároktól kapta meg reménytelen szerelmének fejét, akik egy új világ hajnalhasadását 
képviselték, s akiknek eszmevilágával Juhász Gyula ekkor már erősen rokonszenvezett. Rossz 
érzésünket csak fokozza, hogy a márki végső soron inkább egy perverz szerelmi bosszúnak, 
mint a nép történeti igazságszolgáltatásának áldozata. 

Ez azonban csak az érem egyik oldala, mert ebben a versben is valójában olyan természetű 
ambivalenciáról van szó, mint a Salomeban volt. Mindenesetre feltűnő, hogy a Maillard kis
asszony negyedik strófájától kezdve a vers ritmusa meggyorsul és ekkor hirtelen a Marseillaise 
olyan parafrázisát kapjuk, amilyet csak az írhatott le, akinek a szívéhez közel állt a forradalmi 
dal. 

A levágott fej motívuma tehát ismét saját személyiségének fenyegetettségéről és egy egye
lőre megoldatlan konfliktus feletti keserűségéről vall. Egyszerre ő a márki és a sans-culotte, 
más szóval az elefántcsonttorony artisztikus arisztokratizmusa és a Kossuth-hagyományon 
nevelkedett s az akkori modern polgári radikalizmus irányába orientálódó demokrata ellen
tétes tendenciái küzdenek lelkében. Végső soron a progresszív polgár egyik jellegzetes maga
tartásának sajátos változatával állunk szemben, hiszen köztudott, hogy ezt sok más között 
a forradalmi örökség ambivalens szemlélete jellemzi.9 Maillard kisasszony sanzon-szerű 
könnyedsége ellenére is ebből a kettősségből fejez ki valamit. Űgy látszik, hogy Juhász Gyula 
szintén az olvasó prediszpozíciójától függően többféle értelmezést megengedő, „nyitott" 
alkotásnak érezte ezt a versét. Legalábbis erre látszik vallani, hogy 1919 tavaszán, tehát forra
dalmas esztendejének kellős közepén újra leközölte az egyik szegedi újságban, majd az Ez az én 
vérem c. kötetében. És ekkor már semmiesetre sem azért, hogy a régi rend iránt ébresszen rész
vétet vagy nosztalgiát. . . 

A Salome és a Maillard kisasszony sorai mögött meghúzódó konfliktus pszichológiai gyöke
reit tehát az adott valósággal kötött kényszerű kompromisszum jegyében vállalt konzervati
vizmus és az ettől való megszabadulás elfojtott vágyának belső harcában ismerhetjük fel. A 
váradi napok a szabadságvágy kiélése irányába jelentenek nyitást, utána ismét a kompromisszu
mos tendenciák győzedelmeskednek s ezek a háború kitörésétől kezdve költészetét is fenye
getni kezdik. A Makón írott háborús versei egy ideig a hivatalos ideológiát szolgálják s költő
jüket csak az menti, hogy frázisoktól kongó üres retorikájuk azonnal elárulja, hogy (alighanem 
rosszul értelmezett kötelességtudásból) személyiségétől idegen pózt vett fel, de egyéb versei 
között is sok a költői véna elapadására valló, csak rutinból írt vers s eluralkodnak az alkalmi 
darabok. 1917 tavaszán súlyos melankóliája végre megszabadította a háborús ország ideológiá
jának az állami gimnáziumi tanár státusában kötelező kiszolgálásától. Rég érlelődő folyamatról 
volt szó, amit a háborús nyomor s az iskolai munka megnövekedett vesződségei csak siettettek. 
Minden jel arra vall, hogy valójában a kényszeredetten vállalt szerep nyomása tette búskomorrá. 
Mint ismeretes, hosszú ideggyógyászati kezelésre szorult, valójában azonban nem ez, hanem 
a történelem gyógyította meg. 1918 őszétől kezdve lázas politikai tevékenységet fejtett ki. 
Pártok alapításában vett részt, nagy hatású újságcikkeket írt, manifesztumokat szerkesztett, 
népgyűléseken szónokolt s a szocializált színház művészeti vezetője lett. Szeged rövidéletű 
forradalmának szinte minden nevezetes eseményében részt vett, irányított és előremutatott. 
És ezt a közéleti szereplést joggal országos jelentőségűnek érezhette, hiszen Szeged a francia 
megszállás következtében kialakult helyzete folytán egy ideig szinte egy kis városállamhoz 
volt hasonló, s a nagy problémák (városháza tornya körül kavargó partikuláris érdekek és 
kicsinyes helyi intrikák ellenére is) itt egy ideig szinte jobban érzékelhetőek voltak, mint akár 
a fővárosban. Valóban minden olyan irányban dolgozott körülötte, hogy ő, a nemrég még 
szerény, mellőzött kisvárosi tanár, az irodalmi élet perifériájára szorult vidéki költő most épp 
szülőföldjén juthasson igazi formátumához méltó szerephez s életében először valósíthassa 

9 PÉTER LÁSZLÓ: Juhász Gyula a forradalmakban. Bp. 1965. 
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meg azt, ami addig legfeljebb csak mint megvalósíthatatlan vágy és reménység húzódott meg 
személyisége legmélyén, hiszen valóban igaza volt, amikor 1919 februárjában ezeket írta: 

Dalom halkulva szólt és ringatón, 
De mélyen titkosan 
Ott zsongott mégis a forradalom. 

(És mégis) 

A forradalmak, amikor hozzákezdenek a régi rend lerombolásához, amely még azokat is ezer 
eltéphetetlen szállal köti magához, akik nehezen viselik el az ilyen kötelékeket, nemcsak 
a társadalmat kezdik átalakítani: az egyén számára is sorsdöntőek lehetnek, mert az addig 
kényszerűen elfojtott tendenciák felszabadításával és gazdagításával a már-már remény
telennek érzett életsorsok reneszánszát hozhatják magukkal. 1918 őszétől kezdve ilyen rene
szánsz kezdődött el az addig a melankólia mélypontján kínlódó Juhász Gyulánál. Felemelte 
fejét s így vallott magáról: 

Nem bántanak már engem e bánatok, 
Nem az voltam, aki ma már vagyok. 

A korán elkezdődött szegedi ellenforradalom ezt a felemelt fejet fenyegette, — még testi 
inzultussal is. Tudjuk, hogy a szegedi pedagógusok ún. „Nemzeti Szövetségének" alakuló 
ülésén egy nagytermetű katonatiszt fültövön vágta s vér öntötte el az arcát. Azt is tudjuk, 
hogy nemsokára az egész országot véres megtorlások fenyegették, hiszen 1919 júliusában, ami
kor ezt a versét írta, már nemcsak Szegeden győzött az ellenforradalom, az is bizonyosnak 
látszott, hogy a főváros felé menetelő román hadsereg intervenciója hamarosan a régi rend 
restaurációjához vezet. Semmi különös sincs tehát abban, hogy ezekben a napokban épp a 
személyiségének veszélyeztetettségét kifejező levágott fej szörnyű képe bukkan fel képzelet
világában, s hogy ezt a képet, amelybe a Salome és a Maillard kisasszony megírása idején még 
csak szubjektív konfliktusait sommázta bele, most az egész nép közös sorsának szimbólumává 
szélesíti ki. A levágott fej képének ilyen jelentéssel való megdúsítására természetesen többféle 
kollektív kicsengésű motívum kínálkozott volna számára, mégis, azt mondhatnánk, szinte 
determinálva volt, hogy épp a szegedi Dózsa-legendán akadjon meg a szeme. 

Amikor valamikor még diákkoromban először olvastam ezt a verset, azt hittem, hogy 
Juhász Gyula napjainkban is elevenen élő szegedi néphagyományt dolgozott fel benne. Dózsa 
fejének mondáját azonban hiába keressük ott, ahol elsősorban keresnünk kellene, azaz Kál-
mány Lajos népköltési gyűjteményeinek köteteiben. Szeged nagy folkloristája ugyanis már 
csak a következőket tudta mondani róla: 

„Nyomát találtam, de csak nyomát Dózsáról szóló dalnak is, mely pár évtizeddel ezelőtt 
nem volt ismeretlen, lejegyezni egy sorát sem jegyezhettem le, mert akik tudták, elhaltak, 
akik pedig hallották dalolni, csak a tartalmára emlékeztek. A dal Dózsát — akit Rákóczinak 
tart, a Dózsa nevet elfelejtette, — mint a nép felszabadítóját magasztalta,10 akit azért, mert 
a »Szögény embernek jót akart,« az urak elfogtak, »eleventen« megsütötték." 

Juhász Gyula versének közvetlen forrását tehát nem a folklórban, hanem valószínűleg 
Reizner János érdemes helytörténeti munkájában fedezhetjük fel.11 Reizner, amint ez külön
ben a pontos lapalji jegyzetből kiderül, Verancsicsból merített,12 de a két szöveg közül a Reiz-
neré a gazdagabb és alighanem az utóbbinak a Pálfi bíró atyai szeretetére való utalása indította 

10 KÁLMÁNY LAJOS: Szeged népe. II. kötet. Arad, 1882. 182. 
11 REIZNER JÁNOS: Szeged története. I. köt. Szeged, 1899. 
12Verancsics Antal: Összes munkái. Közli SZALAY LÁsztó, Ií. köt. Pest, 1857. 11. 
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el Juhász Gyula fantáziáját olyan irányba, hogy a bíró leányának poétikus alakjával bővítse 
ki a hagyományt. Kezébe kerülhetett továbbá, vagy legalább Márki Sándor monográfiájá
ban13 olvashatta Szerémi György Dózsáról írt sorait. Szerémi előbb azt mondja el, hogy Dózsa 
jajszó nélkül viselte el szenvedéseit, ezért „második Macedóniai György vértanúképp csodál
ták", majd így folytatja: . . . „És György fejét Szegedre küldték, mert ezek csatlakoztak 
hozzá. A szegediek ereklyének tekintették a fejet, mások azonban gúnyolták . . . "14 Ezekből 
a nyilvánvalóan népi szájhagyományon alapuló szavaiból15 arra következtethetünk, hogy 
Dózsa körül már nem sokkal kivégzése után legendák szövődtek, s hogy alakját a sárkányölő 
Szent Györgyre rávetítve a szentek világába kezdték felemelni. Juhász Gyula valójában ezt 
a szakrális gyökerű Dózsa-legendát laicizálta. 

Dózsa feje azonban nemcsak egy közérthető szimbólumot ígért számára. A halálra kínzott 
parasztvezér neve, mint ismeretes, már Eötvös regényében szimbolikus jelentéssel kezd telí
tődni, Petőfi pedig (hogy a téma történetének összeállítása helyett csak néhány idekívánkozó 
példát említsünk), mintegy saját ősei közé sorolja s nemcsak a Nép nevében közismert soraiban 
idézi fel és aktualizálja emlékét: tudjuk, hogy eposzt akart írni róla. Arany János is foglalkozott 
ezzel a gondolattal, s ő már Rákóczi mellett említi nevét. Jókai drámája, Erkel operája végső 
soron szintén a negyvennyolcas Dózsa-képben gyökerezik. 

Később a munkásmozgalom is átvette ezt a hagyományt. A szociáldemokraták 1901-ben 
tartott budapesti kongresszusán javaslat hangzott el, hogy „Marxnak, Lassalenak, és a prole
társág magyar előharcosának Dózsa Györgynek" Budapesten szobrot emeljenek. 1908 tava
szán a békéscsabai parasztkongresszus határozta el, hogy a „legelső parasztvezérnek, Dózsa 
Györgynek hatalmas szobrot állít, 1910. október 30-án pedig az alföldi kerületi szociáldemokrata 
párt alakuló ülése mondta ki (Rajki Sándor orosházi földműves indítványára), hogy 1914-
ben Dózsának szobrot emel, s erre a célra országos gyűjtést indít, Sámuel Kornél szobrász
művész pedig egyenesen a munkáskörök számára készített Dózsa szobrot.16 Azt ma már min
denki tudja, hogy Ady az egyik erősen forradalmi inspirációjú versében Dózsa György unoká
jának, „népért síró bús, bocskoros nemesnek" nevezi magát. És a kínálkozó példákat tovább 
sorolhatnánk. 

Maga Juhász Gyula már az egyik korai újságcikkében a forradalmi hagyomány nevében, 
sőt valamelyest talán egy vulgáris marxizmustól is megérintve idézi a Dózsa nevét s azt fej
tegeti, hogy felkelése „egy öntudatlan gazdasági erőnek öntudatos ébredő kitörése volt",17 

a Dózsa feje c. versének születését megelőző időkben ismét több alkalommal leírja a paraszt
vezér nevét s mindannyiszor a magyar forradalmak nagy ősét látja benne.18 De így szerepel 
Dózsa csaknem mindenkinél, aki ezekben az időkben a forradalmi hagyományokról beszél, 
a magyar tanácsköztársaság pedig Marx és Engels mellett iktatja be a nagy ősök arckép
csarnokába. 1919-ben, amikor Juhász Gyula az előttünk levő verset írta, Dózsa alakja tehát 
már a keresztény szentekéhez és vértanúkéhoz hasonlóan közérthető tartalommal telítődött, 
és a naiv olvasók jórésze is egy népi, sőt egy proletár forradalom fogalmát kapcsolhatta hozzá. 

Azt, hogy Juhász Gyula az 1919-es forradalomra utaló szimbolikus jelentést szánt versének, 
természetesen eddigi méltatói is észrevették; de talán az eddigi megfigyelések után sem ártott 

13 MÁRKI SÁNDOR: Dósa György. Bp. 1913. 
14 Szerémi György: Magyarország romlásáról. Erdélyi László fordítását átdolgozta Juhász 

László. Monumenta Hungarica. V. SZÉKELY GYÖRGY bevezető tanulmányával. Bp. 1961. 
68-69 . 

15 L. SZÉKELY GYÖRGY tanulmányát. Szerémi: i. m. L. még: BÁLINT SÁNDOR: A szegedi 
táj történeti mondavilágából. Ethnographia, 1963. 38—54. 

16 MÁRKI SÁNDOR: i. m. 495. 
17 A magyar Rousseau. Szeged és Vidéke, 1908. Vö. Juhász Gyula összes művei. 5. köt. 526. 
18 Valamennyit ismerteti PÉTER LÁSZLÓ Juhász Gyula a forradalmakban c. előbb idézett 

monográfiája. 
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közelebbről bepillantanunk a költő műhelyébe és így mutatnunk meg azt, hogy a levágott fej 
motívuma, amely a Salome és a Maillard kisasszony soraiban, Lukács György kifejezését 
használva, egy „partikuláris szubjektivitás" jegyében, s ezen belül is epikus köntösbe rejtve 
jelent meg, a Dózsa fejében a szubjektív indítékait megőrizve vált egy kollektív népi élmény, 
azaz a forradalom elbukása feletti keserűség kifejezőjévé. Juhász Gyula idézett verssoraiban 
tehát egyrészt a forradalmas Magyarország „lefejezésének és eltemetésének" antropomorfi-
zált képét, másrészt pedig költője személyes fenyegetettségének kivetítését fedez
hetjük fel. 

Az előttünk levő szöveg különben már puszta grammatikai struktúrájával is bizonyos 
mértékű jelentéstartalmat hordoz. Épp ezért, bár a részletes nyelvtani elemzést mondaniva
lónk szempontjából szükségtelennek tartjuk, mégis érdemes néhány jellegzetes vonására fel
figyelnünk. Ilyen például az, hogy mindvégig múlt idejű cselekménnyel találkozunk benne. 
Ennek megfelelően a két első versszak igéi egy-egy huzamos, a jelenbe ívelő cselekvést kifejező 
verbum duratívum (alszik) kivételével mind múlt időben vannak, s ezt a szerepüket csak tovább 
hangsúlyozza, hogy a már említett kivételt figyelmen kívül hagyva, valamennyi a sorok 
végén, rím gyanánt helyezkedik el. A harmadik strófa igéi közül az egyik, az archaikus 
hangulatú lőn (lett) múlt idejű, a másik (hervad) formai szempontból jelen idejű, tényleges 
funkcióját tekintve azonban ez is múltat, pontosabban az előző strófákban hallottakhoz képest 
valamivel később bekövetkező, az olvasó szemszögéből nézve azonban már régen megtörtént 
folyamatot fejez ki. Valamennyi ige mindenki számára könnyen érzékelhető egyszerű, 
konkrét cselekedeteket és állapotokat jelöl. A főnevek és melléknevek szintén egyszerű 
típusúak, és így érzékszerveinkkel közvetlenül érzékelhető, konkrét világról vallanak, a ha
tározók többsége ugyancsak a legegyszerűbb viszonyokra utal, a mondatszerkesztést pedig 
jórészt a mellérendelés legegyszerűbb típusai jellemzik. 

A szövegegység egyszerű grammatikai struktúrája a naiv epika, a históriás énekek, a nép
balladák nyelvi struktúrájával rokon, s ezt a rokonságot akár stilisztikai jellegű megfigyelések
kel támaszthatjuk alá. A konkrét történet helyének, idejének és a szereplők nevének pontos 
megjelölése, mint ismeretes, a históriás énekek és a népballadák kezdősorainak jellemző for
mulái közé tartozik s általában a hitelesség érzékeltetésére szolgál. Versformája, az ősi nyolcas, 
az egyszerű, jórészt ragrímek, sőt a harmadik strófában ugyanannak a szónak (mellett) rímel-
tetése szintén a naiv epika hangjának tudatos utánzására vallanak, de idevehetjük a kakas
szó említését s az újabb típusú népköltészetünkben gyakori virágszimblika alkalmazását is. 
Épp ezért már-már azt mondhatnánk, hogy az előttünk levő strófák csak egészen kismérték
ben árulják el a modern költő kezenyomát. Olvasása közben inkább az az érzésünk, hogy egy 
népi énekes számol be nekünk Dózsa sorsáról. A folklór kollektív formai örökségének felhasz
nálása természetesen csak elősegíti, hogy Dózsa fejének motívuma a népi sors általános szim
bólumává emelkedjék Juhász Gyula versében. 

A harmadik versszakról külön is kell még néhány szót szólnunk. A kedvese elvesztése miatt 
hervadó leány motívuma bizonyára inkább a romantikus műköltészetből, mint a folklórból 
származott át Juhász Gyula versébe, a megfogalmazás azonban néprománc-szerű hangulatot 
ad neki. Még inkább érdemes megfigyelnünk azt, hogy míg a Salome és a Maillard kisasszony, 
ez a két vérivó lány, egy, a költőt fenyegető világ démonja gyanánt jelenik meg, s erotikájuk 
morbid természetű, Pálfi bíró leánya egy tiszta szerelem képviselője. A kedves leányalak — ezt 
nem árt leszögeznünk — Juhász Gyula költői fantáziájában született meg, mégis annyira 
szuggesztív módon van megjelenítve, hogy ma már a szegedi Dózsa-hagyomány szerves részé
nek érezzük. Megalkotása arról vall, hogy a nőiség princípiuma felől érkező fenyegetettség, 
a „Salome-komplexus", ekkorra már feloldódott Juhász Gyula lelkében. S ha a hervadó szerel
mes leány alakja mögött talán a szerelmi boldogság reménytelenségének érzése is meghúzódik, 
most már ez sem a szorongás, hanem a szelíd rezignáció formájában. Nehéz lenne nem arra 
gondolnunk, hogy a Dózsa mellé odaképzelt lányalak megszületésébe valamiképp az 1919-es 
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tavaszát és nyarát végigkísérő, és a többiekhez hasonlóan be-nem-teljesült szerelmének, Zöldi 
Vilmának képe is belejátszott.19 

Az előttünk levő vers második szövegegységét a negyedik és az ötödik strófában jelölhetjük 
meg: 

Zsarátnok lesz, ami tűz volt, 
Síri virág, aki szűz volt, 
Koponyák és szívek porán 
Űj dalba fog új csalogány. 

. 
Hej a sírok egyre nőnek 
Szőnyegén a temetőnek 
Elhervadnak mind a rózsák 
őskertedben Magyarország. 

Az egyszerű mondatszerkezetek és a népballadák, históriás énekek egyhangú rímelésére 
emlékeztető két rím némiképp még mindig a népi epika hangját juttatják eszünkbe, képalko
tása azonban helyenként bonyolultabb nála. Mégis lehetséges egy olyan olvasása, amely az 
első három strófa krónikás hangjának folytatását, vagyis a Dózsa kivégzését követő napok 
eseményeinek, azaz a felkelés tüze eltiprásának s a növekedő sírok képével érzékeltetett 
megtorlások elbeszélését érzi bele, vagyis azt, amit Juhász Gyula egy másik, rokon inspirá-
ciójú versében (Dózsa után) epikus eszközökkel jelenít meg. A jelen idejű igék használata sem 
mondana ellent egy ilyen értelmezésnek (a lesz ige jelentése itt ugyanis nyilván válik), hiszen 
ezt a negyedik strófa jelen időben elmondott elbeszéléséhez hasonlóan valójában a múltban, 
azaz, ahogy már említettük, közvetlenül Dózsa fejének eltemetése után lezajlott események 
közlésének foghatjuk fel. Egy naiv olvasó bizonyára meg is elégednék egy ilyen olvasással, 
amely az egyébként valóban kettős idődimenzióban lejátszódó közlés egyik, bár nem a leg
erőteljesebben érvényesülő, sőt lassanként elhalványodni kezdő dimenzióját képviseli. 

Szövegünk egy másik lehetséges olvasása viszont abból a megfontolásból indulhat ki, hogy 
a jelen idő használata itt mindenkorra érvényesnek tartott, általános tételek, megállapítások 
kifejezésére szolgál. Egy ilyen olvasás számára már a negyedik strófa első sora („Zsarátnok 
lesz, ami tűz volt") egy, az örök mulandóság gondolatát kifejező szentencia gyanánt hat, 
a második pedig („Síri virág, aki szűz volt") az előző tétel variációjának tűnik. Ez a két tétel 
még formáját tekintve sem üt el a népi szentenciák közismert típusaitól. Közelebbről megnézve 
a harmadik és negyedik sor („Koponyák és szívek ormán) (Űj dalba fog új csalogány") szintén 
csak az első tételt variálja tovább, most azonban már nem csupán a folklór világával érintkező 
eszközökkel. így pl. a „temető szőnyegé"-nek vagy még inkább a sírok és éjszakák hagyomá
nyos madarának, a csalogánynak a képe, nyilvánvalóan műköltészeti reminiszcencia. Az utóbbi 
alighanem Petőfi közismert versének (Csalogányok és pacsirták) hatására került a porladó 
koponyák és szívek társaságába. A motívumnak különben széles világirodalmi rokonsága van, 
már Shakespeare Rómeója és Júliája vitatkoznak arról, vajon az éjszaka madara, a csalogány 
szól-e ablakuk alatt, vagy pedig a hajnal hírnöke, a pacsirta, amely Shelley, Victor Hugo és 
Petőfi30 Után, épp akkortájt, amikor a Dózsa fejét írta, Juhász Gyulánál is a pirkadó szabadság 
jelképe gyanánt jelenik meg. (Testamentum. Sóhaj.) 

' A Dózsa fejének soraiban azonban egyelőre csak a sírok, a halál, a mulandóság képeit 
kapjuk. Az egész negyedik strófa akár azoknak a haláltánc-énekeknek egyike lehetne, amelyek-

is Vö. PáTEB LÁSZLÓ: i. m. 222-230. 
20 A motívum történetére 1.: HOKVÁTH JÁNOS: Petőfi. Bp. 1922. 538., továbbá ZOLNAI BÉLA: 

Íródalom és biedermeier. Szeged, 1935. 89—91. 
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kel kora ifjúságától kezdve oly gyakran találkozunk Juhász Gyula versei között, s amelyek 
hangjához nemsokára szinte a Dózsa fejének egyes sorait variálva tér vissza. Valójában csak 
az ötödik strófa olvasása közben vesszük észre, hogy ez alkalommal mégsem a haláltánc
énekek általános emberi érvényűnek szánt bölcsességét halljuk, hanem forradalmas vágyak és 
remények magyar őskertjéről, azaz temetőjéről beszél. (A „temető" jelentéssel használt „ős-
kert" alighanem saját leleménye, a szegedi nyelvhasználat, amint ezt a Tisza-parti város életé
nek legjobb ismerője, Bálint Sándor volt szíves közölni velem, nem ismeri; nagy szótáraink 
sem tudnak róla.) Mégis ismerős képek ezek, akaratlanul az Üj versek Adyjának egyik gyakran 
használt politikai szimbóluma, a Lélek temetőjének „Halálszagú bús magyar rónája", a Gare 
de l'Est-en „magyar temetője" és szinonimájuk, a „magyar ugar" jut eszünkbe róluk. — Ady 
hatása? Bizonyára az is, de még inkább egy rokon történeti szituáció által determinált ter
mészetes összetalálkozás, hiszen 1919 nyarán ismét annak a Magyarországnak restaurációja 
kezdődött el, amelyről az Üj versek költőjének sötétes képei beszéltek. Arról sem szabad meg
feledkeznünk azonban, hogy a sírok és a temetők Juhász Gyula lírájának állandóan ismétlődő 
motívumai közül valók, s különösen válságos napjaiban törnek elő. A pszichológus a költő 
állandóan kísértő melankóliájának kivetítését látja bennük, a Dózsa jejének olvasója viszont 
épp ennek a szubjektív gyökerű telítettségnek köszönheti azt, hogy még akkor is igazi Juhász 
Gyulá-s sorokat kap, amikor Ady tragikus aláfestesű történelmi élményének megismétlését 
hallja. Ha más nem, már az Ady világával érintkező képek is arra figyelmeztetnek, hogy 
a históriás énekekkel rokon naiv epika hangján induló vers (ez az indulás mint láttuk, némi
képp a negyedik és ötödik strófába is belesugárzik) szimbolikus tartalommal kezd telítődni. 
Az első időbeli dimenziót képviselő múlt idejű, krónikás epikai hangvétel leginkább épp azáltal 
csap át az idő másik, jelen idejű dimenziójába, hogy ezáltal végül is egy többszólamú, modern, 
vagy ha tetszik, az a kissé már elavult terminus, szimbolista vers szülessen meg. Mert igaz 
ugyan, hogy már a vers címe és az első három strófa, legalább az ilyesmit észrevenni hajlamos 
olvasó számára, több értelmű szimbólum igényével lép fel, ez azonban mégis csak akkor válik 
teljesen nyilvánvalóvá, amikor a második szövegegységhez érve szinte észrevétlenül csap 
át az idő egy új, a jelenre vonatkoztatott dimenziójába. Ezzel együtt a népi epika világából 
a modern költő világába lépünk át. 

A harmadik szövegegységben, különösen annak első soraiban azután ismét a népi epika 
hangjához tér vissza, de a verssorok most már mindvégig a szimbolikus értelmezés ellenáll
hatatlan kényszerét hordozzák magukkal, ez a záró strófában az idő egy új dimenziójával gaz
dagodik, azaz a jelenből a jövő felé tárul ki: 

. 
Ó de néha éjten-éjjel, 
Mikor csak a kakas éber, 
Kigyúl egy láng, mint az őrszem, 
A szegedi temetőben. 

Nézi más láng lobogását, 
Földi tüzek égi mását, 
Vár egy napot fölkelőben, 
Régi magyar temetőben! 

Ennek az immár utolsó szövegegységnek grammatikai struktúrája nagyjából az előzőével 
azonos, s így semmiféle újabb problémát sem vet fel. Arra is csak utalnunk kell, hogy az ar
chaikus „éjten-éjjel", a folklórból jól ismert „kakasszó" és lidércfény egyaránt a népköltészet 
világából való, s hogy az első világháborút követő esztendőben már az egyébként neologiz-
musnak számító „őrszem" sem feltétlenül rítt ki ebből a környezetből. Az ötödik strófa két 
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első sorának képei viszont kevésbé közérthetőek, és talán nemcsak a naiv olvasó szeme akad 
meg rajtuk. Juhász Gyula képalkotó fantáziájának ismerője számára mégsem lehet kétséges, 
hogy a „más láng"-ot a „földi tüzek égi másá"-t csak az egyéb verseiben is gyakran előkerülő 
csillagfénnyel azonosíthatjuk. 

Arra is érdemes felfigyelnünk, hogy míg az előző strófák a levágott fej, a sírbatevés, a her
vadó leány és hervadó virág s velük együtt szimbólummá megnőtt „őskert", a magyar temető 
képeitől kapják érzelmi telítettségüket, az utolsó két strófában ez a felfelé törő láng és szino
nimái, az égi tüzek, a felkelő nap képeire tevődik át. Valamennyi a képzeletvilágnak már a leg
ősibb költészetében megtalálható és számos esetben a feltámadás, az újjászületés fogalmával 
rokonítható archetípusai közé tartozik, s ezáltal még akkor is a folklorisztikus indítású vers 
sajátos atmoszféráját szolgálja, amikor az egyes képek egyébként túlmutatnak a folklór stílus
jegyein. A domináns szóhangulatnak, amelyet talán úgy jellemezhetnénk, hogy a vers topog
ráfiája egy lefelé, mintegy a sír mélye felé tendáló esztétikai—pszichológiai térből egy felfelé 
kitáruló horizontális térbe emelkedik fel, önmagában is arra figyelmeztet, hogy az egész vers 
döntő fordulójához érkeztünk el. Ezek a képek (bár egyszerűbb olvasásuk is lehetséges) végül 
is mind már az előző strófákba belerezegtetett szimbolikus tartalmat viszik tovább: a Dózsa 
porladozó fejéből az egekbe feltörő láng tehát (szinte felesleges kimondanunk) a nép forradal
mas szándékainak el nem tiport lángját jelenti, ez a láng néz fel „éjten-éjjel" a „földi 
tüzek égi mása", a csillagok felé s várja, hogy a „régi magyar temető"-ben fölkeljen a nap. 

De ha igaz az, hogy Dózsa levágott fejének képe mögött maga Juhász Gyula húzódik meg, 
akkor már mindössze csak egy egyszerű logikai műveletet kellene elvégeznünk, hogy ezt az 
azonosítást a sírból fellobbanó lidércfényre is kiterjesszük. De még erre sincs szükségünk, elég, 
ha az És mégis sorait idézzük fel emlékezetünkben. Ebben a versben, amelyet bízvást a Dózsa
legenda elmondása mögött meghúzódó szubjektív vallomás közvetlenebb lírai eszközökkel 
megfogalmazott változatának tekinthetünk, arról beszél, hogy forradalmas vágyai még a halá
lon túl is elkísérik majd, s szíve felett, akárcsak Dózsa sírján, „lidérc lebeg majd, hajnalt 
keresőn" . . . A lidércfénnyel való ilyen azonosulásnak különben ekkor már költői hagyománya 
van: ismeretes, hpgy a „Szeretném, ha szeretnének" invokációjában Ady nevezi magát „lidérces 
messze fény"-nek. Bennünket azonban most csak az érdekel, hogy a kép mögött meghúzódó, 
felfelé néző horizontális szemléletben a pszichológiai kiindulású jelentéstan, így többek között 
a diszciplína megalapítói közé tartozó Gaston Bachelard a léleknek a nyomasztó konfliktusok
tól való felszabadulását és egy dinamikus, tettrekész fantázia megnyilatkozását látja, a le
vágott fej, s általában a megcsonkítás, továbbá a sírok, a temető képeiben viszont (amint 
ez egyébként szinte magától értetődő) az elbukás, melankólia, sőt az autodestrukciós ten
denciák költői projekcióját ismeri fel.31 Láttuk, hogy Dózsa fejének első öt strófájában ezek 
a Saloméból és a Maillard kisasszonyból már ismert negatív tendenciákat kivetítő képek ural
kodnak, s egyáltalán nem indokolatlanul, hiszen az új Zápolyák közelgő győzelme újra lelki 
lenyakazással fenyegette a forradalmak idején büszkén felemelt fejét. 

De amíg a Dózsa fejének felidézése a pszichokritikai vizsgálat számára az igazi személyiség 
megvalósításának veszélyezettségéről tett vallomást, a morbid motívumnak a jövő felé lán
goló fénnyé való átváltoztatása épp igazi személyiségének, azaz a forradalmas Juhász Gyulá
nak további vállalásáról beszél. Ezt a vallomását, mint ismeretes, az 1919-et követő időkben 
írt verseiben és publicisztikájában később még többször (nemegyszer erőteljesen) ismételte 
meg, de csak nagy ritkán közelítette meg a Dózsa fejének a maga nemében tökéletes esztétiku
mát. Sajátos szépségét bizonyára leginkább annak köszönheti, hogy a sorai mögött meghúzódó 
szubjektivitást (tudjuk, hogy ezt pályája során mindig szerette történelmi köntösbe öltöz-

21 BACHELARD, GASTON: L'air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement. Paris, 
1943. L. még: GRBIMAS, A. J.: Sémantique structurale. Paris, 1966. 
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tetni) egy önmagában is mélyértelmű népi hagyományból kibontott egyetemes igényű mon
danivaló kifejezésének ösztönzőjévé tudta megtenni. Dózsa fejének az idők folyamán szerte
foszlott és sokáig csak kevesek által olvasott tudós könyvek lapjain porosodó népi hagyománya 
most már épp ezért elválaszthatatlan Juhász Gyula nevétől, sőt arról is tudunk, hogy versének 
egyes motívumai újra elindultak a folklorizáció útján.22 

?z Vö.: BÁiasra SÁNDOR: A szegedi táj történeti mondavilágából. Ethnographia, 1963. 38—54. 
Itt említem meg az utóbbi években egy kitűnő szegedi festő, Vinkler László több festményéhez 
Dózsa fejének motívumából merített inspirációt, s hogy a fejet finom intuícióval, Juhász 
Gyula arcához hasonlóra stilizálta. 
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