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SZABÓ LŐRINC ÉS JUHÁSZ GYULA* 
Adalékok egy barátság történetéhez 

Szabó Lőrincet Juhász Gyulához — maga írja — „különös emberi kapcsok" fűzték.1 Barátságuk nem 
lehetett olyan közvetlen és egyenrangú, mint amilyen Szabó Lőrinc és Illyés Gyula vagy/és a Válasz írói között 
bontakozott ki a húszas és harmincas években. Nem csak a tizenhét évnyi korkülönbség volt ennek akadálya. 
Szabó Lőrinc ifjúsága legfogékonyabb éveiben Adytól, Babitstól, Tóth Árpádtól és Kosztolányitól köteteket 
tudott idézni, Juhásztól csupán néhány verset. Juhász Gyulát sokáig „nyugati, keleti és parnasszista nosztalgiák
kal küszködő, félkonzervatív és túl magyaros középtehetségnek" vélte s csak saját költészete lázadó hangjainak 
lecsitultával lépett túl értékelésének elfogultságain. Nem véletlen, hogy ez időben egybeesett az „új arcú magyar 
poéták" jelentkezésével. Szabó Lőrinc helyesen látja, hogy Juhász Gyula költői teljesítményének elismerése nem 
szenvedett volna évtizedekre visszamenően késést és a magyar líra első vonalában tarthatták volna számon, „ha 
már indulásakor vagy legalább pályakezdése derekán létezett volna a magyar lírának egy olyan népi-újklasszikus 
frontja, amely egyenrangú a modemekével".2 

Találkozások Juhász Gyulával című", a Juhász Gyula-irodalom kiemelkedő alkotásaként számon tartott 
tanulmányában írja: „Emberileg, hat-hétévnyi felületes ismeretség után, akkor kerültem különleges, forró 
közelségbe hozzá, amikor, azt hiszem, 1929-ben, bevitték a Schwartzerbe."3 

Szabó Lőrinc jól emlékezik. Juhász Gyula 1929. február 6-án lett először a Schwartzer - vagy ha úgy 
tetszik — a Siesta-szanatórium ápoltja.4 

A „hat-hétévnyi felületes ismeretség" pedig így alakult. Az első „nyom" 1919 őszéről egy tervezett 
folyóirat idejéből maradt fenn. Békés István, aki Zsolt Béla váradi Tavasz-ámk mintájára irodalmi revüt tervezett 
a fiatal írók részére, néhány beérkezett írót is szeretett volna megnyerni. November 4-én Debrecenből keltezett 
levelében olvassuk, hogy Juhász Gyulát is a munkatársak közt szeretné látni.5 A lap azonban csak terv maradt. 

A két költő először 1923 májusában találkozott Szegeden, Juhász Gyula huszonöt éves írói jubileumán, 
amelyre Szabó Lőrinc Az Est-lapok tudósítójaként érkezett Babits és Kosztolányi társaságában. Az Est május 23-i 
számában: riportban számolt be a kétnapos ünnepségről. Legrészletesebben a szegedi munkásdalárda szombati, 
május 19-i tisztelgését ismerteti, és neki köszönhetjük Juhász Gyula rögtönzött válaszbeszédének megörökítését 
is. A vasárnapi ünnepségek során - s ez nem érdektelen adalék — a vendégek megtekintették a szegedi 
kultúrpalotát. Szabó Lőrinc nem írja, de tudjuk, hogy ez alkalommal két fénykép is készült „A közművelődés
nek" szentelt palota lépcsőjén, mindkét felvételen Szabó Lőrinc is látható a jubiláns, Babits, Kosztolányi, az 
ifjú József Attila, Móra Ferenc, Szalay József és mások társaságában. 

*E tanulmányhoz különösen sok segítséget kaptam Lengyel Andrástól és Péter Lászlótól, akik megküldték 
xerox-másolatban a Móra Ferenc Múzeum, illetve a Somogyi Könyvtár Juhász Gyula és Szabó Lőrinc barát
ságával kapcsolatos kéziratait; Kabdebó Lóránt pedig rendelkezésemre bocsátotta Szabó Lőrinc-kutatásai számos 
eddig még nem publikált eredményét. Mindhármuk segítségét ezúton is köszönöm. T. J. 

• 
1 SZABÓ Lőrinc, Találkozások Juhász Gyulával. Válasz 1937. máj. 257. 
2Uo. 
3 SZABÓ Lőrinc, i. m. 258. 
4PÉTER László, Juhász Gyula élete dátumokban, in JGyE 604 v 
5 In Érlelő diákévek. Naplók, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, 

emiékezesek az 1915-1920-as évekből. Szerk. KABDEBÓ Lóránt. Bp. 1979.188. 
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A Szabó Lőrinc riportját közlő lapszámban olvashatjuk Juhász Gyula önarckép, 1923 című szonettjét, 
melyet minden bizonnyal a fiatal tudósító kért el Az Est számára. (Kéziratát Mikes Lajos, Szabó Lőrinc apósa 
őrizte meg.) E versben Juhász Gyula szinte a szegedi munkásokat üdvözlő beszédét ismétli meg, a költészet 
eszközeivel. „Amikor a magyar munkásságot mindenki cserbenhagyta és amikor engem is mindenki cserben
hagyni látszott, akkor találkoztunk mi először. Ez a barátság tehát a szenvedések tüzében edződött meg s éppen 
ezért örökkévaló" - olvassuk Szabó Lőrinc tudósításában. A versben pedig visszapillant a közelmúlt megpróbál
tatásaira - „Véres ̂ szüret volt és a vad vadászok / Még mindig egymást lesik, keresik," —, majd a reménykedés 
hangján tekint a jövőbe: „ . . . várom, amíg megvirrad megint." 

Szabó Lőrinc Az Est riportereként 1924 októberében is megfordult Szegeden. Juhász Gyulával ugyan most 
nem találkozott, de cikkében többször is hivatkozik rá. Különösen érdekes, ahogy Juhász irodalomszervező 
törekvéseiről tudósít:, Juhász körül egész lelkes fiatal gárda alakult ki .József Attila mellett, aki most a szegedi 
egyetem hallgatója, Hontot, Aknait, Berceüi Anselm Károlyt és Szabadjait hallottam különösebben emlegetni" 
- vagyis az 1922-es Lírai antológia szerzőit.6 

Juhász Gyula első megnyilatkozása Szabó Lőrincről - s ez ma furcsának tűnhet - elutasító. Szabolcsi 
Miklós 1961-ben Szegeden előadott tanulmányában - Juhász Gyula-problémák - elsőként figyelt fel a költő 
akkoriban keveset emlegetett Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz című versére.7 A vers egyes részletei 
Erdélyi József, József Attila és legszembetűnőbben Szabó Lőrinc lírai törekvéseit bírálják. Idézem: 

„ . . . nem lehet, mit most sokan kívánnak, 
A kultúrát a porba dönteni. 
Vajúdik és szül még e szörnyű század, 
De nem halódik, ami isteni. [...] 
Minek kultúra? Úgyis kannibálok 
Vagyunk, legyünk hát: ez önismeret! 
Arany gazdája verte így vetését, 
Én már, lehet, konzervatív vagyok, 
De megtartom, mit bízván és remélvén 
Reánk testáltak bölcsek és nagyok!" 

Az „Úgyis: kannibálok vagyunk": félreérthetetlen utalás a Kalibán!-ia, de akár a Föld, erdő, isten Babitscsal 
perelő költeményeire is. Kabdebó Lóránt szerint e vers a Babits—Szabó Lőrinc-vitának, a két költő évekig tartó 
eltávolodásának és a kirobbant nemzedéki harcnak egyik dokumentuma s egyúttal szegedi visszhangja.8 Juhász 
Gyula töretlenül megőrizte Babits iránti szeretetét, így a vers költőbarátja iránti gesztusként is felfogható. A 
„Szabó Lőrinc-ellenesség" nem tartott sokáig, hisz 1926 őszén Juhász Gyula egy tréfás cikkében a Rabindranath 
Tagore-kultusz túlzásain élcelődve az indiai költőnél eredetibbnek, érdekesebbnek tartott magyar költők közé 
sorolta Szabó Lőrincet is.9 

1927-ben Szabó Lőrinc — kényszerűen megválván ideiglenesen Az Est-lapoktól — folyóiratot indított, a 
Pandorát. Alkalma lett volna — mint 1919-ben Békés Istvánnal tervezte — Juhász Gyulát is megnyerni 
munkatársul, lapja azonban Az Est-lapokban induló fiatalok (a „Mikes-fiak") fóruma lett, így a szegedi költőt 
nem szerepeltette. Szabó Lőrinc ez év novemberében találkozott másodszor Juhász Gyulával, a debreceni Ady 
Társaság alakuló ülésén. A díszvendégek — Babits és Juhász — között Szabó Lőrinc ezúttal is a legfiatalabb. 
Babits először jön Debrecenbe, írja Kardos Pál a Debreceni Független Újság november 27-i vezércikkében 
{Költők köszöntése). Juhász Gyula, akiben „nemes összhangban együtt a modernség s magyarság, a haladó 
akarat és a múlt iránti tisztelet", a Tisza mellől, legmodernebb városunkból érkezik. „Szeged lelkét hozza ő 
Debrecenbe — folytatja Kardos kissé patetikusan — s jöttére a két legnagyobb város, a két nagy alföldi 
metropolisz szívének össze kell dobbannia." Szabó Lőrinc pedig — hazajött. „Hazajött mint szerző és gyarapító 
fiú, hiszen költészete rá a bizonyosság, hogy gazdagodott nagy, tiszta érzésekben; munkái mutatják, hogy a 
tudásnak magasabb fokára hágott, hirdetett igéi igazolják, hogy lelkében csak erősödött a 'protestáló hit s 
küldetéses vétó", - idézi Adyt s végül a város nevében megköszöni a jeles vendégeknek, „hogy jöttek 

6Az Est, 1924. okt. 19. 
7InJGyE591. 
"KABDEBÓ Lóránt, Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp. 1970.190-191. 
9JGyäM7317. 
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meggyújtani a lángot, amely száz meg száz szívből együtt dobban ma fel a modern magyarság nagy vezéréért, az 
ötvenéves Adyért."' ° 

Itt említem meg, hogy Szabó Lőrinc, debreceni barátjának, Kardos Pálnak levélvázlátot küldött, amikor a 
debreceniek Babits Mihály meghívását tervezték,11 valamint azt is, hogy fennmaradt a Társaság elnöke, Juhász 
Géza és főtitkára, Kardos László által írt, Juhász Gyulát közreműködésre felszólító levél is.12 

Juhász Gyula 1928 januárjában Ady kapcsán írja le ismét Szabó Lőrinc nevét: „Menekülni kellett [Ady] 
hatásától, a múltba vagy a jövőbe. Kassák Lajos és Szabó Lőrinc ez utóbbit tették;" Juhász a továbbiakban 
érdekes képet rajzol a fiatal generáció költőelődeiről — ez azonban messze vezetne témánktól.13 

Egy Ady-ünnepély, a Híd körül csoportosult magyarországi, erdélyi és csehszlovákiai fiatalok Ady-ünnepe 
alkalmából találkozott legközelebb a két költő, ezúttal Budapesten. Juhász Gyula az 1928. május 19-én és 20-án 
rendezett ünnepség szónoka, az ekkor kiadott Ifjú szívekben élek című röpiratnak pedig munkatársa volt. Szabó 
Lőrinc ez ünnepségről tudósítást írt a Magyarországba, Juhász Gyulával pedig, kivel valószínűleg Debrecenben 
barátkozott össze, ellátogatott az Ernst-múzeumba. Erről az Ady Társaság Tóth Árpád-emlékünnepéről 1928. 
október 18-án többekkel együtt küldött képeslapról értesülünk: „Mikor találkozunk megint az Ernst-múzeum-
ban, kedves Gyula? Addig is (sokáig) ölel igaz híved, Szabó Lőrinc".14 

Juhász Gyula 1928-ban csupán az Ady-ünnepség idején járt Budapesten. Május 5-én nyílt meg az Ernst-
múzeumban a Magyar—Francia Társaság védnöksége alatt a párizsi Société du Droit des Auteurs rendezésében a 
Francia nagymesterek című kiállítás, melyen a két költő többek között Cézanne, Renoir, Bonnard, Matisse, 
Utrillo és Picasso remekműveiben gyönyörködhetett.1 s 

1928 Juhász Gyula utolsó, viszonylag zavartalan esztendeje. Százötven (!) cikket és huszonnyolc verset 
publikált és - mint említettem - közéleti férfiúként is szerepelt. 1929 februárjában viszont a budapesti, 
Kékgolyó utcai Swartzer-szanatórium lakója lett, ahol, Szabó Lőrinc emlékezése szerint, a két barát „különleges, 
forró közelségbe" került. 

Szabó Lőrinc éppen ebben az időben költözött új — az első saját - lakásba, a közeli Németvölgyi útra. A 
hely tehát, ahol Juhász Gyulát ápolták, nem esett messze otthonától. Szabó Lőrincnek saját, friss emlékei is 
voltak a szanatóriumról: 1928 novemberében ott ápolták feleségét, öngyilkossági kísérlete után.16 Kabdebó 
Lóránt szíves közléséből tudom, hogy a költő valósággal megszöktette feleségét a Siestából — felesége kapcsán 
későbbi emlékezéseiben így emlegette a szanatóriumot —, hogy a kibékülés és a Korzáti Erzsébettel tervezett 
végleges szakítás után szinte ha új életet kezdjenek. Néhány hétre csepeli barátaiknál húzták meg magukat, majd 
1929 februárjában a már említett új lakásba költöztek. 

Innen látogatta meg Szabó Lőrinc Juhász Gyulát, „az ismerős jogán és csak később", mint írja emlékezésé
ben.1 ' Juhász Gyulát régi barátai ekkoriban már mellőzték; nincs adatunk például Kosztolányi és Babits vagy a 
neuraszténia gravisszal viaskodó József Attila látogatásairól. Ekkor jelent meg a költő betegágyánál Szabó 
Lőrinc. Emlékezésében bizonyára több látogatás tapasztalatát összegezi. Tavasz lehetett, április eleje vagy 
közepe az első látogatás idején. „Mint egy kínlódó tárgy, ült mellettem a kertes udvar egyik padján; nagy 
kérlelésre felkelt, és lassan, gépiesen sétálni kezdett." A beteg barátot nehéz volt szóra bírni s ekkor Szabó 
Lőrinc, elkeseredésében különös terápiába kezdett. „Azonosítottam magamat a beteggel — írja —, igazat adtam 
minden komorságának, hogy ingereljem. — Állj bosszút a kínzódon azzal, hogy nem veszed tudomásul! Kezdd 
figyelni agyadban az iszonyúság férgeit, és mondd neki azt, hogy 'nem fájsz, hanem érdekelsz!'" — vagyis a 

1 0Vö. [KARDOS Pál? I Feledhetetlen ünnepe volt Debrecennek a vasárnapi Ady-nap. Babits Mihály, 
Juhász Gyula, Szabó Lőrinc hódoltak az ötvenévesAdy emlékének. Debreceni Független Újság, 1927. nov. 29.; 
KARDOS Pál, Költők jártak Debrecenben. Alf. 1961/3. sz. 127-132. 

llSzabó Lőrinc-Kardos Pálnak. Bp. 1927. nov. 23. in SZABÓ Lőrinc,Napló, levelek, cikkek. Szerk. 
KABDEBÓ Lóránt. Bp. 1974.182. 

1 2JGyöM3300. 
13JGyöM 8:147. 
14Móra Ferenc Múzeum, ltsz.:55.896. 
15Az Ernst-Múzeum kiállításai. XCVII. Bp. 1928. márc. A májusi kiállításról a katalógus hátlapján 

olvashatunk. 
16KABDEBÓ Lóránt, Vékesné Korzáti Erzsébet emlékezete. Kort. 1980/5. sz. 782-783.; KABDEBÓ 

Lóránt-KELEVÉZ Ágnes, Ismeretlen Szabó Lőrinc-dokumentumok. UI. 1980/11. sz. 79-84. Szabó Lőrincné 
naplója és levelei 1928. augusztusától október 31-ig. Kézirat. 

1 7 L. a 3. számú jegyzetet. 
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később Németh László által is megfogalmazott „gályapadból laboratóriumot!" - elvét ajánlotta költőtársának. 
„Lelki technikát vázoltam föl, módszert rögtönöztem, felnagyítottam a magam hasonló kínjait, és magasztaltam 
kedvelt lelkigyakorlatomat, a buddhista öntnegváltást: a fájdalom vállalását és megsemmisítését. Ijesztő dolgokat 
találtam ki magamról az élet gonoszságának és aljasságának példázására, egy részüket nem is kellett kitalálni. 
[...] Sejtelmem sincs róla, hol futott össze a határ a valóság és hipnotizáló ihlet között." Költőket idézett -
„emlékszem, milyen sokat segített Baudelaire . . "l 8 

A háromórás beszélgetés eredményes volt: a beteg megszólalt és újabb látogatásra hívta barátját. Szabó 
Lőrinc ötször vagy hatszor ismételte meg ez ihletszülte sajátos „kezelést", egyre jobban elnyervén Juhász Gyula 
bizalmát. Egy alkalommal — Péter László szerint május elsején19 — Juhász Gyula kisétált Szabó Lőrinc 
társaságában a szanatóriumból. Villamosra ültek és ellátogattak a „budai őskertbe", a farkasréti temetőbe, Tóth 
Árpád sírjához. „Gyermekes szavakkal a szomszéd halottól 'kértünk kölcsön' egy-egy szál virágot, és azt tettük 
le Tóth Árpád sírjára."20 Időben előre szaladva: Juhász Gyula 1929 novemberében is ellátogatott Tóth Árpád 
sírjához, bár ekkor minden bizonnyal más kalauza akadt. E látogatás emlékét idézi az 1930-ban írt Tóth Árpád 
úrjánál című költemény. Szabó Lőrinc és családja - s ezt bizonyítani fogom — Juhász Gyulával pesti 
kezelésének csak első hónapjaiban - 1929. június 22-ig — tartotta fenn a kapcsolatot. 

„A legközelebbi kirándulás főeseménye az volt - írja Szabó Lőrinc —, hogy a beteg költő eljött ebédelni 
lozzánk a Németvölgyi útra." Juhászra - mint Szabó Lőrinc várta -jótékony hatással volt a polgári otthonnal 
Ss családi élettel való ismerkedés. Eb.éd előtt hármasban sétáltak Kisklárával s az ebéd is jól sikerült; Juhásznak 
„a palacsinta különösen ízlett" — emlékszik a látogatásra 1937-ben Szabó Lőrinc. 

A költő két-három látogatásról tud meg, majd megjegyzi: „Az intézeti korszak utolsó szakaszáról nincs* 
;mlékem; lehet, hogy belefáradtam és elmaradtam."31 

A Szabó—Juhász kapcsolat következő dokumentuma egy Szegedről küldött fénykép: „Szabó Lőrincnek, 
régtelen hálával: Szeged, 1929. XII. 25 Juhász Gyula".22 A képet és első levelét december 27-én postázta 
Kilényi Irma, Juhász Gyula titkára" -,aki így írta alá sorait. A dedikáció indítékára is fényt vet a levél: „Az ön 
'esti Naplóbeli karácsonyi költeményét — tudósít a titkár — nagy elragadtatással olvasta [Juhász Gyula] s 
alította, hogy ezt ő inspirálta. 'Lássa, valahogy ezt a verset én éreztem, s Szabó Lőrinc írta meg' — mondta 
násnap." Megható olvasni az emberek közül kirekesztett — s részben önmagát kirekesztő — költő üzenetét: 
,Igen gyakran beszélget önről, felejthetetlen emléke az önnél töltött nap" - fejezi be levelét Kilényi Irma, 
Juhász Gyula szíves üdvözletét tolmácsolva."3 3 

A levélben említett költemény a Pesti Napló 1929. december 25-i számában közölt Szabó Lőrinc-vers, A 
íelső végtelenben. A méltán híres költemény, az 1932-es Te meg a világ-kötet legjobb darabjai közé tartozik. (A 
:öltő monográfusa, Kabdebó Lóránt Utak a belső végtelenhez címmel foglalja össze Szabó Lőrinc 1927-± 928 
:özötti műveit.) A verset Szabó Lőrinc már a kötet számára is jelentősen átdolgozta, az első közlésből idézek, 
nelynek lapkivágatát Juhász Gyula mindhalálig megőrizte: 

Szellemem néha a test árjába merül le 
és elivódva, mint a por, mit beveszek, 
nézi, bent, szivacsos éjszakába kerülve, 
hol a hús eleven tájai rengenek, 
nézi kábultan és mélyebben, mint szerelmes 
test tudja csápjait titokba nyújtani, 
azt a kegyetlen és örök gépet, amelyhez 
parancsait az ész hiába küldözi. 

1 'SZABÓ Lőrinc, Találkozások Juhász Gyulával 259. 
** L. a 4. számú jegyzetet. 
20Szabó Lőrinc, i. m. 260-261. 
"Uö. 
22Ifj. Szabó Lőrinc tulajdonában. 
23MTAMs 4682/259 
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„Állj meg!" kiáltom, és „Ne fájj" s „Tedd ezt!" - Hiába, 
a vak gép odabent csak zörömböl tovább 
és akaratomon belül, magába zárva, 
külön törvény szerint él bennem egy világ. 

A vers folytatása - „—Utaztál valaha, álmodban, képzeletben, / a vér sodrán . . . " stb. - József Attila ódája 
egyik előzményének tekinthető. Juhász Gyula azonban leginkább a „külön törvény szerint él bennem egy 
vűag"-gal tudott azonosulni. Ezt bizonyítja a vers sajátosan Juhász Gyula-i áthangszerelése, a feltehetően a 
Szabó Lőrinc-vers megjelenése utáni napokban írt és Szabó Lőrincnek ajánlott költemény:.4 Rém 

Bennem jár, hallom, mint kopog 
Álomtalan, vak éjeken, 
Kopog, dobog, indul, megáll 
És jár tovább hűségesen. 

Figyeli néha: alszom-e? 
Figyelem néha: alszik ő? 
Felettünk ápolónk virraszt, 
A végtelen és bús Idő. 

Hiába várok, nem pihen, 
Kopog, dobog, jár, kél a Rém, 
S álmomban is hallom, amint 
Föl és lejön, megy, feketén. 

Már néha azt hiszem; no most 
Vállamra teszi ujjait. 
De nem. Megint indul, megáll, 
Megáll és indul. Árnya i n t . . . 2 4 

A verset — betegsége önlátleletét — Juhász Gyula nem véletlenül szánta a Pesti Naplónak, ahol Szabó Lőrinc 
ihlető költeménye is megjelent. Kilényi Irma 1930. január 17-én egyenesen arra kéri Szabó Lőrincet: „nézzen 
utána, megkapta-e a Pesti Napló Juhász Gyula közlés céljából beküldött 'A Rém' című versét, s ha igen, miért 
nem keríti sorját. Gyulát nagyon bántja, egyrészt mert azt képzeli, olyan rossz a vers, hogy nem lehet közölni, 
másrészt mert Szabó Lőrincnek van ajánlva s önnek akart örömet okozni vele."3 5 

Mielőtt a vers sorsát végigkövetnénk, olvassunk bele a Kilényi Irma 1929. december 27-i soraira érkezett 
válaszlevelekbe. Juhász Gyulának külön-külön írt Szabó Lőrinc és Szabó Lőrincné, Kilényi Irma híreit ugyan
csak Szabó Lőrincné köszönte meg, újabb értesítéseket kérve. (A levelek dátuma: Budapest, 1930. január 12.26) 

„Kedves Juhász Gyula — írja Szabó Lőrincné - , igazán nagy örömöt szerzett, hogy elküldte a fényképét és 
megüzente, hogy nem érezte [magát] rosszul minálunk. Ha ezt akkor mondja meg, föltétlenül forszíroztam 
volna, hogy többször átjöjjön hozzánk, hisz oly közel voltunk egymáshoz. [...] Tudja, hogyan értesültünk 
hirtelen elutazásáról? Mikes Margit, a húgom — talán ismeri a verseit — sokszor akart Lőrinccel vagy nélküle 
bemenni magához. Egy nap vett egy cserép virágot s bement, egymagában. A portástól tudta meg, hogy maga 
két nappal előbb hazament Szegedre. Ezután íratta meg Lőrinc a maga hazamenetele hírét a Magyarországban." 

Juhász Gyula, tudjuk, 1929. június 22-én utazott haza. A Magyarország június 26-án valóban hírt adott a 
költő gyógyulásáról. Sajnos a javulás nem volt tartós, Juhász Gyula július 6-án visszament a Siestába. 1929. 
november 13-án ismét hazament, majd november 22-én beköltözött a szegedi Idegklinikára, melynek hosszabb-
rövidebb megszakításokkal végleg lakója-kezeltje maradt.2 ' Szabó Lőrinc, mint a fenti adat is igazolja, 1929 

2 4 A kézirat alapján. Ld. MTA Ms 4705/88 
2 5 MTA Ms 4682/260 
2 6 Mindhárom levél a szegedi Somogyi Könyvtár Kilényi-gyűjteményében található. 
"PÉTER László, i. m. 604-605. 



őszén már nem kereste fel barátját. Kapcsolatuk a december 25-i vers következményeként folytatódott, Juhász 
Gyula kezdeményezésére. 

E kitérő után egészében bemutatom Szabó Lőrinc Juhász Gyulához irt — egyetlen fennmaradt — levelét: 
„Kedves Gyulám, — végtelenül jól esett megemlékezésed. A te képed az első írói fénykép, amelynek 

csakugyan örülni tudtam. Én is meg vagyok róla győződve, hogyne! hogy amit egymásnak a szanatóriumban 
panaszolgattunk, megmaradt bennem. Sőt azt hiszem, talán másutt is megmaradt a nyoma, bár egy kis 
kétségbeesésért és sötétségért igazán nem kell a szomszédba ménnem. Közben nálunk nagy újság lett: december 
közepéni megszületett a kisfiam. Mindnyájan megvagyunk, legjobban a kicsikék. A minap csörögés ebédnél 
eszébe jutottál a kis Klárának is! [Tehát a nevezetes ebéden nem palacsintát, hanem fánkot ettek — pontosít
hatjuk az 1937-es emlékezést — T. J.] Szeretnék időnként biztosat és sokat tudni rólad. Kívánom és remélem a 
legjobbakat. Van még néhány jó könyvem, gyere fel értük. A viszontlátásig sok-sok szeretettel ölel igaz barátod 
és vetélytársad, Szabó Lőrinc." [A költő kiemelései.] 

Paku Imre, aki Küényi Irma halála után sokat tett Juhász Gyula hagyatékának megmentéséért, az általa 
szerkesztett Juhász Gyula Emlékkönyvben közzétette Szabó Lőrinc két másik költeményét (A belső végtelen
ben viszont hiányzik kötetéből), a Találkozás-t, mely á Pesti Napló 1930. január 26-i számában jelent meg 
először, s a költő életében kiadott kötetekből hiányzik — jellegzetes, az önmegszólító típusú versek közé 
sorolható költemény; Juhász Gyulával való összefüggését nem látom igazoltnak —, és a Juhász Gyulának ajánlott 
Halálfélelem című költeményt.28 Utóbbi szintén a Pesti Naplóban jelent meg először, 1930. május 25-én — 
dedikáció nélkül, majd Zolnai Béla szegedi folyóirata, a Széphalom közölte, immár a költőnek szóló ajánlással. 
(A Somogyi Könyvtár megőrizte mindkét vers lapkivágatát. Küényi Irma szerint a verseket Szabó Lőrinc a 
Juhász Gyulánál tett látogatás hatása alatt írta. A Találkozás — bár bizonyára tetszett Juhász Gyulának - e 
feltételezést számomra nem igazolja.) 

Szabó Lőrinc, aki 1919-ben a pesti Central kávéházban kötött barátságot Zolnai Bélával, munkatársa lett az 
1927-ben induló folyóiratnak. Küényi Irma már a Széphalom tervezgetése idején felhívta figyelmét öreg 
szakállaŝ  barátjára, Juhász Gyulára, aki „nagyon-nagyon mostoha elbánásban részesül minden lapnál", és a 
mellőztetés az anyagiaknál is jobban fáj neki.29 Juhász Gyula valóban a Széphalom főmunkatársa lett, egyik ~ 
ifjúkori '- versét például fakszimilében közölte Zolnai. (A Széphalom szerkesztője 1930. január 3-án München
ből tréfás, ultimátumszerű levelet küldött Szabó Lőrincnek, melyben bejelentette, hogy igényt tart A belső 
végtelenben átvételére.30 A vers meg is jelent a január—februári számban.) Tudjuk, hogy Juhász Gyula mennyire 
szerette volna nyomtatásban látni A Rém című, Szabó Lőrincnek ajánlott költeményét. Feltételezem, hogy a 
Pesti Napló passzivitása után maga Szabó Lőrinc juttatta el Juhász költeményét Zolnaihoz, a maga nemrégiben 
már megjelent — Juhász gesztusát saját dedikációval viszonzó — Halálfélelem című költeményével együtt. 
Mindkét vers a Széphalom 1930 május-júniusi számában jelent meg,szépen dokumentálva a két költő barátságát 

Juhász Gyula és Szabó Lőrinc kapcsolata ezután néhány évig szünetelt, de 1930-ban és a következő évben 
Küényi Irma — eleget téve Szabó Lőrincné kérésének — időnként tudósításokat küldött Szabó Lőrincnek szegedi 
barátja állapotáról. Ezek a levelek elsősorban azért érdemelnek figyelmet, mert híven — néha szó szerint — idézik 
Juhász Gyula szavait, véleményét saját sorsáról és az irodalmi életről. így a más összefüggésben már említett 
1930. január 17-i levélben a következőket olvassuk: „'Higgye el, ez így van: az első Baumgarten lesújtott, a 
második felemel' — mondta a minap is. [...] Mindenesetre szegénykém sokat humorizál afölött, hogy egy 
Baumgarten-díjas költő azt az — elmekórházban veszi át! "31 

Szomorúbb hangulatot tükröz az 1931. január 1-i hosszú levél. „Semmi nem érdekli [Juhász Gyulát], csak 
az, hogy Róla mit mondanak, mit írnak, mikor és hol szavalják a verseit, s olyan féltékeny az újakra, a 
fiatalokra, Mécs Lászlóra és ülyés Gyulára, úgy hogy én laikus ésszel úgy vélem, az egész bajt valahogy itt 
kellene megfogni, erről az oldalról s nem az alkoholizmust és sexuális okokat kell a betegség kiváltóinak venni, 
rúdja, mit mondott nekem az ősszel? 'Irigylem Ady Endrét, az legalább programszerűen tette tönkre az életét, 
le én még meghalni sem tudok, ahogy szeretnék!" 

Küényi ezután saját, a költő érdekében tett erőfeszítéseiről ír, majd így folytatja: „Az ön levelét zsebre 
tette, nem olvasta el, éppen nagyon rossz órában volt akkor, sírva borult a díványra, hogy ő nem akarja az újévet 
megérni, majd ő segíteni fog magán addig s így, ebben a tónusban, — úgy, hogy nem is tudom, örült-e vele? [A 

2 "JGyE 497-499. 
29Kiíényilrma-Zolnai Bélának. Szeged, 1926. nov. 7. MTA Ms 4124/489 
30MTAMs 4683/113 
3 * L. 125. számú jegyzetet. 
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levél, dátumából következően, karácsonyi üdvözlet lehetett — T. J.] Mindenesetre nagyon kérem, ha ír még neki, 
a lehetőség szerint pesszimisztikus hangnemben írjon, nem bírja el a más örömét; hogy más egészséges, az előtte 
főbenjáró bűn." A hűséges titkár - talán önkéntelenül - megismétli Juhász Gyula Szabó Lőrincnek szóló 
dedikációját: „Végtelen hálával gondolok önre, hogy így segít Gyulát szeretni", majd lemondóan hozzáfűzi: „de 
most már látom, hogy még a szeretet is gyönge, ha nem lehet vele öt felemelni."3 2 [Kiemelés: T. J.] 

Tudomásunk van róla, hogy Juhász Gyula szegedi fekete évei alatt gyakran emlegette Szabó Lőrincet. így -
ha nem is tökéletes — anagrammát készített a költő nevére — „bősz szobaőrző cibil" —; a más költők nevére írt 
anagrammák kéziratmásolatának hátlapjára Kilényi feljegyezte:,Juhász Gyula írta az idegklinikán egy igen jó 
éjszaka után."33 Az Ilia Mihály által összeállított TTjemaíű-kötetben is megtaláljuk Szabó Lőrinc nevét, Juhász 
Gyula pesti és erdélyi művészbarátai között. (A följegyzés — megírásra váró témák jegyzéke — Dia Mihály szerint 
valószínűleg 1929 márciusa után készülhetett.34) 

Féja Géza 1934 márciusában Buday György, Magyar László és Tolnai Gábor társaságában meglátogatta 
Juhász Gyulát Fodor utcai lakásán — kihasználva a cerberusként őrködő Mama távollétét.35 A látogatásra 
emlékezve évtizedekkel később megjegyzi, hogy Juhász „dicsérte Szabó Lőrinc nemrégiben megjelent verseit"36 

— valószínűleg az 1934 elején a debreceni Uj írók sorozatában kiadott Válogatott versei-X, melyből fel
tételezésem szerint dedikált példányt kaphatott a költőtől. 

Ugyancsak Magyar László kalauzolta el Szabó Lőrincet Juhász Gyula betegágyához 1936-ban, amikor a 
szegedi Bethlen Gábor Kör meghívására Féja Géza társaságában szerepelt a Tisza-parti városban. És meg
ismétlődött a Siestából ismerős szituáció, azzal a különbséggel, hogy a fal felé forduló költőt most sokkal 
nehezebb volt rémei közül kiragadni. Juhász Gyula végül megszólalt, nemrégiben megjelent Fiatalok, még itt 
vagyok! című kötetéről is beszélt, ha pesszimisztikusan is. Szabó Lőrinc jól tudta, minek örülne legjobban 
Juhász Gyula: „ — Csakugyan azt hiszed, hogy csinálhatnék még valamit? — fordult aztán hozzám, én pedig, 
szinte átvéve az őrültségét, mely tán nem is volt őrültség, ott, a helyzet és a pillanat szuggesztiójában, sorokat 
próbáltam rögtönözni, verssorokat a tőle hallott közlések alapján, mintha őbelőle beszélnék. És már mosolyog
tunk: két költő játszott a halál árnyékában, két felnőtt, aki eltört gyerekjátékok darabjait illesztgeti és 
keresgeti.1" Juhász Gyula annyira feloldódott, hogy Szabó Lőrinc két sorát is idézte: „Nyitott szemmel nézek 
bele / a rettenetes semmibe".3 7 Sajnos a költő egy év múlva valóban belenézett „a rettenetes semmibe". Néhány 
nappal Juhász Gyula öngyilkossága előtt Szabó Lőrinc ismét Szegeden járt. Szombaton, 1937. április 3-án 
tervezte is barátja meglátogatását, de maga is beteg volt s azt sem tudta, hol találja Juhászt, otthon-e avagy a 
Klinikán. Kedden a lapokból értesült a tragikus hírről.3 8 

* 

Amit epilógusként az eddigiekhez fűzhetek, lényegileg a barátság egyoldalú, Juhász halála utáni folytatása 
Szabó Lőrinc részéről. Ennek első dokumentuma maga a költő többször idézett Válasz-beli tanulmánya, a 
Találkozások Juhász Gyulával Szabó Lőrinc 1937. augusztus 31-én levélben fordult Juhász Gyula édesanyjához 
és kérte, hogy engedje át fia egy költeményét „Az Est idei karácsonyi ajándékkönyvébe, a Hármaskönyvbe."39 

A kérésre a költő húga, Király Petemé Juhász Margit válaszolt, csatolva Juhász IUésné beleegyező sorait. Egyben 
megköszönte Szabó Lőrincnek „szegény jó Gyulánkról a Rádióban tartott meleghangú, szép megemlékezését" -
ez majdnem azonos a Válasz májusi számában megjelent tanulmánnyal — és így folytatta: „Talán nem is tetszik 
tudni, hogy Gyula a legutolsó időben - ha néha sikerült egy félórára beszédre bírnom - milyen szeretettel 
beszélt önről. Én ugyanis naponta elvittem neki újságjainkat — 3 - 4 fővárosi lapot is — amelyeket ő, ha senki 
nem volt a szobájában végig olvasott. Egy ízben, pár héttel halála előtt az ön egyik 'Az Est'-ben megjelent 

32MTAMs 4682/261 I - n . 
33JGyÖM8:491. 
34JUHASZ Gyula, Themata. Szerk. PÉTER László. Jegyz. ILIA Mihály. Szeged, 1983.47. 
3 5 FÉJA Géza, A magyar költő véres könyve. Látogatás Juhász Gyulánál, aki elmenekült az életből. A 

szerelem és Ady emlékei. Mo., 1934. márc. 21. Vö.: MAGYAR László, Néhány óra Juhász Gyula önkéntes 
börtönében. „Fiatalok, még itt vagyok..." címmel verseskötete jelenik meg. MH 1934. ápr. 1. 

3 6 FÉJA Géza, Juhász Gyula rejtélye. Kortárs, 1958/2. sz. 255. 
37SZABÓ Lőrinc, i. m. 262-264. Vö. Szabó Lőrinc .Nyitott szemmel, p N 1933. júl. 9. 
3 "Szabó Lőrinc: Találkozások Juhász Gyulával. 264-265. 
3 9 Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 54.150 
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verséről beszélt s mikor említettem neki, hogy azt véletlenül nem olvastam, kikereste s ő maga fel is olvasta."40 

(Valószínűleg a Gyengeség című március 7-én megjelent Szabó Lőrinc-vers nyerte el Juhász Gyula tetszését. A 
költőnek még a következő versei jelentek meg Juhász Gyula halála előtt 1937-ben Az Estben: Tél -január 10.; 
Barátaimhoz — január 24.; A zene — február 13. és a Hazafelé — február 21-én.) A költő húga egyúttal felajánlja 
fivére A Rém című, Szabó Lőrincnek ajánlott verse kéziratát, Szabó Lőrinc pedig október 18-i válaszában 
köszönettel jelzi: „boldog volnék, ha Nagyságos Asszony elküldené kedves emlékeim közé a nekem dedikált 
Juhász Gyula-vers kéziratát."41 Ez ma a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában van, Szabó Lőrinc 
hagyatékának részeként.42 Itt jegyzem meg, hogy Az Est Hármaskönyve 1938-as kötete közölte Juhász Gyula 
Búcsú című versét a Szabó Lőrinc által összeállított Magyar költők a háború után című versantológiában. Ennek 
Bevezetőjében Juhász Gyuláról is megemlékezik. 

A következő, 1939-es Hármaskönyv részére kéziratot — szerelmes levelet és fényképet — kért Szabó Lőrinc 
— Kilényi Irmától. Szabó Lőrinc Álom és valóság címmel cikket írt a költő Anna-szerelméről, közölte Sárváry 
[sic!] Anna egyik utolsó interjúját, két Juhász Gyulához írott ismeretlen szerelmes levelet (ezekről a kritikai 
kiadás kiderítette, hogy írójuk Gelléri Jolán volt) és az 1923. május 21-én Szegeden a Tisza-parton készült 
fényképet, ovális kivágásban. 

Kilényi Irma ezután is felkereste leveleivel Szabó Lőrincet. Utolsó fennmaradt levelét 1942. február 22-én 
írta — ebben egy — egyelőre azonosítatlan — Szabó Lörinc-emlékezés kéziratának megküldését kérte.43 1941. 
április 27-én — és máskor is — a Juhász-kultusz ápolásáért tett küzdelmes lépéseiről számol be. „Mert mondja, 
kedves, jó Szabó Lőrinc — írja —, hogyan lehetne ebben a bombazáporos tavaszban élni, ha nem így? Ez a 
kultusz az én 'óvóhelyem'."44 

40MTA Ms 4705/89 
4 1 Móra Ferenc Múzeum. Ltsz.: 54 129 
4 2 L. a 24. sz. jegyzetet. 
43MTAMs 4682/267 
44MTAMs 4682/265 
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