
mint Csokonai költészeténeik leg java , a m a g a sa já tos költői eszközeivel 
a f r a n c i a forradalom magyar v i s szhang jának , jakobinusaink mozga lmának 
és ideológiá jának továbbrezgése. Ugyanakkor előremutat a m a g y a r feudaliz-
mus avul t v i l ágának olyan költői lerombolói felé, mint Fazekas, az Elveszelt 
alkotmány Arany Jánosa , sőt Petőf i Sándor voltak. 

E lőremuta t népiességével is. Csokonai népie-ssége, amint erre már Révai 
József utalt33 , mindeneset re plebejusi népiesség. A Dorottya népiessége 
sem véletlenül akkor a legerősebb, amikor a feudális t á r sada lom bí rá la tá -

I nak művészi eszközéül szolgál. 
Az eddig megra jzo l t képen bizonyára az sem vál tozta tna sokat, ha e 

népiesség egyes kétségtelenül m é g provinciál is jegyeire, a s t í lus helyenként 
mesterkél t „rokokó" j á t ékosságának tú lzása i ra s a nemesi közönség felé 
tett kényszeredett bókokra közelebbről r ámuta tnánk . Mi azonban Csokonai 
arcképének nem iezeket a különben is indokolat lanul eltúlzott vonásai t akar-
tuk megmuta tn i , hanem azt a real is ta írót, aki m á r akkor leleplezte és nevet -
ségessé tette a hanya t lan i kezdő m a g y a r feudal izmus nemesi t á r sada lmát , 
amikor ez még magabiz tosan élt avult illúziói v i lágában: 

„A történelem alapos, és sok fázison megy át, mialatt egy régi formát 
s í rba visz. Egy vi lágtör ténelmi forma utolsó fázisa a komédiá ja . A görög 
istenek, akiket Aisehylos P rometheusa egyízben már halálra sebzett, m é g -
egyszer kénytelenek voltak komikus halált ha ln i Lukianos Beszélgetésében. 
Miért ez a tör ténelem menete? Azért, hogy az emberiség vidáman vál jék 
m e g múl t já tó l . " 

M a r x idézett szavai3 4 a Dorottya i rodalomtörténeti jelentőségéből 
is sokat megvi lág í tanak . 

GARAMVÖLGYI JÓZSEF : 

JUHÁSZ GYULA ÉS A FORRADALOM. 1917-1919* 

A kapi tal izmus szolgálatában álló polgár i és szociáldemokrata történet-
í rás negyedszázadon keresztül gyalázta a magyar munkásosz tá ly t , a 
m a g y a r dolgozók első u r a l o m r a j u t á s á n a k dicső korszakát , a Tanácsköztár-
s a s á g nagyszerű emlékét. A hivata los m a g y a r irodalomtörténet is a leg-
gyalázatosabb módon rága lmaz ta , vagy a legjobb esetben e lhal lgat ta a 
s zabadságé r t küzdő, a prole tar iá tus ha ta lmáér t lelkesedő írókat, akik követ-
kezetesen harcol tak az irodalom terén az ú j t á r sada lomér t , a munkásosz tá ly 
győzelméért : min t Komját Aladár . Ugyancsak elnyomták, agyonhal lgat ták , 
vagy meghamis í to t ták azokat a jószándékú, a munkásosztá ly dicső harcá-
hoz csatlakozó demokrat ikus ér telmiségi ú t i t á r saka t is, akik nem tar toz tak 
u g y a n a pro le ta r iá tus sorai közé, de becsületesen állástfoglaltak a proletár-
d ik ta túra mellett, akiknek művésze te a for rada lom győzelme után szinte 

33 Kölcsey. (A Marxizmus, népiesség, magyarság, továbbá az Irodalmi tanulmá-
nyok c. kötetekben.) 

34 Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einleitung Idézi: Michail Lifschitz, 
Karl Marx — Friedrich Engels, Uber Kunst und Literatur. Beriln, 1949. 

* Ez a közlemény egy nagyobb, Juhász Gyula teljes munkásságát elemző tanul-
mány anyagából tárja lel Juhász Gyula politikai fejlődésének eddig jórészt feldolgozatlan 
adatait. A közlemény főként publicisztikai munkásságát ismerteti. 
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szárnyakat kapott, akik eddigi kötöttségüktől megszabadulva a közéletben 
is dolgoztak az ú j rend megszilárdításáért . A forradalom útitársaihoz 
tartozott Juhász Gyula isC 

Nem értették meg őt sem, de nem is akar ták megérteni. Igazi arcát 
nem mutat ták meg* a dolgozó népnek, költészetének legszebb alkotásait sa já t 
érdeküknek megfelelően meghamisították, harcos, lázadóhangú verseit 
elhallgatták. Mint a való élettől elszakadt költőt, mint örök pesszimistát 
muta t ták be. Egész költészetét mereven a Nyugat dekadens lírájához 
kapcsolták. 

Szerb Antal irodalomtörténetében mindössze három sort szentel Juhász 
Gyula emlékének, mint a Nyugat egyik lírikusának: „ . ' . . a szegedi Juhász 
Gyula különösen képzőművészeti inspirációjú költeményekben fejezte ki a 
kor artisztikus szellemét. A magánosság költője ő is, súlyosabb, végzete-
sebb ecsethordozással, mint a többiek." Forradalmi hangú verseiről ő sem 
tesz említést, a m a g á n y költőjeként kezeli, de nem is gondol választ adni 
arra, hogy mi űzte, mi hajtotta a költőt e magánosságba , ma jd az őrületbe. 

Féja Géza, Németh László több cikkben és tanulmányban foglalkozik 
Juhász Gyulával. „A faj keres, harcol, drámákba kényszerül a térben, s 
közben álmodik, hogy önmagára találjon, önmagára i smer jen" — írja 
Féja (Előőrs. 1929), aki Juhász Gyulában a nagy magyar faj i álmodót 
keresi és „bebizonyítja" — mint minden nagy írónknál —, hogy „Juhász 
Gyulánál a faj álom Emesénél k e z d ő d i k . . . mint a folyam a forrásnál." 

Féja jól példázza azt a módszert, amellyel az ellenforradalom igye-
kezett kisajátítani a magyar kultúra értékeit. Szemérmetlenül, minden 
irodalomtörténeti bizonyítás nélkül agga t j a Juhászra a fasiszta ideológia 
jelzőit. A későbbiekben meglátjuk, hogy Juhász Gyula politikai állásfogla-
lása mennyire ellentétes azzal a „világnézettel", politikával, amelyet a bús-
magyarkodó irodalom, a „mélymagyar" ideológia fedett. 

Minden eszközt megragadtak, ' hogy az érző és lázadó költőből egy 
kedélybeteg, a való élettől, elszakadt, magányosságba menekülő embert 
torzítsanak. 

Természetesen a két vi lágháború között is akadtak becsületes „írás-
tudók", akik Juhász Gyula művészetének igazi értékeit — a hamisítások 
ellenére is — felismerték, akik meglátták, hogy lehet tanulni tőle. „Ady 
után Juhász Gyula költészete áll hozzám legközelebb" — írja Veres 
Péter 1938-ban. 

József Attila, akit Juhász Gyula indított útnak, a „Juhász Gyulához" 
c. versében emlékezik meg tanítómesteréről. 

József Attila lát ta , hogy magánykeresése nem holmi költői modorkodás, 
hanem a forradalom utáni évek fá jdalmas remény vesztettségének irodalmi 
visszhangja. Magyarázza öreg mesterének, hogy a költők feladata nem a 
búslakodás, hanem a buzdítás: „Mert hogyha nem remél a költő, Más ki 
remélne az új hazában" . 

Egy másik költeményében („Juhász Gyuláról1 való nóta" 1923) a Juhász 
Gyulát körülvevő értetlenségről ír: 

„ . . . Hát ezért szédült nagy, szerény szíve, 
Kür t jé t fújván a tündöklő bakon? . . . 
Magyarország, duha j legények falva, 
0 , itt nem is vár senki levelet, 
Nem tud olvasni senki itt igét, 
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Csak néhány ember nem írástudatlan. 
Itt több a csaplár, mint a néptanító, 
Ki fölolvassa a szerelmes szókat. 
S az igehozót f i tymálja a törpe, 
Ped ig nagyobb, mint száz Napoleon!" 

Reményhozónak, buzdítónak, bátorítónak tar t ja Juhász Gyulát, aki a prole-
tárdiktatúra bukása után sem szakadt el a dolgozóktól. 

A polgári hamisítások, ferdítések ellenére Juhász Gyula örök időkre 
beírta nevét a magyar dolgozó nép szívébe. A felszabadult Magyarország 
magáénak vallja őt, s költészetét haladó hagyományaink közé soroljuk. 

Értékelésénél Révai elvtárs szavait kell szemünk előtt tartani: 
„A magyar kultúra nagyja iban nemcsak és nem elsősorban osztálykorlát-
jait, polgári jellegüket kell látnunk, hanem elsősorban népi jellegüket". 

Juhász Gyula munkásságában is voltak ideológiai törések, korlátok, 
melyek gátolták, hogy eljuthasson a végső következtetésekig. De az ő 
személyén keresztül azt kell látnunk, hogy a magya r értelmiség soraiban 
volt egy olyan réteg, amely 1918—19-ben eljutott a forradalomig, a Tanács-
köztársaság alatt pozíciót vállalt és akkori szereplését, maga ta r tásá t később 
sem tagadta meg. 

A következőkben Juhász Gyula életének arról a két évéről lesz szó, 
mely alatt politikai maga ta r t ása , művészete az eddigi kötöttségéből fel-
szabadult, amikor a forradalom lendületétől szárnyakat kap, amikor hosszú 
és elég lassú fejlődés után eljut annak a felismeréséig, hogy az ország 
sorsát csak a munkásosztály viheti előre. „Ez előtt 3 évvel még nem mert 
önállóan egy nyakkendővételbe sem belebocsátkozni, ma már nyilvánosan 
szónokol, tanít és gyönyörködtet; tegnap még félve rezzent össze a leg-
tiszteletteljesebb köszönésre, ma már a szemébe mer nézni még a legjobb 
barát ja inak is; az éjjel még csak robotolt, lelkesedett és sírt és íme reg-
gelre egy város, egy ország figyeli, szereti és r a j o n g érte. — Szelíd és 
bölcs, fáradhatat lan az akarásban, pihenni nem tudó a munkában, csodá-
latos és egyszerű az igazság és szépség keresésében" — írja róla a szegedi 
forradalmi i f júság lapja, a „Tűz" 1919-ben. 

Azt a költőt és embert akarom bemutatni, aki az Októberi Szocialista 
Forradalomtól vá r j a az új élet eljövetelét, azt az írót, aki hazaszeretetre, 
a béke védelmére, hűségre tanított és tanít bennünket, aki Dózsa, Zrínyi, 

"Vörösmarty, Petőfi, Kossuth, Ady emlékét elevenítette fel, hogy az ő példá-
jukkal lelkesítsen és buzdítson. 

II. 

Juhász Gyula 1918 júliusában, egyik politikai cikkében az Októberi 
Szocialista Forradalom győzelméről a következőket írta: 

Oroszországban „ . . . mint az új bor forr benne frissen felszabadult 
rengeteg erőinek tömérdeksége. De bármily bolondul forr a must, azért 
mégis bor lesz belőle, és az a hatalmas és ígéretes káosz, amely ma Péter-
vártól Vladivosztokig alakul, reméljük egy porából és véréből megéledt 
Európa ú j erőinek motor já t fogják békére és munkára hajtani . 

(Kis Napoleonok, Délmagyarország. 1918. júl. 7.)* 

* Továbbiakban: Dm. 
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Hogy megérthessük, milyen úton jutott el a költő e r re a magasságra 
a forradalom idején, szükséges, hogy röviden áttekintsük addigi életpályáját 
és munkásságát . 

Ö maga adja meg sa já t élete kulcsát az 1919-ben írt „Testamentum" 
c. versével: 

„Nektek hagyom, ha innen elmegyek 
E búcsúzót, jövendő emberek! 

Ha emlékeztek, mit daloltam én, 
Ne kérdezzétek majd, ki vol tam én. 

Nem a pacsirta fontos, csak a dal, 
Mely a nem múló, szent összhangba hal. 

En botorkáltam s botlottam sokat, 
De nem szűntem dúdolni dalomat. 

Szomorú volt a versem, jól tudom, 
Csüggedten álltam sokszor félúton. 

Én vétkem, én nagy vétkem, érezem, 
Hogy nem láthatta könnyemtől szemem 

Sokáig a fölpirkadó napot: 
De ti ezen ne csodá lkozza tok! . . . 

. . . meg ne értse többé senkisem, 
' Miért vérzett el lassan a szívem, 

Miért volt nékem fájó ami szép, 
S a f ia ta lság tavaszi ízét 

Miért érezte fanyarnak a szám 
S az asztal végén vidám lakomán 

Mért sírtam én, mint az elátkozott: 
Ne értsétek m e g azt, ti boldogok!" 

Ez a megható költemény élete nagyon komoly és mélyreható értékelése. 
A helyes utat oly sóváran kereső költő tekint vissza itt a nehéz és sokszor 
kilátástalan utakon botorkáló ember pá lyá jára . Az Ady ú t já t járó és harcai t 
vállaló költő a forradalom felé ment, de gyakran lemaradt , így nem lát-
hatta úgy „a felpirkadó napot", mint a forradalom győzelme idején. De 
tudta azt is, hogy ennek érdekében tett valamit, — nem lett a „forradalom 
viharmadara" , de „pacs i r tá ja" volt. 

Szegedről indult el a számára oly keveset adó úton, s oda tért 
vissza végleg, kevéssel a forradalom előtt. 

Juhász Gyula polgári értékelői if júkori költészetét veszik alapul és 
annak jellemzőit általánosít ják egész művészetére. Valóban, korai költé-
szetében vannak dekadens vonások, nyugat- imádat , mély pesszimizmus, az 
antikvitásba, a görög istenek világába való menekvés, mely elfutást jelent 
a kor égető kérdései, sa já t problémái elől. A való élet helyett Hellasról, 
Dionysosról, Marcus Aureliusról, az ókor idillikus életéről ír. Valóban volt 
olyan időszaka, amikor ő is a l'art pour l 'art költészeti irány hívének val-
lotta magát , s az ő jelszava is: „Mindent a művészetért!": 
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„Elefántcsonttorony, Művészet, 
Én is boldog rabod v a g y o k . . . " 

— írja 1907-ben a „Turris Eburnea" c. versében. 
Ha azonban közelebbről megnézzük költészetének ezt a korai szaka-

szát, láthatjuk, hogy még itt sem a való élettől való elszakadás jellerhzi 
művészetét. 

Az idegen elnyomás elleni lázongás, a fojtott forradalmi hang már 
ekkor is felszínre tör verseiben: szembefordul a dualizmussal, az egész 
67-es rendszerrel. Gyűlölte ő is a kiegyezés korának fojtó kötelékeit, tudo-
mást vett ő is a polgári reformtörekvésekről, Adynak a demokratikus népi 
forradalomért vívott harcáról, arról, hogy az „egész 1867-es alkotmány 
recsegett-ropogott eresztékeiben". 

A szabadságharc témájához nyúl 'vissza, Petőfi 1848—49-es költészetét 
akar ja folytatni: 

„Learattál édes magyar népem, 
Ott az áldás csűröd közepében, 
Osztrák f inánc szemét veti r á ja , 
— Szükség lesz még arra a kaszára . . . 

Bécs felől jön a fekete felleg, 
Bécsi rongy lesz, mire innen elmegy, 
Aki küldi, mind halálra sárgul , 
Hogyha kard lesz a magyar kaszábul." 

— írja fenyegető hangon a „Magyar népem" c. költeményében. 
Büszkén emlegeti a szabadságharc dicső győzelmeinek harctereit: 

„Wagram, M a r e n g ó . . . nagyszerű nevek, 
Az osztrák tőlük tán ma is remeg, 
Nekünk is v o l t . . . Nagysarló, Isaszeg, 
Kápolna és Komárom és a többi, 
A történetnek könyveit be tö l t i . . . 
S az .osztrák tőlük még ma is remeg!" 

(Rostand с.) 

Ezek a sorok és még sok egyéb verse is — Kihallgatás, Kossuth-nóta . . . — 
azt _ bizonyítják, amit a Testamentum c. költeményében írt magáró l : 
a dekadens irányzatok követése csak botorkálás volt költői pályája ú t j á n , 
keresztül törte ezt az az aggodalom, amellyel az ország sorsát figyelte a 
forradalmi vá l ság évtizedében. 

Az ifjú költő másik legjellemzőbb vonása , a mély emberszeretet, a 
demokratikus humanizmus egész életművét á that ja : 

„Az emberhez száll h imnuszMi ma, 
Hittel hadd harsogom d a l o m , . . . 

Nézzétek: izzad tar mezőkön, 
Sarcol a rögből életet, 

^ Nap égeti és tüske m a r j a , 
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Tépázza ég és föld vihar ja , 
Csókolják fény és fellegek! . . . 

О ember, én hiszek tebenned, 
О ember, mint szeretlek én, 
Te nyomorúságos, hatalmas, 
Te végzetes, te forradalmas, 
Te halálban is diadalmas 
Utód az Isten örökén!" 

(Himnusz az emberhez c) 

Ahogy az ifjú József Attilánál is megtaláljuk az elnyomottak, a szegé-
nyek, a fáradtak, a "kisemmizettek iránti szimpátiát, úgy Juhász Gyula 
korai költészetében is a szánalom, a humánus együttérzés hang ja szólal 
meg, mikor a szerencsétlenekről, az élet kivetettjeiről beszél: 

„Az apámat én sohase láttam, 
Lent pihent már a nagy, nyirkos ágyban, 
Mikor engem penészes odúban 
Édesanyám ringatott a búban. 

Napsugara t én sohase láttam, 
Füstös az ég abban az utcában, 
Ahol én, mint lápvirág fakadtam 
Kora nászban, kései bánatban. 

Nem hallottam én altató nótát, 
Nekem a dalt a gyárak dúdolták. 
Egy paj tásam volt csupán, az álom, 
De már ezt is csak a végsőt várom! 

Az apámtól nem kell szégyeneinem, 
Hogy csavargó, semmiházi lettem. 
Szegény, ő is ágról szakadt, mint én, 
Ö is olyan szomorú volt szintén! . . ." 

(A csavargó dala c.) 

Az „Ancsa szolgáló" c. költeményében egy szegény, kivetett, kihasznált 
szolgáló cselédet, egy másikban a bérházak lakóinak szürke, egyhangú, 
örömtelen életét rajzolja elénk. Megkapó, reális vonásokkal elevenít meg 
e gy _ e gy arcot, alakot (pl. Anyóka c.). Megérti az öngyilkosokat, akik meg-
csőmörölve az élettől, a tolongástól és törtetéstől, közönnyel állanak félre. 
Ez még nem igazi, szocialista humanizmus, de hogy több az érzelgős, 
mindenki felé egyforma részvéttel hajló, filantróp polgári humanizmusnál, 
azt az bizonyítja, hogy részvéte az elnyomottak felé fordul. 

Ezekben a költeményekben még nem a későbbi lázadó költő áll előt-
tünk, még elmosódottan lát ja a szociális problémákat, de már észreveszi 
az élet kivetettjeit, s a költemények fá jdalmas hangja mögött már a társa-
dalmi rend ellen lázadó költőt érezzük. 

Juhász Gyula ekkor még nem volt tudatos társadalombíráló, de hogy 
a fiatalkori verseiben található együttérzés az élet elesettjeivel nem volt 
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„csak költői téma", írói modorosság, azt az is bizonyítja, hogy érzékenyen 
reagált kora politikai életének jelentős eseményeire: „Ábrányi Emilnek" írt 
verse és „A hódító Rihász" c. ú jságcikke (Máramarosmegye. 1907. jún. 
21.) bizonyítja, hogy figyelemmel kísérte az 1905-ös orosz forradalmat: 
„Az élet második esztendejében — így) számít ják az idő futását az első 
proletárforradalom óta . . . " — így kezdi az említett cikket. 

Nagyváradra 1908-ban került, s 1911-ig működött itt, mint tanár . 
A várad i évek életének nagy fordulópontjához viszik el. Ady hatására 
újjáéled, egyre vi lágosabb lesz látása, egyre inkább túlnő addigi korlátain, 
az antikvitásba való menekülésen, és hang ja is egyre bátrabbá válik. Fiatal 
írótársaival együtt megalakí t ják a „Holnap"-ot, a Pesten tartózkodó Adyt 
meghívják körükbe, a'ki kérésüknek eleget téve, 1908 áprilisában leutazik 
hozzájuk. 

Juhász " Gyula a szegedi „Tűz" c. folyóiratban emlékezik vissza a 
„Holnap"-pal kapcsola tos küzdelmeikre és harcaikra: 

„Rákosi Jenő bolondnak nyilvánított mindnyájunkat , a vádlottak pad-
j á ra is kerültünk, mert Oscar Wilde egy darabjá t a világon először 
bemutatni és bekonferálni mer tük Váradon." 

(Tűz 1918.) 

A „Holnap" köré csoportosuló írók lelke Ady volt. 
Juhász Gyula m á r 19Ó5-ben kapcsolatban volt vele; leveleztek. Ady 

taní tot ta a költői mesterségre, s ő buzdította bátor kiállásra: 

„ . . . Ott fenn a nagy intellektus bércén vágja magát a földre bátran. 
Ne rösteljen csecsemő lenni. Rúgjon, ordítson, reszkessen, kísérteteket 
lásson, gügyögjön, bocsássa, e j tse vissza magát a mi gyermekkorunkba, 
amely olyan ideges, beteg volt, mint a felnőttségünk, de szentebb és 
feltétlenebb. Ebből lesz aztán a vers. Oh, nekem is ritkán sikerül úgy, 
mint önnek. P e d i g vívódó, nagy-nagy intellektussal porban fetrengő 
gyermeklelkiáhapotba hulló ta lentum: ez az igazi lírikus. Köszönöm a 
vei*seket. Felhasználom. E pár sort ne vegye kritikának. Ez az én kéz-
nyúj tásom az ön kinyújtott jobbja felé. Szeretettel üdvözli 

Ady Endre." 

— ír ja Ady Juhász Gyulának 1905-ben Pestről. 
Jóviszonyuk egyre mélyebb és barát ibb lesz. Csak rövid időre szakad 

meg közöttük e meleg kapcsolat a „Dukk-dukk-affér" eset után. Juhász 
Gyula zokon veszi, hogy Ady nem vállal ja az új költészetet, hogy a „hol-
naposokat" megtagad ja . Ez annál is inkább fáj t neki, mert ő éppen Ady 
nyomán érezte úgy, hogy az új költészet: „a magyar társadalom nagy 
politikai, gazdasági és kulturális válságának, a csöndes titkos forrongásnak, 
a földalatti erők megmozdulásának tünete". 

Juhász Gyula a „Holnap"-ban nem a l 'art pour l'art, a kozmopolitiz-
mus, hanem a tá rsadalmi harcokat elősegítő irodalom új fórumát látta, s 
ezért harcolt. Ö valóban Ady hang já t akarta megsokszorozni, erősíteni. 

Leginkább Juhász £iyula működésére vonatkozik Ady szava: „Bántot-
tam, kik védtek, s szerettek". És 1909 áprilisában Párizsból Ady már ilyen 
szeretettel ír neki: 

:192 



„Édes Gyulám! Köszönöm a versedet. Félek, hogy funerátorom leszel 
mihamar. Nagy baj van. Szeretnélek még látni. Talán sikerül! 

Adyd." 

Ady hatására szólal meg költészetében a küzdelem és a harc utáni vágy-
hang ja : 

„Szabad hajók, mi büszke gyönyörűség 
Szelni a gyöngyös, tajtékos habot, 
Ô, tenger: végtelen, boldog mezőség, 
Vágyak, kalandok, gályák, viharok! 
Piros vitorlát tárni új szeleknek, 
Táncolni hullámok tornyos hegyén — 
És én e csöndben, révben vesztegeljek, 
Árván révedjek én?" 

(Szabad hajók . . . c.) 

A demokratikus népíorradalom „viharmadarához" való csatlakozása, 
Ady küzdelmeinek, elveinek a vállalása emeli ki Őt abból a vigasztalan-
ságból, kátyúból, amelyben addig élt. Célt lát már maga előtt, látja az új 
idők megvalósításának szükségességét, s feladatának tar t ja annak hirdetését. 
Ehhez a vállaláshoz hű maradt, bár olykor elhagyta az ereje, s megzavarták 
a kávargó események. Ady segítő kezét — ha neim is volt mellette — egyre 
jobban érezte. Ady munkássága minit égő fáklya lobogott előtte, s erejéhez-
mérten igyekezett is példaképe, tanítómestere után járni. 

Az első világháború véres eseményei az ő nyugalmát is felkavarták. 
Az első háborús évek Makón találták, ahol újságokból, frontról hazatért 
sebesültek elbeszéléseiből igyekezett tájékozódni. Hamar felismerte a háború 
igazi célját, imperialista jellegét, s ennek tudatában kapcsolatot keresett 
a Gallilei-körhöz közel álló makói értelmiségi csoporttal. Átérezte és látta, 
kinek jelent a háború szenvedést és kinek hasznot . 

1916-ban az „Anyák" c. költeményében ezt így fogalmazza meg: 

„A győzelem nekik fekete hintó, 
Mely holtakon és bénákon dörög, 
Múló az éljen és a gyász ö r ö k . . . " 

Makón sokat beszélgetett az ott dolgozó hadifoglyokkal. Az uszítás 
legféktelenebb napja iban látta, hogy az orosz népet is erőszakkal vitték a 
háborúba a cárok országának urai: 

„A Kárpátokban ellenünk vezették, 
Hozzánk a télen így került Prokop. 
Szakálla kender, a szeme tengerkék, 
Ô ez a szem sok szépet álmodott, 
Jogról, örömről, lányról, mely övé lesz, 
De ember tervez és Atyuska végez." 

— írja 1915-ben „A muszka" c. költeményébén. 
A mély szánalom, a meleg emberszeretet mellett akkor m á r új hang 

csendül fel költészetében. Már nemcsak az árvákhoz, a szenvedőkhöz, az 
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elnyomottakhoz van egy-egy s imogató szava, de keményen ostorozza a 
saját érdekükért milliókat „pokolba" hajtó háborús gyuj togatókat : 

„En nem ünneplem őt, én gyászolom 
Fekete posztós dob nélkül magamban , 
De milliók nevében, akik élnek 
Es feltámadnak m a j d egy szép napon 
A sírból, mit ma országnak neveznek. 

En nem ünneplem őt, én átkozom 
Vezéreit, kik vérmezőre vitték 
Fiatal testét, ifjú álmait, 
Szabad jövőjét, boldog büszkeségét, 
Idegen célért, idegen pokolba . . . 

Én nem ünneplem őt, én jól tudom, 
Hogy mily bar langban főzték azt a mákonyt, 
Melytől bódultan tántorgot t a nép . . ." 

Nem az idegen népet tekinti ellenségnek, hanem — határon innen, 
határon fúl — a kizsákmányoló, népelnyomó uralkodó osztályt: 

„Én nem ünneplem őt, Johann Kovács, 
Schmidt, Shmith, Forgeron és Forgiarini 
S a többi mind, elnémult ajkaikkal 
Az égbe és szívünkbe azt kiáltják: 
Elég legyen a meddő pusztulásból 
És vesszenek a rombolásra bujtok!" 

Lát ja a háború imperialista, rabló jellegét, de nem tud végig követ-
kezetes maradni. Háborúellenes hang ja ' gyakran pacifista prédikálássá 
válik. Nem tud aktív forradalmárként harcolni a békéért, mert talaj talan. 
Ezért nem láthatott világosan, ezért botladozott olyan sokat, ezért vesz-
tette el a szeme elől az osztályharcot és olykor általános felebaráti szere-
tetre, keresztény egyenlőségre szólította fel az emberiséget. Pacifizmusa 
nem olyan reménytelenül korlátozott, mint Babitsé vagy különösen Koszto-
lányié. Költeményeiben és politikai cikkeiben nemcsak öntudatlan tiltakozás 
van, hanem gyakran harcos kiállás is. Nincs m e g nála a háborús bűnö-
sökkel szembeni békülékenység, mint Babitsban. Békét akar, de nem min-
denáron. 1918-ban az „Obsit" c. költeményében a béke ügyét már össze-
kapcsolja egy új, szabad társadalom születésévei: 

„A vén bakkancs nem a halálba tart , 
De a szabadság szent útjára 'majd. 

A hátizsákkal dobjátok le mind, 
A szolgaság és szégyen terheit. 

S dalos reménnyel úgy induljatok 
A szebb jövőbe, munkás magyarok!" 
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A vidéki tanárkodás, az ál landó vándorlás fokozatosan felőrölte egész-
ségét és életkedvét. Vágya mindig az volt, hogy felkerülhessen Pestre, ahol 
tanulhat, dolgozhat és írói képességeit fejlesztheti. Ez azonban sohasem 
vált valóra. Igen jellemzően ír ja róla Kosztolányi Dezső az „Üj versek" 
c. kötetéről írt b í rálatában: 

„ . . . az ifjű segédtanárnak a végeken gyakran fel kell pakolni poggyá-
szát, gallérját-ingét, pár szótárát és az esernyőjét. Versei alá nem írja 
oda a városok nevét, ahol születtek. De h a aláírná, akkor az ő köny-
véből is meg lehetne tanulni — kicsikét — a magyar földrajzot." 

1917 végén végre sikerült megszabadulnia a kisvárosi tanárkodástól, 
visszatért Szegedre és a Dél-Magyarországnál lett újságíró. Az imperia-
lista háború okozói elleni küzdelme itt méginkább fokozódott. Éppen mély 
humanizmusa, az emberbe vetett nagy hite lá t ta t ta meg vele az Októberi 
Szocialista Forradalom jelentőségét és ez a meglátás adott ú j tartalmat 
művészetének. 

A dolgozó nép világszerte nemet mondott már "az" imperialista háború-
nak. Reménykedve tekintettek Kelet felé, lélegzetvisszafojtva figyelték a 
fiatal szovjet nép heroikus küzdelmét az igazságos békéért. Juhász Gyula 
is világosan látta, hogy az eljövendő béke elválaszthatatlan az orosz for-
radalomtól. A Dél-Magyarország hasábjain fiatal társaival egvütt már az 
első hetekben őszinte lelkesedéssel köszöntötték az orosz eseményeket: 

„Amikor a forradalmi szociáldemokrácia vette a kezébe a kormány-
hatalom eszközeit, végre megbízható, szilárd és biztos kezekbe kerültek 
azok, és nem fog Miljukovoknak és Kerenszkijeknek többé sikerülni a 
közszellem hamis irányba való terelése. A kormány teljesen szabadon 
és önállóan, minden titkos diplomácia félredobásával egyesülést és 
békét hirdet, nemcsak sa já t országáriak, hanem az egész világnak is. 
Ezzel a békeprogrammal a kormány meg fogja hódítani a nép és a 
katonaság legszélesebb és legkülönbözőbb rétegeit, el fogja érni a 
célját és be fogja váltani az ígéreteit. Nemcsak a v i lág szociáldemo-
kratáinak áll tehát érdekében az igazi orosz forradalmi kormányzat 
felülkerekedése, hanem mindazoknak, akik türelmetlenül vár ják a béke 
eljövetelét." 

(Dm. 1918. január 1.) 

, ,Oroszországban, a kelet forrongó hatalmas birodalmában most rakják 
le az első kommunista állam alapjait, az emberiségnek rettenthetetlen 
hősei és a forrongások m é g napirenden vannak, de az emberséges 
kormányintézkedések napról napra erőteljesebben bizonyítják, hogy 

. hivatott kormány került a népek élére, amely erős kézzel felveszi a 
küzdelmet még az előítéletekkel is." 

(Dm. 1918. augusztus 2.) 

„Oroszországban vész és kínok között, de az emberiség boldogsága 
születik." 

— írják ifjúi lendülettel, harcos lelkesedéssel. 
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Ezt a hangulatot, a szebb élet utáni vágyát szólaltatja meg „Csipke-
rózsa" c. szonettjében. Bízik a forradalomban és annak nehéz, „kavargó, 
örvényes ú t já t" sa j á t út jának vallja: 

„A távol kastély rejtekében alszik. 
Nem látja más, csak csöndes csillagok, 
Hozzá a zaj mint boldog zene hallszik, 
S a föld felé mint v íg bolygó ragyog. 

Az út odáig tüskerózsaörvény, 
Az út odáig drótsövény balog, 
Az út odáig véres, kusza örvény, 
Mely holtnak, roncsok ár ján kavarog. 

Ó mégis, mégis álmunk odavágyik 
S ha lábunk, lelkünk elkopik is addig, 
Mi elmegyünk, mind elmegyünk oda!" 

1918 nyarától kezdve jelennek meg harcos írásai a Dél-Magyarország 
hasábjain. A háborútól szétzilált, megnyomorított , de forradalmasodé 
Magyarország legégetőbb problémáinak ad hangot. Világosan lát ja, hogy 
az orosz forradalom és a béke, az imperializmus és a pusztító háború egyet 
jelent. ' 

Korában sokan csak a februári orosz forradalom elismeréséig jutottak 
el. Ö tovább megy ennél. A sok hazug hír ellenére felismeri Kerenszkij 
és híveinek valódi arcát és politikáját: 

„Minden oroszok kis Napoleonja óhajtott lenni, tüzzel-vassal boldogí-
tani Dosztojevszkij népét, ha muszá j e nép ellenére is. Fe lemás egyé-
nisége a múlt század romantikus politikusainak gazdag és ta rka kellék-
tárából kölcsönzi kopott kosztümjei! : a forradalmat a liberalizmus-
sal, a szabadságot az imperializmussal, a radikalizmust a háborúval 
óhajtotta egyesíteni." 

(Dm. 1918. júl. 7. „Kis Napoleonok" c.) 

Látja, hogy nem a februári forradalom volt a végcél, s hogy a továb-
biaktól függ a történelem új korszakának létrejötte: 

„Most persze, mint az újbor forr benne frissen felszabadult rengeteg 
erőinek tömérdeksége. De bármilyen bolonBul forr a must, azért mégis 
bor lesz belőle, és az a ha ta lmas és ígéretes káosz, amely ma Péter-
vártól Vladivosztokig alakul, reméljük egy porából és véréből megéle-
dett Európa" új erőinek motorját fogja békére és munkára hajtani ." 

(Dm. 1918. júl. 7. „Kis Napoleonok" c.) 

Lát ja , hogy az akkori kormányok, uralkodó körök és az őket kiszolgáló 
saj tó minden alkalmat felhasznál, hogy az orosz forradalom jeleritőségéről 
hazug hírekkel elterelje a figyelmet, nehogy a világ dolgozó népei szeméről 
is lehulljon a hályog: 

„Hogy most mi is van és mi is lesz tulajdonképpen az orosz földön 
és az orosz lélekben: Ezt az erdőt a szabadon idomítható és kormá-
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nyozható hírek fájától nem láthatjuk elég világosan és egész részle-
tesen. De annyit ma már erre is látunk és tudunk jól, hogy Kerenszkij 
a háborút jelenti, és Lenin . . . a békét. Hogy Oroszországban forra-
dalom van, az sokaknak nagyon szomorú és sokaknak halálos valóság, 
de ami van, azzal számolni kell." (Fenn idézettben.) 

Az imperialista háború elleni gyűlölete 1918-ban, a háború utolsó, s 
talán a legszörnyűbb évében a tetőfokra hágott. A sok hazugság és rémhír 
ellenére hangja a hazug, rothadó imperialista morállal , politikával, az impe-
rializmus eszközeivel szemben ebben az időszakban még élesebbé, könyör-
telenebbé vált. A fentidézettekben már világosan megmondta, hogy ki akar 
békét. Ugyanez a cikk — Kis Napoleonok — leleplezi a háborús uszítókat 
és Wilson álszenteskedő, a hódítás céljait szolgáló imperialista „békepoli-
t ikáját", s megmutat ja , kinek az érdeke a háború: 

„Annyi bizonyos, hogy se Wilson, se Lloyd George, se Clemanceau, se 
Kerenszkij, a kis Napoleonok, akiknek keze és lelke többé-kevésbbé 
vérfoltos, nem látszik alkalmasnak arra, hogy új törvénytáblákat állít-
sanak a saját maga ellen háborúzó világ elé. Ezek a gyilkos urak nem 
akarják kezdeni a népek békés boldogítását . . ." 

Egyreinkább tudatosodik benne, hogy ezek a háborús uszító politiku-
sok nem a nép érdekeiért küzdenek, hanem korhadt, düledező, a velejében 
rothadt társadalmi rendjük megmentésén fáradoznak. Látja, hogy ezek a 
„világörlés enyveskezű molnárai", a Krupp-gyár szörnyű üzelmeiben, vér és 
verejték áztatta hasznán gazdagodnak, pezsgős éjtszakákon mámorosan 
éltetik a háborút, míg a másik oldalon a háború és robot borzalmaitól, s 
az éhségtífusztól agyongyötört szenvedő milliók állanak: 

„Ma már mindenki látja, akinek lelki szemei vannak, hogy kinek és 
minek a malmára haj t ja a vizet, vagyis a vért ez az őrült és pokoli 
malom és 'akkor e világőrlés enyveskezű molnárai még duhajon ropják 
a hadiszerencséjük táncát és nemcsak gyűjtik, de szórják is a mil-
liókat." 

(Dm. 1918. aug. 25. „Csöndesebben vigadjanak!" c.) 

Ezek a „gyilkos urak" céljaik elérése érdekében semmitől sem riadnak 
vissza, s, hogy a nép figyelmét véres gaztetteikről eltereljék, antiszemi-
tizmust is hirdetnek. Ilyen uszító Chamberlain is — írja Juhász Gyula —, aki 

'„ . . . egyelőre csak Prohászka Ottokárnak és kevésbbé jeles társainak 
szállít argumentumokat a magyar zsidók ellen . . ." 

(Dm. 1918. szept. 8. „70" c.) 

1918 végén, a háború utóhatásaként Magyarországon is pusztított a 
spanyoljárvány, mely a dolgozó nép ezreit vitte sírba. Juhász Gyulát is 
foglalkoztatta ez a kérdés, de ő a tények ismertetése mellett feltárja a 
j á rvány társadalmi okait is: 

most érezzük csak igazán és kísérteties erővel, hogy micsoda 
középkort jelentett a dögrováson vergődő militarizmus, a végvonag-
lásait élő imperializmus, a huszadik század egyénei és népei számára . . 
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a közegészség ügye szörnyen leromlott a háborúban . . . ijesztőek a 
köztisztasági v iszonyok. . . Mit van tenni itt? Egy új társadalmi rendet, 
egy jobb világot, más rendszert, más embereket muszáj teremteni, 
talán a t izenharmadik órában . . . 
. . . a romok között új élet, új munka és új akarat emberei jelennek 
meg, hogy kimentve a pusztulásból az antik vi lág értékes emlékeit és 
a múlt megmarad t kincseit, fölépítsék, hittel, tudással és művészettel 
a jövendő V á r o s á t . . ." 

(Dm. 1918. dkt. 20. „Spanyol" c.) 

Ezekben a cikkekben a legfontosabb az új utáni vágy, ami egyet 
jelent a régi t á r sada lmi rend elvetésével. Juhász Gyula már világosan 
lát ja a régi rothadását , amely megfertőzi az emberiség életét, de az újnak 
még csak az igénye jelentkezik határozott formában, a megvalósí tás útját 
még nem látja biztosan. 

Lázas figyelemmel kísérté a háború menetét és fordulatait . A front 
és a hátország minden eseményét felhasználta ar ra , hogy síkraszállhasson 
a békéért. Nézzük m e g példaképpen az 1918 szeptember végén lejátszódó 
bulgáriai eseményeket. A bolgár hadsereg ekkor döntő vereséget szenvedett 
és az. angol csapatok bevonultak az országba. A nép forradalmi nyomá-
sára — kiknek élén „bolsevik szellemtől á thatot t" katonák álltak —, a 
bolgár kormány kénytelen volt békeajánlatot tenni az antant főparancsnok-
ságnak. Bulgária uralkodó körei és pártjai Hintze német külügyi állam-
titkár támogatásával el lenmozgalmat indítottak a béke ellen, de kísérletük 
sikertelen maradt. A dolgozó nép akarata erősebb volt, s a kormány kény-
telen volt aláírni a fegyverszüneti szerződést. 

„Ezek őszinte és. egyenes beszédek, ezeket nem lehet semmiféle diplo-
mata kertelgetésekkel, nagyképűséggel félremagyarázni , - meggyöngí-
teni, elhomályosítani, visszacsinálni, ahogy azt ijedt nyugalmat eről-
tető, a helyzet magas la tá ra verejtékezve igyekvő háborús uszítóink 
még mindig megpróbálják. Ezek a véres nehéziparosok ilyenkor meg-
hatóan tudnak dadogni szerelemről, hűségről, kitartásról, m é g a békét 
is emlegetik kínos zavarukban, a békét, ami nincsen . . . 
A szabad és önál ló Bulgária . . . nem Hintzétől és egy a bukás előtt 
álló német politikai rendszer többi leomló oszlopától kért tanácsot . . ." 

— ír ja Juhász Gyula 1918. szeptember 29-én „A bolgár lépés" c. vezér-
cikkében, melynek legnagyobb részét a cenzúra törölte. 

A cikk második részében arról beszél, ami ma is fontos kérdés szá-
munkra : 

„Bulgária lépése máris ha ta lmas erővel döng végig a mi világunkon 
is. Ma már nincsenek többé elszigetelt tények a politikában, ma már 
minden összefügg, ma már minden külpolitikai cselekvésnek belpoliti-
kai következményei vannak, ma már amit Johnék mondanak vagy 
cselekednek, azt Johannak éppen úgy tudomásul kell vennie, mint 
Jeannak, Jánosnak , Giovanninak és Juonnak." 

A „Jövendő" c. vezércikkében a legtöretlenebb és legtisztább a hangja. 
Olyan ember véleményét halljuk itt, akit a tömegek, a nép szeretete segít 
eligazodni a forradalmi korszak bonyodalmai között: 
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„A l i b e r a l i z m u s nem e x p o r t c i k k , mondotta egy angol 
államférfiú, mikor kérdőre vonták, hogy a nagy és szabad Anglia miért 
olyan kemény és kegyetlen zsarnok, ha a zöld sziget, India vagy 
Fokföld szabadságmozgalmainak eltiprásáról van szó, amely műveletet 
ő különben nyugateurópai választékossággal kolonizációnak és paci-
fikálásnak szokott elnevezni. A liberalizmus nem exportcikk az európai 
imperializmus erkölcse szerint, hivják bár ezt az imperializmust akár 
kapitalizmusnak, akár militarizmusnak. Hogy ez a nyugati morál, hogy 
ez a most alkonyodó morál mennyire egy húron pendíti Európa minden 
nagyhatalmi alapokon nyugvó államát, azt a közelmúlt világtörténel-
mében a búr háború, a kínai büntetőexpedíció, az* ír forradalom leverése 
és az egész keleti kérdés kezelése' napnál világosabban megmutat ta . 

De van ennek a modern nagyhatalmi machiavellizmusnak egy 
másik sarkalatos tétele is, amely úgy szól, hogy viszont a f o r r a -
d a l o m n e m i m p o r t c i k k ! A forradalom nagyon szép, nagy 
és dicső dolog, ha a szomszédunk háza ég, de a miénk lokalizálva 
van , még szebb, ha a forradalom- a világtörténelem lapjairól, az angol 
v a g y francia históriából, vagy éppen 1848-ból lobog és ragyog felénk, 
de a legszebb, ha ez a forradalom az ellenségeink portáját gyújto-
ga t ja , csűrét emészti, t rónját ingatja, és ura lmának szilárdnak látszó 
fundamentumát rendíti meg. Ez a kettős morál , amely a maga szá-
mára mentül több jogot és kiváltságot követel, amely mások elnyomá-
sából és letöréséből akarja a sa já t szabadságát és biztonságát meg-
alapozni, ez az imperialista és kapitalista morál most mond szörnyű 
csődöt ebben az európai egyetemes d é b а с 1 e-ban, amely mintha 
Marx előre bejelentett összeomlás elméletének nemvárt és nem sejtett 
nagyságú megvalósulása volna. Az orosz forradalom titáni tüzénél a 
maguk kicsinyes és komolytalan, máról-holnapra tengődő világpoliti-
ká jának kotyvalékát akarják megfőzni a különböző ellenséges államok 
diplomatái és politikusai, akiknek háborús üzlete Normann Angell 
minden számításán alul sikerült, kiderülvén európaszerte, hogy nem-
csak rossz üzlet, de a legrosszabb üzlet, sőt egyáltalában nem üzlet 
a háború. 

Az európai külpolitika börzéin most a forradalomra spekulálnak. 
Az orosz forradalomra és a többire, amely lesz, de mindenesetre 
lehetséges. 

Mintha az egész háborút erre építették volna. A legreakciósabb 
szerkezetű államokban hirdették a leglelkesebb hangok az e l l e n s é -
g e s n é p e k f o r r a d a l m á n a k dicséretét. Mindkét részről nyíltan 
azt hangoztat ták, hogy szabadságharcot vívnak és mind a két részről 
titokban a másik fél for rada lmátó l 'vár ták a maguk helyzetének meg-
változását, a megváltást magá t . A tűzzel játszottak, amely a népek 
lelke mélyén égett, vulkánokon táncoltak és egyszerre csak, egy már-
ciusi napon föllobogott keleten nyíltan a régi világot megemésztő tűz 
és kiárasztotta az ódon: romokat pusztító, az új világot megtermé-
kenyítő láváját a forradalmi vulkán és ettől a naptól fogva új fejezet 
kezdődött, nem csupán a gyalázatos háború, de az emberi haladás 
dicsőséges történetében is. 

A régi, velejében romlott, gerincében rothadt vi lág félkézkalmár-
jai, martalócai és zsoldosai, a vér és vas lassan, de biztosan levitézlő 
emberei most ebben az új vi lágvajúdásban is azon mesterkednek, 
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jobbanmondva azon kontárkodnak, hogy a sok bába között valahogyan 
elvesszen a gyermek, de a kérlelhetetlen és ki nem kerülhető ananké, 
ahogy a görögök mondották, fátum, ahogy a rómaiak nevezték, sors, 
ahogy a keresztények hívják, a törvény, ahogy a tudományos meg-
ismerés taní t ja , be fog telni, mivel egy új kor, egy új morál, egy új 
vi lág számára az idők teljessége elérkezett. 

A nagy idők, amelyekről zavaros mámorral a háború elején beszél-
tünk, igazi ábrázatukat majd csak most muta t ják meg valójában 
és boldog leszen az, aki ú j Simeonja volt az ember igazi győzelmének, 
nevezzék bár Liebknechtnek, Romain Rollandnak, Bernhard Shawnak, 
vagy Ady Endrének az illetőt és aki diadalmaskodni fog, bár régen 
virágok nyílnak is szívéből, mint Petőfinek, Tolstojnak és Jaurésnek!" 

(Jövendő. Dm. 1918. augusztus 4.) 

Ilyen biztos hangon, ilyen elvi t isztasággal kortársai közül csak Ady 
Endre írt. 

Juhász Gyulának nem voltak rendszeres marxista ismeretei, dea nép iránti 
szeretete ösztönösen elvezette a helyes útra. Mint a fenti cikkben egy kornak, 
lényegében helyes mérlegét tudta adni, úgy a következőkben azt látjuk, 
hogy legtöbbször meg. tudja állapítani, hogy az egyes emberek és csele-
kedetek a nép érdekében, vagy ellenére vannak. Clemanceau, a „háború 
egyik legkonokabb és legtehetségesebb tovagördítője" hazaáru lás címén 
bíróság elé állíttatta a redikálista Malvyt, aki bátran szembe mert szállni 
az imperialisták őrjöngésével, „aki a lázító igazságta lanság éllen a lázadó 
munkásság pár t já t fogja, aki nem akar egy húron pendülni a háború üvöltő 
derviseivel és nem tud együtt ordítani a nagy vérontás tigriseivel". A fran-
cia szenátus azonban felmentette Malvyt a vád alól. Juhász Gyula ezt a 
béke és munka harcosainak nagy győzelmeként üdvözli: 

„Clemanceau most kapta az első döfést, amely még halálos lehet 
n e k i . . . 
Malvyt már csak száműzni tudják, a háborús tigris karmai határo-
zottan kopni kezdenek . . . " 

Sőt megfordí t ja a vádat . Keményen cseng a hangja , amikor Franciaország 
akkori vezetőit, az imperializmus levitézlő politikusait, a vér és pénz urait, 
s ezeknek legfőbb képviselőjét, Clemanceaut vádolja hazaárulással : 

„ . . . igenis az is áruló és renegát és selma és bűnös a legnagyobb 
bűnben, ki elárulja azt a zászlót, amelyre a Kaladás, a szabadság, a 
humanitás van írva, azt a zászlót, amely alatt annakidején azok ellen 
harcolt ' Clemanceau, akikkel összefogva, akiknek hízelegve, akikre 
támaszkodva ma száműzetésbe küldi Malvyt, mivel megöletni már 
nincsen ereje és bátorsága." 

Az imperializmus Franciaországát a nagy forradalom Franciaországával 
állítja szembe: 

„A Gloire nemzetének, a Nagy Forradalom népének mai vezetői — vak 
vezet vi lágtalant — Keleten hátrafelé tolni igyekeznek azt az óra-
mutatót , amely 1789-ben már tizenkettőt ütött a vén Európának." 

:200 



Nem táplál nagy illúziókat a franciák és az imperialista nyugat vezetői 
iránt. Látja hazug és embertelen tetteiket, de erősen hiszi: 

„Az igazság — Franciaországban is — ú t o n v a n , bármennyire 
ú t jában is van egyúttal a hadikapitalizmusnak, amely szabadságról és 
testvériségről szaval Barbusse hőseinek és közben, mint akinek nem 
tudja a jobbja, mit manipulál a balkeze, szépen aranyakat gurít keleten 
a cseh-tót brigádnak, hogy a cár izmus megmarad t gépfegyverével 
lekaszabolja a frissen zsendülő orosz szabadság és demokrácia vetését. 
A párizsi kamarában, a versaillesi hadi tanácsban pazar bőkezűséggel 
osztogatják a népek szabad rendelkezési jogát, de a Volga t á j án éppen 
ennek a jognak elemi megsértésével és ki játszásával akarják minden-
áron — a pénz és vér árán — diadalra segíteni az orosz ellenforra-
dalmat ." 

Látja, hogy hiába minden mesterkedésük, hiába szavalnak álnok módon 
testvériségről, egyetértésről, hiába akar ják eltenni a láb alól a béke és a 
munka harcosait . A szenvedő és egyre tisztábban látó dolgozó nép igaz-
sága és ereje hatalmasabb, mintsem a vérontás és embertelenség tigrisei-
nek ez a terve sikerülhessen: 

„Malvy csak egy, nem olyan nagyon különös katonája a megértésnek,, 
a békének, az igazságnak. És Clemanceau már ezt a Malvyt sem tudja 
egészen eltenni a láb alól. Mi lesz akkor, ha nemsokára, talán holnap, 
maga a z Igazság fog föltámadni mindenféle európai hazugságok 
Clemanceaui ellen?" 

(Clemenceau, Dm. 1918. aug. 9.) 

Juhász Gyula ezt a cikket 1918 augusztus 9-én írta. A történelem pár 
hónap múlva válaszolt kérdésére. A N a g y Októberi Szocialista Forradalom 
hatására Távolkelettől Németországig fölkelt az addig leláncolt munkásság, 
hogy lerázza magáról a gyűlölt igát. Ez azonban akkor még nem sikerült. 
De ma az „ Igazság" feltámadt, ma m á r egy hatalmas, szervezett béke-
táhor védi a békét mindenféle hazugságok „Clemanceaui" és „Trumanjai"^ 
ellen. 

Az eddigiekben tapasztal t t isztánlátással figyeli a munkásmozgalmat 
is. Az áruló szociáldemokráciát, amely a háborús urak kiszolgálójává vált, 
a klerikális reakcióval együt t említi: 

„Két hata lmas és egyetemes Internacionálé mondott csődöt a világ-
háború kitörésekor: a kereszténység és a szociáldemokrácia Inter-
nacionáléja . . . " 

A II. Internacionálé pár t ja inak vezérei: 

„A Császár leghívebb katonái lettek 1914 augusztusától a h í rhedt 
Burgfriedetől az összeomlásig." 

A kereszténység internacionáléja, a klerikális reakció is méltó értékelést kap: 

„Ma istenek alkonya van, faragott képeké, amelyeket az igaziak helyett 
a népek, a tömegek előtt hordoztak és hirdettek, amelyek megmérettek 
és könnyűknek találtattak. Tolsztoj már a háború előtt kimutatta, hogy 
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a mai egyház csupán korhadt hatalmi szervezet, akár a mai állam és 
amint a mai állam (nálunk már tegnapi) a nacionalizmus nevében 
gyilkoltat embereket,. éppen úgy a mai egyház a klerikálizmus jegyé-
ben gyilkoltat l e l k e k e t . . . " 

(Internacionálé. Dm. 1919. febr. 7.) 

Az a Juhász Gyula írta ezeket a sorokat, akit a klerikálizmus híveként 
igyekeztek bemutatni a Horthy-korszak irodalomtörténészei. Az igazi 
Juhász Gyula túllát az egyházi pietáson, meglát ja az egyház összéfonó-
dottságát a kizsákmányoló osztályokkal. 

1919. január 18-án egy névtelen cikk jelent meg a Délmagyarország 
első oldalán „Spartacus" címen..Az író neve nincs aláírva, de Juhász Gyula 
eddig idézett cikkeinek tar ta lma, mondanivalója, a hasonló, sőt azonos kifeje-
zések és gondolatok, valamint a névtelen cikk hangja arra engednek követ-
keztetni, hogy ezt i s Juhász Gyula írta. A cikk akkor jelent meg, amikor — 
1919. január jában — német terrorbandák letartóztatták és meggyilkolták 
Rosa Luxemburgot és Karl Liebknechtet, a nemzetközi munkásmozgalom 
nagy vezető alakjait, a forradalmi Spartacus szervezet megteremtőit. Ez a 
cikk nemcsak azért jelentős, mert a nemzetközi munkásmozgalom e két 
nagy a lakjáról szól, — úgy muta t ja be őket, mint ,akik végig küzdöttek a 
háború ellen, akik ,bát ran kiálltak és szenvedték, várfogságot, majd halált 
elveikért — hanem azért is, mert az író meglát ja , hogy ezek az „Igaz Embe-
rek" a jövőért estek el, annak az ügynek lettek hősei, amelyért az emberi 
kultúra legnagyobb alakjai 'küzdöttek: 

„Liebknecht Károly, a germán Spartacus, a korán érkezők közül való 
volt. Most a halottak élén lovagol már, a túlvilági vörös gárda élén, 
-amelynek dicső és vérbiboros serégében a mi Dózsa Györgyünk és 
Martinovicsunk, .a ge rmán lázadó Hutten;, a prágai Húsz, a latin Gior-
dano Bruno és Henai Elienne, Ferrer és Jaurès vitézkedtek, míg éltek 
és győzedelmeskednek halottaikban." 
„ . . . érettünk estek el és a jövendőért, az Emberért, hogy egyszer 
majd, végre, valamikor, egészen szabad és boldog legyen. Tegnap-
előtt börtön, tegnap rágalom, ma halál, holnap halhatat lanság, szobor 
és milliók kegyelete vár ja őket." 

— ilyen szavakkal ha j t j a meg az emberiség zászlaját ravata luk előtt. 
Az 1917. év, amint az egész emberiség történetében, úgy a magyar 

írók életében, munkásságában is gyökeres fordulatot jelentett , vagy leg-
alább jelentős nyomot hagyott. Juhász Gyula is bizakodással fordult a 
fiatal Szovjet Állam felé, mert felismerte a forradalom- megtisztító erejét, 
melynek feladata volt egy „új Európának erőit és motor já t" békére, mun-
kára haj tani . Élesen szembeszállt és mélységesen elítélte az imperialista 
hatalmak gálád mesterkedéseit, kik a Szovjet Államot, az emberi jövő 
biztonságát születése percében meg akarták fojtani. 

Az Októberi Forradalom közvetlen, serkentő hatással volt a többi ország 
munkásmozgalmára . Magyarországon is egyre erőteljesebbek lesznek a 
harcok a háború és a népelnyomó rendszer ellen. Az 1918'. januári, ma jd 
a tavaszi, nyári országos méretű sztrájkok mind a m a g y a r forradalom 
előhangjai voltak. Ezek a mozgalmak Juhász Gyula írásaiban közvetlenül 
nem kapnak hangot,- de a magyar helyzettel foglalkozó politikai írásainak 
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hang ja azonban muta t ja , hogy az egyre érlelődő forradalmi hangulat rá 
is nagy hatással van. Féltő aggodalommal figyelmezteti népét a nagy 
veszedelemre, amelyben az ország „sírásói" akar ják vinni: 

„Egy rövidlátó és konok politika tönkre teheti egy nemzet legszebb 
vetéseit, megölheti kultúráját és jövendőjét; ezt az elrettentő nagy 
tanulságot tanuljátok meg magyarok- . . . " 

(Mérleg. Dm. 1918. jún. 2.) 

1917'. végén, amikor visszatért Makóról Szegedre, még erősen a pacifizmus 
rabja, s pacifista érzelmei viszik a Szegedi Feministák Egyesületéhez, ahol 
több előadássorozatot tart haladó irodalmi hagyományainkról . 

Az Orosz Forradalom hatására ekkor indul meg újra nagy erővel az 
általános, egyenlő, nőkre is kiterjedő választójogért a harc. A Szovjet-
unióban azonnal törvénybe iktatták a nők egyenjogúságát , sőt a béke-
tárgyalásokon résztvett az orosz nők delegáltja. Juhász Gyula is síkraszál) 
a nők egyenjogúsításáért, fe l ismerve a nők kettős elnyomását: 

„A feminizmus is szabadságtörekvés, a feminizmus is osztályharc, a 
feminizmus is rabszolgák harca a rabszolgatartók ellen . . . " — írja 

erről a mozgalomról 1918. júniusában. 
Sikerült is a törvényjavaslatot az országgyűlés elé vinni, de itt, ahogy 

„A mi nőgyűlölőink" című vezércikkében ír ja: 

„ . . . á nők választójogát a minden pártban és minden vonalon bujkáló 
és ki-kitörő reakciós szellem (ha ugyan szellemnek nevezhető e sivár 
szellemtelenség) buktatta meg . . ." 
, , . . . Itt a reakció vizsgázott le, itt a nemzeti öntudat lanság aratott 
diadalt." 

Itt szintén nemcsak az a jelentős, hogy fontos kérdést vet fel, hanem 
az is, hogy kezdi látni az emberiség problémáinak az összefüggését. Szen-
vedélyes düh tör ki belőle, amikor azokról beszél, kik gyáván, az adott 
életbe beletörődve, az uralkodó körökhöz dörgölődznek, s így keresik bol-
dogulásukat: 

, , . . . egy • seprűt szeretnék már látni, egy erős, jó, új seprűt, amely 
kiseperné mindazt az ócska, rothadt fölfogást, azt a port és szemetet, 
amely tisztes konzervatív óvatosság neve alatt még a régi jó világból 
m e g m a r a d t . . ." 

(Dm. 1918. augusztus 18. „Korbács" c.) 

Kitűnően jellemzi, s mutat ja be a fordulat-előtti lázas „fülledt, csendet" 
a „Magyar nyár 1918." című költeményében, s egyben félreérthetetlenül 
érzékelteti a sa já t állásfoglalását is: 

Fülledt a csönd, mintha üres a kaptár, 
Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. 

Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma 
És föllángol e táj , e néma, lomha? 

Ha rhegútálva száz here pimaszt már, 
Vihart aratva zendül a magyar nyár?" 
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Már meglát ja a csendes és lá tszólag nyugodt felszín alatt a robbanó-
erőket. „Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma?" teszi fel a kérdést. 
Mi lesz, ha az eddig szenvedő nép feltámad, ha orosz testvéreikhez hason-
lóan lerázzák magukról évszázados bilincseiket? Ezt vár ja mindennél jobban 
Juhász Gyula és ezért kap szárnyakat művészete a forradalmasodó időkben, 
ezért tud az addig magábazárkózott , csak olykor-olykor lázadó ember már 
harcolni, vágyainak hangot adni, a küzdelmre buzdítani. CJj világot akar, 
emberibb életet, új embereket, akik a közösségért tudnak és akarnak dol-
gozni: 

„Az új világot, amely készül, nem lesz könnyű felépíteni. De kell és 
ember kell hozzá, nem ebből a régi világból való, nem ennek a régi 
világnak cinkosa, siratója, támogató ja ." 

(Dm. 1918. szeptember 22. „Hadilány" c.) 

Lá t ja , hogy ez „új világot" nehéz lesz felépíteni, hogy sok áldozattal 
és fá jdalommal fog járni az új élet kialakulása, de erősen és rendületlenül 
bízik a győzelemben. Annak is félreérthetetlenül tanújelét adja, hogy ez a 
várvavár t új élet már nincs messze, már itt az idő, mikor győzni fog az 
igazság, felszabadul a nép minden „ököljog" kizsákmányolás és minden 
népbutítás alól: 

„De én tudom, hogy lesz még ünnep egyszer, 
Hol Helfferichnél Ehrlich többet ér 
S Pas teur különb, mint. száz véres vasember, 
Kiről ezer rom és rokkant regél, ч  
Itt az idő, hol egy lesz csak az ellen: 
A butaság! és győzni fog a szellem! 

Mikor magyarnak ' l enn i annyi lesz majd: 
Szabadnak lenni, bölcsnek és igaznak. 
Nem nézni le a dolgos idegen faj t 
S ököljogot nem adni ősi gaznak! 
E kort újult lélekkel így köszöntöm: 
Éljen a bátor és jó mindörökkön!" 

(„Salve" с.) 

Bár a munkásosztály harcaival közvetlenül nem foglalkozik, de korá 
nak égető, társadalmi és szociális kérdéseire érzékenyen reagál, s á l ta lá-
ban jó irányban keresi a problémák megoldását. Nem fátyolozza el tisztán-
látását az a féktelen nacionalista uszítás, amely az első világháború utolsó 
évében csap a legmagasabbra. Ezekben az időkben helyesen és jól látja 
meg a hibákat, a hitvány mesterkedéseket, a nemzetiségi politika osztály-
jellegét: 

„A mi félmúlt nemzetiségi politikánk évtizedes bűnei virulnak ki most 
ebben a vi lágháborúban. A legnagyobb bűne pedig az volt ennek a 
politikának, hogy maga se tudta mit akar és maga se akarta, amit 
tudott. Egyszer puskatussal dolgozott; máskor pedig lekenyerezéssel . . . 
Különféle mértékkel mért, másképpen kezelte a szegény tótot, mint a 
g ä z d a g svábot." • 

(Dm. 1918. szeptember 22. „Többet ésszel" c.) 
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Vidéki határmenti városokban tanított egész tanári pályafutása alatt, s így 
sok szomorú tapasztalatot szerzett e téren is. 

1918. októberében a politikai válság mélyült, a nép béketüntetései egyre 
érősebbek, egyre harcosabbak lettek. Október 25.-én az egyetemi i f júság 
rendezett béketüntetést; áttörték a rendőr- és katonakordont, benyomultak a 
királyi várba, memorandumot akartak átnyújtani a királynak. A tüntető 
fiatalokat lovasrendőrök verték szét. Juhász Gyula lelkesen üdvözli a har-
cos fiatalságot, amely „öntudatosan kopogtat már a rom'.ott régi társada-
lom a j t a ján . " Az ország függetlenségéért és szabadságáér t harcoló kuruc-
hősökhöz hasonlítja őket: 

, , . . . most megszólaltál októberi i f júság, új magyar fiatalság. Jobb-
kezem, amellyel e sorokat reménytől remegve^írom, már nem s a j o g az 
a régi élés kardvágás, amelyet egy lelkes tüntetésben az egyetem 
folyósóján kaptam . . . Azt a zászlót, amelyet ronggyá akart tépni a 
szolgaság és erőszakosság, ti fogjátok vinni, végső diadalra . . ." 

(Dm. 1918. október 27. „Októberi i f júság" c.) 

A fővárosban történt események híre hamar eljutott Szegedre is, ahol 
októberben IV. Károly király látogatására készültek Juhász Gyula nem 
valami udvarias fogadtatás t jósolt, s a készülő királyhimnuszt „hóhér-
himnusznak" nevezte. A látogatás „közbejött akadályok" miatt e lmaradt , s 
Juhász Gyula ironikusan jegyezte meg: „másképp hívják azt az ifjú hatal-
mat, amit én várok". Az események gyorsan peregtek egymás után. Októ-
ber 28-án politikai nagygyűlésen Szeged népe is állástfoglalt a politikai 
válság dolgában és lelkesen csatlakozott a Magyar Nemzeti Tanács prog-
rammjához. A nagygyűlés egyik szónoka Juhász Gyula volt. Ismét általá-
nos, egyenlő, a nőkre is kiterjedő választójogot követelt. Október 29-én a 
szegedi diákok tartottak forradalmi hangú nagygyűlést, melynek végén 
„Ady Endrét és Juhász Gyulát éltették viharos lelkesedéssel". így robbant 
ki Szegeden az októberi forradalom. 

Juhász Gyulánál a forradalom' vá rása , az új igazságos világba vetett 
rendíthetetlen hite nemcsak írásaiban mutatkozik meg. Ezt a hitet és len-
dületet muta t ja a forradalom és a proletárdiktatúra alat t i tevékeny, harcos 
közéleti szereplése is. Rövid ideig t ag ja lett a november 2-án megalakuló 
Szegedi Nemzeti Tanácsnak. November végén kilépett belőle, mer t — 
ahogy a lemondását közlő levelében í r ja — a Nemzeti Tanács azzal, hogy 
konzervatív elemeket is magába fogadott, eltért eredeti céljától, amit ő nem 
helyeselhet. A Nemzeti Tanácsban csak az új irány feltétlen híveinek szabad 
helyetfoglalniok — mondja igen helyesen. Politikai állásfoglalása a forra-
dalmi tömegmozgalom hatására fejlődik, egyre határozottabb lesz, fokozato-
san közelebb kerül a baloldal táborához, a munkásosztály harcaihoz. Bár a 
Polgári Radikális Pár t tag ja és a pár t szegedi szervezetének elnöke, de 
magata r tásában és politikai állásfoglalásában messzebbre jut el a polgári 
radikalizmusnál. 1918 végén közeledik a szociáldemokrata párthoz, a párt 
szabadságünnepén forradalmi költeményeiből olvas fel, de amikor felismeri 
a szociáldemokraták minősíthetetlen áruló magatar tásá t , hamar visszavonul, 
kiábrándul a szociáldemokrácia opportunista politikájából. Ekkor bár sok 
kétséggel és félelemmel, érzelmileg egészen közel kerül a kommunistákhoz. 

A polgári irodalomtörténészek egyik leghazugabb hamisítása Juhász 
Gyulával kapcsolatban az, hogy költészetének vallásos elemeit fel-
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használva, mint klerikális érzelmű írót értelmezték. Ez az értelmezés merő-
ben rágalom. Igaz az, hogy Juhász Gyula nem tudott megszabadulni a val-
lásos kötöttségektől, de ugyanakkor világosan látta, hogy az egyház a hala-
dás ellensége. Különösen 1918—19-ben éles a bírálata a főpapok politiká-
jával szemben. „Az egyháznak el kell hagyni a világi hatalom hiú és mél-
tat lan keresését, le kell mondania a sokezerholdas latifundiumok meddő kul-
tuszáról." Az októberi forradalom hatására 1918. novemberében megalakult 
a Budapesti Papi Tanács, a demokratikus érzelmű alsópapság szervezete, 
mely 11 pontban foglalta össze korszerű reformtörekvéseit. A szegedi a lsó-
papság nem találta ezt a 11 pontot elég radikálisnak és annak kibővítését 
kívánta: Követelték a püspöki birtokok felosztását a nép között, a papi nőt-
te nség eltörlését, továbbá, hogy minden pap társadalmi állásának megfe-
lelően — a papi birtokok igazságos felosztása után — állami fizetésben 
részesüljön. Juhász Gyula örömmel és bizakodással üdvözli az a lsópapság 
mozgalmát, kik hallgattak a ' k o r intő szavára : 

„örömmel és elégtétellel kell üdvözölni ezt a határozatot , a pesti papi 
tanácsnál merészebb, de jogos és méltányos állásfoglalást . . . 

Megszületett az Országos Papi Tanács . . . amely az új idők igaz-
ságainak levegőjét kívánja bevinni a főpapi aulák fülledt világába . . ." 

Természetesen az egyházi reakció nem nyugodott bele az alsópapság-
nak a haladás táborához yaló csatlakozásába. így a csanádi megyéspüspök 
— Glattfelder' Gyula — ellenakciót tervezett a Délmagyarországi Papi 
Tanács programmjával szemben. Juhász Gyula könyörtelenül leleplezi a 
főpapság népellenes mesterkedéseit. A misztikumok vi lágával butították és 
vezették félre a tudatlan népet, „gyűlöletet prédikáltattak. a szeretet val lása 
nevében", ahogy 1848—49-ben, úgy a forradalom idején is könnyűszívvel el-
árulták a hazát, ádáz gyűlölettel harcoltak a haladás ellen, s ha szükséges 
volt, „világi hatalmuk és hasznuk" megvédésére, még az ördöggel is kész-
ségesen cimboráltak: 

„A világi hatalmát és hasznát féltő főpapi ' la t i fundium'gyűlölete t p;é-
diktáltátott a szeretet val lása nevében a más vallásban születettek ellen, 
de azért, ha profitja úgy kívánta, szívesen vette a másvallású nagy-
tőkések szövetségét, is, s a politikában nagyszerűen kezet tudott fogni 
mindenféle modern pogánnyal és hitetlenekkel, ha azok a reakció 
agyaglábú bálványát támogat ták ." 

(Dm. 1918. nov. 20. Papi Tanács.) 

Így ír azokról a főpapokról,-kik megáldották a fegyvereket, „amelyekkel a 
régi állam rabjainak ölni kellett". 

Politikai fejlődését muta j a a forradalom kiörése utáni tevékenysége. 
Nagy lelkesedéssel köszöntötte az 1918 októberi forradalmat , de az nem 
hozta meg sz'ámára azt az „ i f jú hatalmat", amit ő várt. Ezt mutatja az a 
tény is, hogy rövid pár hét u tán kilépett a Nemzeti Tanácsból. Csalódott a 
polgári forradalomban, annak megalkuvó politikájában, s újra várt, ú j ra 
új megoldás felé tekintett. 
Az 1919-es évet látói cikkel köszönti: 

„Talán örökké nevezetes lesz, talán nevezetesebb, mint 1526, mint 
1848, talán még fontosabb és híresebb, mint 1453 vagy 1789. Lehet, 
a legemlékezetesebb év lesz, mióta a világnak története van . . . 
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Ma kezdetét érezzük valaminek, ami még nem volt . . . Lehet, hogy 
ennek az ú j hitnek a napja még nem látszik tisztán és világosan a hori-
zonton, lehet, hogy még nagyon ködös és homályos a vér párájától , 
lehet, hogy még sok felhő és füst fogja e l t a k a r n i , . . . de az új nap van, 
az új nap fölkél és ma már virradat van, ma már dereng, ma már a 
hajnal szürkülete és zengése árad széjjel győzelmesen . . . 
. .. Hogy embernek lenni újra dicső dolog legyen; erre törekedjék most 
minden teremtett lélek, mert ma már megint szabad erre törekedni, 
egész szívünkből és minden erőnkből." 

(Dm. 1919. január 1. „1919." c.) 

Egyre erősebb lesz a hite az új társadalomban, amely ú j életet teremt: 

„Az igazi jókedvet, az élet valódi örömét, azt a joie de vivre-t, amely 
egy igazságos és becsületes, egy békés és dolgos társadalom rendjéből 
terem, mint az életnek nevezett búza a jó földből. Ez a társadalom ma 
még csak ígéret és remény, de valóság és élet lesz, ha hittel és mun-
kával akarjuk." 

(Dm. 1919. január 5. „Alkohol" c.) 

Hogy emberek lehessünk, hogy emberi életet élhessünk, hogy az életünk 
vidám és boldog legyein, — ezt vár ja „az ú j naptól", a forradalomtól, az 
az igazságos és- munkás társadalmi rendtől, s ennek megvalósításáért szólít 
harcba. Ebbői a pár sorból is világosan le tudjuk mérni azt a nagy válto-
zást, amely Juhász Gyulában a forradalom idején végbe ment. Az az ember, 
aki a régi rend nyomasztó és rothadt légköréből öngyilkossággal akar t meg-
szabadulni, aki a forradalomig nem találta helyét a társadalomban, ez az 
ember most felszabadul, bizakodó szavait az igazi életöröm teszi meleggé, 
életét és művészetét a célját megtaláló ember ereje gazdagít ja . 

így megérthetjük azt a gyűlöletet és megvetést, ahogy a régi rend 
embertelen kizsákmányolásáról, a „háborús mámortól kótyagos vezérekről" 
beszél, arról a társadalomról, amelynek a járvány és „az alkohol volt a 
legbiztosabb és a legerősebb cinkosa": 

„A rosszul táplált, testileg és lelkileg éhes proletárt a pálinka és társai 
vigasztalták. A természet és művészet derűs, tág, tiszta és örök mezői-
ről félhomályos, szűk és piszkos odúkba szorult az öntudatlan, szerve-
zetlen munkás, ahol nem is olyan méregdrágán mérték ki neki a mér-
get, amely narkotizálta, amely a bizonytalan jövendő délibábja helyeit 
a hazug jelen rózsás fátyolát, színes ködét teregette rövidlátó, könnyes 
szemei e l é . . . A régi állam, amelyet a német óriás a legszörnyűbb ször-
nyetegnek nevez, az alkohol emberírtó sárkánytorkába dobta milliók 
életét, j ö v ő j é t . . . " 

Meglát ja társadalmi okait a „részeges munkás" létrejöttének és elter-
jedésének a kapitalista társadalomban. A „Magyarok, Szerbek; emberek" 
című cikkében pedig a nemzetiségi kérdés problémáira keres választ, s ho-
mályosan, de a megoldást is felvillantja. Egy Theo nevű szerb társával való 
régi, nagyváradi beszélgetésének a történetét írja le: 

„ . . . Jó volna megint együtt ülni a váradi terraszon, a vörös hold alatt, 
békén, boldogan, még mindig fiatalon, kezetfogni és ünnepelni a szoli-
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daritást, amely ledönti a vámsorompókat, összetöri a szuronyokat és 
megcsinálja, amit ezer háború és millió áldozat nem tudott: a munka 
és az alkotás szent szövetségét, ahol nincsenek kis népek, nagy népek, 
csak népek vannak." 

Meglepő t isztánlátással fordul a falu felé is, az „úri betyárság" és „úri 
huncutság" által elvadított, háttérbe szorított paraszt felé. Még a proletár-
diktatúra előtt, 1919 elején mozgolódni kezdett az ellenforradalmi szervez-
kedés, amely az évszázados elnyomásban és sötétségben tartott magyar 
parasztság jelentős hányadát is befolyása alá tudta vonni. Juhász Gyula 
a „Vendée" с. vezércikkében a francia forradalom alatti ellenforradalmi 
szervezkedésből indul ki. „Kísértetiesen megismétlődtek a történelemi ese-
ményei . . . " Csak „Vendée-t kell gondolni Székesfehérvár és Párizst Pest 
helyett, a Katonatanácsot a Konvent helyébe — írja — és megláthatjuk, 
hogy а XVIII. század vége és а XX. század eleje között, nagy a hasonla-
tosság." A f rancia forradalom példájával muta t rá arra, hogy a forradalom 
egyik legégetőbb problémája a parasztkérdés, amelynek megoldására nálunk 
sem a polgári kormány, sem a szociáldemokraták nem igen törekedtek: 

„A nyugati megye, a magya r Vendée, Székesfehérvár megmozdulását 
nem lehet és nem szabad lekicsinyelni. Tudnunk kell, hogy nem csupán 
néhány de genere m á g n á s dolga ez, de a föld konzervatív népének 
tiltakozása is egyúttal, az uraság és a főpapság egész nagy és kiter-
jedt cselédszemélyzetének, j obbágynépének . . . renitenciója az új dol-
gok, az új kohók diadala ellen. Az ősi vármegyeház urai és szo'gái 
kurjantották el m a g u k a t . . . A magyar Vendée égető és nyílt sebe lesz 
a magyar forradalomnak. Megszervezni és felvilágosítani a magyar 
parasztot, a magyar vidék -népét, amelyet úri betyárság és úri huncut-
ság rontott, vadított és idegenített és amelyet eddig meglehetősen kife-
lejtett programmjából a szocializmus. . . most az utolsó óra után még 
mindig m e g kell próbálni mindent, amit lehet." 

(Dm. 1919. február 12. „Vendée" с.) 

De nemcsak felveti a parasztkérdést, mint a forradalom' legégetőbb 
problémáját, hanem látja a megoldás ú t j á t is: paraszti kézbe az úri 
földekkel! 

„A föld, amelynek eddig éhesei és imádói voltak a szegény magyarok, 
a föld, amelyért eddig halni kellett, íme, végre tulajdona lesz tulajdon 
véreinek, Dózsa népének." 

(Dm. 1919. február 26. „A föld" c.) 

Juhász Gyula felismeri a parasztság tar thata t lan helyzetét, látja, hogy 
a parasztságot csak a föd utáni vágyának kielégítésével lehet a forradalom 
eszméjéhez közelhozni. 

* 

Juhász Gyula 1918 előtti életpályája és munkássága világosan meg-
muta t ja azt a válságot , amelyben a korabeli kispolgári értelmiség élt, 
De már ez a pálya is az igazi megoldás felé, a forradalom felé vezet, 
luhász Gyulánál nagy vízválasztó a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, 
melynek új vi lágot és új korszakot teremtő magva Magyarországon is 
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talajra talált. A ..Kövessük Szovjetoroszországot" jelszó 1917 november óta 
mind népszerűbb lett a magyar munkások, szegényparasztok és a forradalmi 
értelmiség soraiban. Hatot t Juhász Gyulára is. Bizakodással fordult a fia-
talszovjetál lam felé. Szembeszállt a wilsonizmussal, amely a „békeapostol" 
álarcban jelentkezett, helyesen ismeri fel az -amerikai imperialisták világ-
uralmi terveit: „ma m á r a pacifista álmot is tűzzel-vassal, amerikai haddal 
akarja az ellenség valóra kalapálni" — írj őszinte megvetéssel. 

Érdeme, hogy az eseményeket, amelyek a háború, a béke és a forra-
dalom menetében történtek, nemzetközi összefüggésleiben, hatásaiban vizs-
gálja. Bizonytalan formában, de megvan nála a proletár nemzetköziség 
gondolata. 

Sokat foglalkozik' Magyarország eljövendő sorsával . A proletár forra-
dalom előestéjén Kölcsey emlékét, jóslatát idézve vá r j a a megújhodó időt: 

„E bús imádságot dalolta ajkam, 
Mikor nem tudtam még, hogy mit dalol, 
De éreztem, hogy e borús szavakban 
Ezer év ujjong, búg a hant alól. 

A végeken, hol mély magányban éltem 
S Rodostó gyásza szállt lelkem felett, 
A néma dacban, büszke szenvedésben, 
Fa jom keserve, megértettelek. 

,.E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal, 
Az éghez oly közel jár t a magyar dal, 
Kárpátok bércén ültem egyedül 

És gondolkoztam a költő felül, 
Ki félszemével a jövőbe látott 
— Ô Kölcsey, teljék be látomásod. 

(1919 március 16. „UJj énekek a végekről". A Himnusz.) 

Ezekben a sorsdöntő napokban még jobban elmélyül hazaszeretete. 
Mestere, Ady nyomán érzi és hirdeti, hogy érik a forradalom, amely rövi-
desen szétveti a régi társadalom korhadt épületét, amelyet csak ideig-óráig 
tud fenntar tani a csendőrszuronyra, és az egyház „karddá egyenesített 
keresztjére" támaszkodó uralkodó rend. 

Ezt a t isztánlátását , ezt a jövőbe világító fényt olykor elhomályosítják 
zavaró, téves nézetei, kétségei, amelyek változó erővel végigvonulnak egész 
életén. Vár ja , akarja a forradalmat, annak' megtisztító erejét. Az orosz for-
radalom áll példaként a szeme előtt, de fogyatékos marxista ismeretei пмп 
elegendők ahhoz, hogy a proletárdiktatúra funkcióját átértse. Ez a magya-
rázata annak, hogy az orosz forradalomról, a bolsevizmusról néha hely-
telen a felfogása. De ebben igen nagy szerepet játszot t a forradalomtól meg-
rettent burzsoázia és a klérus sa j tó ja is, amely minden tudását és erejét 
latbavetette, hogy a forradalomról a leghazugabb rémmeséket és hazug-
ságokat híreszteljen. De nem hisz vakon a saj tó hazug híreszteléseinek: 
„hogy most mi is van és mi is lesz az orosz földön . . . ezt az erdőt a sza-
badon idomítható és kormányozható hírek fájától nem láthatjuk elég vilá-
gosan . . . " 
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A rágalmazásban különösen élenjárt és kitűnt a magyar szociáldemo-
krácia, mely a bolsevizmusban rejlő veszélyről szónokolt, a magyar kom-
munisták szervezkedéseit ellenforradalmi cselekedetnek minősítette és 
tűzzel-vassal harcolt ellenük. 

Az opportunista környezet, a burzsoázia hazugságai , a szociáldemo-
krácia munkásáruló maga ta r t á sa mind nagy szerepet játszott abban, hogy 
az egyre forradalmibbá váló Juhász Gyula néha mégis elvesztette szeme 
elől a megoldást jelentő forradalmat, s Nansen elméletét hirdetve a kis 
nemzetekben látta a tisztultabb jövő zálogát, vagy Wilson pacifista propa-
gandájá tó l megzavarva , ő is üres pacifista szólamokat hangoztatot t . Kis-
polgári ingadozása miat t gyakran őrlődik a bizonytalanság és kétség malom-
kövei között: 

„Ma, a kezdetét érezzük v a l a m i n e k . . . Hogy milyen lesz, hogy terror-
ral akar-e jönni, mint a régi uralmak, vagy szelíd igával, mint a 
kereszténység, hogy egyszerre dönti-e le a múl t f a l a i t . . . vagy lassan,, 
de biztosan k ö z e l e g . . . ma erre is csak a modern tudás ignorábi-
musával válaszolhatunk, de jönni fog, de itt lesz, talán már itt is v a n . . . " 

A részletekben gyakran tévedett, olykor hamis útra tévedt, ingadozott, 
de minden esetben határozott a végső ál láspontja: az új élet születéséhez 
elkerülhetetlen a régi renddel való leszámolás, elkerülhetetlen a forra-
dalom. 

Hasonló világnézeti fejlődést tapasztalunk irodalmi kérdésekkel fog-
lalkozó írásaiban is. Legnagyobb íróinkról emlékezik meg, a legégetőbb 
kultúrpolitikai feladatok elvégzésére lelkesít, amelyeknek a maradéktalan 
megoldását szintén a forradalomtól vár ja . Az irodalom kérdéseivel nem 
elszigetelt j elenségként foglalkozik, hanem a társadalmi élettel, szoros-
összefüggésben, annak hatásaként. Az uralkodó osztálynak nemcsak a poli-
tikai életben való bűnös mesterkedéseiről rán t ja le a leplet, de leleplezi 
a velejéig rothadt és fertőző kul túrájukat is: 

„Még az úgynevezett szellemi élvezeteik is milyen silányak, milyen 
antiszociális és antikultúr jellegűek. Már-már orfeumot csinálnak a 
színházból és pornográfiát az irodalomból. Az orosz-japán háború 
Szanin irodalma bátor és erős kiállás volt a mai budapesti á'.francia 
erotika parfümös szemete mellett. 

(Dm. 1918. aug. 25. Csöndesebben v igadjanak c.) 

„ . . . A kultúra cégére alatt alacsonyrendű irodalmi dolgokkal méte-
lyezik a z olvasókat, mikor a magya r ság és művészet szinte már nem 
talál ja hónát e hazában és főképpen annak fővárosában . . ." 

Hosszasan foglalkozik az olasz irodalom egyik legreakciósabb alakjá-
val, Gabrielle d'Anunzioval, aki művészetét teljesen az imperializmus 
szolgálatába állította, s ezzel elősegítette azt a bűnös politikát, mely az 
olasz népet a háborúba sodorta. Tisztán látta d'Annunzio szerepét a hábo-
rúban. Az ő alakján keresztül leleplezte a századforduló óta elburjánzott 
különböző polgári „művészi" irányzatokat, melyeknek szép szavai és finom 
gesztusai mögött ott rothadt és mérgezett a burzsoá ideológia. Így ír 
ezekről a kérdésekről: 
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„Arról lehet vitázni, hogy jóhiszeműen ágál-e ez a hisztérikus költő-
király, ebben a véresen komoly vi lágtragédiában és az is felfogás 
dolga, hogy jól áll-e neki ez a régóta áhított szerep? Mi nem tar t juk 
olyan mulatságosnak a dolgot mint a némely magyar humoristák, mi 
inkább tipikus tünetnek tekintjük az ő szereplését, jellemzőnek egy 
haldokló társadalomra és egy pusztuló művészi felfogásra nézve, 
amelynek minden különössége, mondhatnám végső föllángolása ebben 
a különös íróművészben és életművészben tetőzik. 

Mert Gabrielle dAnnunz io annak a múltszázadvégi jelenszázad-
eleji modern individualizmusnak egyik legszínesebben, kivirult pél-
dánya, amely a politikában az erőszakos és nagyralátó imperializmust, 
a társadalmi életben a gyöngék és szegények, a dolgozók és elnyo-
mottak véres verejtékéből fölényesen és pompázva ingyenélő kapitaliz-
must, az irodalomban pedig a szenvedő és küzdő tömegek panaszát 
wagneri muzsikával túlzengeni próbáló esztétaságot igyekezett dia-
dalra segíteni. DAnnuz io mindig az előkelők, a születési és pénzarisz-
tokraták, a grófok és nábobok költője igyekezett lenni . . . 

Az úgynevezett modernség, valójában a megromlott kapitalista 
társadalom mohó élvezetvágya és mérhetetlen önzése az, ami szép 
szavak és finom gesztusok- bársonya és selyme alatt ott rothad és mér-
gez dAnnunz io egész költészetében. Ennél a nőiesen hiú és állatiasan 
szenvedélyes olasznál a szerelem, mint szadizmus, az élet, mint parádé, 
az igazság, mint dekoratív szépség jelentkezik. Ez az ember (az em-
ber, a költő, mily bi tang ez a név, mond ja Arany János) mindig a 
világ tükrében látja magát és ehhez képest illegeti, piperézi, kendőzi 
és álarcozza magát . 

Az olasz háború nem az olasz nép háborúja, ezt minden bersag-
lieri és minden lazzaroni tudja jól és ha nem tudta volna, az Avanti-
ból elégszer olvashatta volna, maga dAnnunz io is. 

Az olasz kapitalizmus terjeszkedni akart, mert ez az ő érdeke, 
nyers, kegyetlen, önös, egyszóval kapitalista érdeke, az olasz szállítók 
is keresni akartak a nagy üzleten, az olasz bankok szintén, az olasz 
kormánynak is jól jött, hogy a benne felgyülemlett forrongó elégedet-
lenséget kinn a fronton egy kissé lecsapolja és ehhez kellettek d A n -
nunzio beszédei, amelyekben Manzoni prózája új színekben, és régi 
frázisokban csillogott és ehhez kellettek1 d'Annunzió ódái, amelyekben 
Dante nyelve új .hasonlatokban és régi szólamokban szárnyalt . 
A háborúhoz d'Annunzió is kellett, mint kivilágítás és. drapéria, de 
viszont dAnnunziónak is kellett a háború, hogy a futuris ta f iatalságot 
olyan dolgokkal főzze le, amilyeneket még egy Marinett i automobil 
gyors fantáz iá ja sem mert megvalósítani. 

Az olasz költő legújabb írásműve inkább a hadiparancsok és a 
háborús Hirdetmények műfa jába tartozik és nem igen mutat valami 
különös eredetiséget. 

(Dm. 1918. aug. 11. Bomba helyett Bombaszt c.) 

A politikai kérdésekben tapasztalt egészséges törekvése: a továbbvezető 
út megkeresése itt is megtalálható. Azt az utat , amely a burzsoá irodalom 
válságából kivezet, az irodalom- és művészet egyetlen és igazi feladatát , 
a nép szolgálatában és felemelésében lát ja . 1918. augusztusában Juhász 
Gyula is résztvett a Szegedi Dugonics T á r s a s á g „tanyai expedícióiban", 
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mely célül tűzte ki, hogy a tanyavilág népét megismerteti a magyar iroda-
lom haladó képviselőivel. Az itt szerzett élményei és benyomásai alapján 
vonta le a tanulságokat : 

„ . .. a néppel a nép nyelvén kell beszélni és hiába a vi lág minden 
tudása és művészete, ez mind véka alá rejtett világ, mind elásott kincs 
és titkos értelmű rózsa marad, a nép nagy tömege számára, ha nem 
neki szól és ha nem ügy beszél, hogy ez a nagy tömeg érezze: rólam 
szól a mese! . . . 

. . . ennek a hatalmas és szunnyadó szellemi erőket r ingató nép-
tengernek kell a lelkimanna és főleg, hogyha egyszer a szívéhez fér-
kőzve, az értelméhez szólva, az érdeklődését kielégítve, fölkeltették 
benne a több műveltség, a tudás és a lelkigyönyörűség szent éhségét 
és szomjúságát , akkor egy minden másnál gazdagabb, erősebb és 
mindenekfölött magyarabb publikumot teremtettünk a hazai irodalom, 
az igazi hazai kultúra számára. Ez az életünkbe és sorsukba vágó 
nagy nemzeti érdek! . . . 

A néphez szólni, a népnek írni, a néppel megértetni és megsze-
rettetni magunkat nem leereszkedés, nem lealázkodás, sőt ellenkező-
leg, nagyszerű és gyönyörűséges fölemelkedés . . ." 

Juhász Gyula észrevette azokat a veszedelmeket, amelyek a magyar 
kultúra alapjait, gyökereit fenyegetik, s a cikk végén összegezte a felada-
tokat, amelyek révén a mulasztásokat pótolni lehet: 

„ . . . Nép és irodalom tehát kell, hogy kölcsönösen keressék és megta-
lálják, hogy szeressék és megértsék végre egymást! 

Meg kell teremteni a magyar nép irodalmát, de mindenesetre jó 
írókat és jó könyveket kell eljuttatni a néphez, amely ma már anyagi 
és szellemi ereje azon fokán van, hogy olvasni és művelődni akar és 
tud is!" 

(Dm. 1918. aug. 28. Irodalompolitika c.) 

Nagy érdeme, hogy nemcsak beszél ezekről a feladatokról, de ő maga 
is hozzálát, hogy irodalomtörténeti cikkein keresztül közelebb hozza a népet 
az irodalomhoz. Egyik cikkében az 1908-ban induló Nyugatot, s íróinak 
harcait ismerteti. A Nyugatnak azt az arcát veszi védelembe, amelyet Ady 
Endre képvisel, amely a forradalom előhírnöke volt: 

,,A Nyugat és a Holnap dolga igen természetesen, nem volt és nem 
is lehetett elszigetelt jelenség. A magyar tá rsadalom nagy politikai, 
gazdasági és kultúrális vá lságának és csöndes titkos forrongásának, 
a földalatti erők megmozdulásának tünete volt ez. A szellemi élet 
érzékeny szeizmográf ja földindulást jelzett, az a keserűség és szomo-
rúság, amely Ady Endre vulkánikus verseiben hullámzott, amely Jób 
Dániel novelláiban remegett és Lengyel Menyhért első drámáiban 
kiáltozott: nem volt puszta irodalom és merő művészet, a magyar élet 
a budapesti élet, a vidéki élet mélységeiből zokogott és dübörgött föl. 
Ezért az a szenvedélyes ellenkezés, az az idegenkedő, nagyon is ele-
venen érintett tiltakozás, amely az Akadémiától a Budapesti Hírlapig 
fogadta . . ." 

(Dm. 1918. okt. 13. A Nyugat c.) 
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Haladó hagyományainkat akar ja ismertté, a nép kincsévé tenni. Ezért 
követeli a régi iskolarendszer megváltoztatását ; 

„ . . . a régi renddel a régi iskola is megbukott . . . az emberi és magyar 
kultúra örök értékei éppen úgy átmentendők az új iskolába, mint 
ahogy ennek az új iskolának egyik legfontosabb programmpontja az 
lesz, hogy éppen ezeknek az örök emberi értékeknek valódi jelentő-
ségét k i e m e l j e . . . amit a régi iskola nem egészen és nem valami jól... 
teljesített." 

(Dm 1919. március 16. Ü j iskolát az új életnek c.) 

Ezért írja Vörösmartyról születése évfordulóján: 
„Most az új Magyarországnak, ha nem akar ingoványon vagy leve-
gőbe épülni, meg kell mentenie Vörösmarty szellemi kincsét, megmen-
teni és fölhasználni . . . 

Vörösmarty igéire, igazaira, humanizmusára, az örök haladás 
végső diadalába vetett szent hitére ma nagyobb szükségünk van, mint 
valaha." (Dm. 1918. dec. 1. 'Vörösmarty c.) 

Juhász Gyula Adyval szoros bará tságban élt, harcával egynek érezte 
magát , s hatására valósággal újjáéledt. Ady segítségével ráébredt arra, 
hogy a költészet fegyver és felismerte a költészet társadalmi szerepét. Így 
Ady halála Juhász Gyulát rendítette meg talán a legjobban: Költői 
pályatársát , tanítómesterét, ba rá t j á t vesztette el benne. Ady elvesztése 
miatti fájdalma egy felemelő és megkapó megemlékezésben tör felszínre' 

„Mikor a közöny havát és a gúny jegét kellett tűrnie irodalmi forra-
dalmunknak (amelyek jóval megelőzték a politikai és társadalmi for-
radalmat) eleget lelkesedtem, lármáztam és harcoltam érte. Dohos 
tanári szobákban, ódon vidéki udvarházakban, kopott redakciókban 
szóval, tollal, tettel, csöndes és hangos, szívós és elkeseredett propa-
gandát űztem költői nagysága elismeréséért. Talán túlságosan is agresz-
szív voltam a maradiság szószólóival, az esztétikai és politikai örök 
bornir tság képviselőivel szemben, mikor Ady Endréért kellett síkra 
szállanom. Annyira szerettem és becsültem őt, hogy egyszer még ön-
magával szemben is megvédtem. Mikor az irodalmi tömeg mégcsak 
a paródiákból és a fekete zongora híréből ismerte, mikor Rákosi Jenő 
bolondnak nevezte, s Nagy Endre néhány szertelen szavába kapasz-
kodott, akkor én hittel intettem, sőt tudva tudtam, hogy a legnagyobb 
ma az egész európai l írában. 

Az, hogy ú j ritmust hozott a magyar nyelv zenéjébe, hogy ú j 
szavakat adott és ősi igéket új jávarázsolt , hogy a magya r nyelvnek 
Vörösmarty és Babits mellett legnagyobb sámánja volt, hogy új kor-
szakot jelent, hogy világirodalmi értéket reprezentál, mindez hozzá-
tartozik jelentőségéhez . . . 

Ma már nekem jogom van őt, hogy úgy mondjam tanári tárgyi-
lagossággal , irodalomtörténetírói elfogulatlansággal mérlegelni, eré-
nyeit és hibáit értékelni, helyét kijelölni . . . 

Elfogulatlanul, pártatlan irodalomtörténész szemével akar írni Adyról, 
de ez nem sikerül neki, kiesik szerepéből, s legjobb barátja elvesztése feletti 
fájdalma elemi erővel tör ki belőle. 
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„Es most, hogy Ady szavai és sorai és s trófái és versei és egész köl-
tészete hirtelenül fölzendül emlékezetemben, mint egy ragyogó és viha-
ros orkeszter, megint kiesek szerepemből, megint forró rajongással , 
fá jda lmas gyönyörűséggel torpanok meg titáni nagysága előtt, sze-
re tném odakiáltani az egész nyomorúságos és háborús emberiségnek: 
hal lgassátok és részegedjetek költészetének fönséges magya r borától 
és nem tudok mást , nem tudok egyebet, mint sírni, sírni sírni . . :" 

(Dm. 1919. január 29. Ady c.) 

Nemcsak szavaiban, de tetteiben is harcolt a nép kultúrális felemelé-
séért. Minden irodalmi megmozduláson szerepelt: Szabad Líceumon, Sza-
bad Egyetemen előadás-sorozatok keretében adta át tudását a népnek. 
„Petőfi és a forradalom". „Az első magyar köztársaság", „Az igazi Vörös-
marty" • címen tartott előadásokat. Megmutat ta az igazi forradalmár Pető-
fit-, aki a köztársaságnak, a m a g y a r népnek holtáig ra jongó híve volt. 
Ugyanakkor bemutatja a Petőfi nevét viselő t á r s a ság igazi arcát is. Azt az 
egyesületet, amelynek a segítségével a saját érdekeit féltő úri rend el akarta 
homályosítani Petőfi valódi jelentőségét . A köréje csoportosult lelkes fiatal 
írók irodalrçi estéket rendeztek s a befolyt összeget a proletárgyerekek 
karácsonyi felsegélyezésére fordították. 

A harcok között sokat fejlődőt és hangja, tette az irodalom terén is 
egyre aktívabb és forradalmibb lesz. 1919. január 1-én a „Tűz" újévi iro-
dalmi est jén „Petőfi és a kommunizmus" címmel tartott előadást . Január 
23-án az első magyar köztársaság miniszterelnökének, Szemere Bertalan-
nak az emlékét újította fel. Január 31-én Ady Endre emlékezetére rendezett 
irodalmi estén Adyval való barátságáról , a Holnap megindításáról és közös 
harcaikról beszélt. Március 21-én Kossuth Lajosról írt megemlékezésében 
nemcsak megvédi a nagy államférfi emlékét a kiegyezést szolgáló liberáli-
sok torzításaitól, nemcsak igazságot szolgáltat neki a nemzeti független-
ségért vívott következetes küzdelmében, de emlékét történelmi példaképül 
is állítja abban a nagy, végső szabadságharcban, melyet a proletáriátus 
vezetésével készült megvívni a m a g y a r nép. így ír Kossuthról: 

„Amit tett a politikus, államférfi , a diplomata, az ember, arró! lehet 
vitázni, még ma is. Amit jelent a neve, a tette, a politikája, a gon-
dolata, az már vi tán felül áll és jelentőségében csak nőni fog az idő-
vel. Amit tett, azt is mind, jól, rosszul, hibázva, ráhibázva egyért 
tette: a magyarságér t , a magya r ság jövendőjéért, egy mélységesen 
és szentségesen átérzett és átgondolt és vérévé áthasonult hivatás 
s küldetés lázában, igézetében, lendületében és révületében is, mint 
az a lva járó és álomlátó lunatikusok, akik a meredély szélén se szédül-
nek, akik a m a g a s s á g párkányán is biztosan járnak, halálos bizton-
ságga l . 

Nevezetes nagy párbaja Görgeyvel a forradalmi hegemóniáért, 
ma is eldöntetlen. De ma már vi lágosan látjuk és nyiltan bevallhatjuk, 
hogy a nép ítélete a hagy népvezér javára és a nagy hadvezér elle-
nére lényegében igazságos és megfellebbezhetetlen. Görgey lehetett 
napoleoni kaliber (sőt részben hasonló karrier is), de a lapjában véve 
az osztrák szoldateszka szellemi és erkölcsi gyermeke és tanítványa 
volt, aki rideg ésszel és hideg szívvel operált ott, ahol a népharag 
lává ja áradott és buzgott, aki egész katonai és diktátoros és kunc-
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ta toros mivol tában csak abban különbözött a Windischgratzektől , 
hogy hideg szíve fölött nem a császár fehér egyenruhá já t viselte és 
(noha ez nem csekélység) tudot t győzni és tudta győzelmeit kihasz-
ná ln i is. De nekünk ma m á r szörnyen gyanús , nem az, hogy Paskie-
vics megkegyelmezet t neki, hanem az, hogy Gyulai Pál és táborkara 
kegyelte, e Deák Ferencnél is deákabbak, e munkapár t i honfiak, e 
lelkes mamelukok és Arany J á n o s nyomán rabon daloló főrendi óda-
költők. És Kossuth Lajos nagyságá t , szépségét , igazságá t , és (last but 
not least) va rázsá t még ezek a háromszínű kétkulacsosok se tudták 
lej aratni, akik tabut és fétist csináltak belőle, a nevéből, a p rogramm-
jából , a szobraiból és koporsójából. 

Arról tehát lehet vi tázni , hogy mit cselekedett, amikor cseleked-
hetett, de az előtt csak áhí ta t ta l lehet leborulni, amit tetteinek, szemé-
lyének és életének lényege: ka rmá ja jelent nekünk, szegény és szabad, 
m a i és holnapi magyaroknak . Mert reméljük éppen Kossuth nevében 
és szellemében, hogy holnap is magyarok lehetünk és leszünk. 

Ami a monoki szülöttnek, a pataki j u r á tu snak és pozsonyi diétái 
férf iúnak legmesszebbre ki-zengő és elható tettét: a debreceni detro-
nizációt illeti, hát hiszen e tekintetben is, október 31. után egy 
véleményen vagyunk ma m á r április 14. felől. Ami félszázadon át 
átkos h a m a r s á g ú rebell iónak tűnt a labancok és pecsovicsok szemé-
ben, amit az iskolákban, szószékeken, nemzeti ünnepeken és képviselő-
választásokon annyira igyekeztek azzal a bizonyos jótékony feledés-
fátyollal elborí tani , ez a kálvinista templomi t rónfosztás ma, a második 
magya r köz tá r saság első évében, csak nyert je lentőségében, amely 
prófétai és világhistóriai és olyan szankciót kapott napja inkban, 
háromszázados és ötödféléves meddőnek látszott szenvedés és véráldo-
zat árán, amelyre csak jogos büszkeséggel tekinthet a kossuthi géniusz 
az örökkévalóságból. E ponton Kossuth a tett embere és nemcsak 
nem tévedett, de messze e lőre lá to t t . . . 

És ami akkor romant ikának tetszett , ihletett és ihlető retorika 
pátoszának, az ma p ragmat iká j a lett a históriának, múl tunk, jelenünk 
és jövendőnk becsületkódexe, amelyet nyugodt lélekkel és elégtétellel 
muta tha tunk föl az el lenséges vi lágnak és t anu lságul és biztatóul, 
meghasonlott önmagunknak . A kései utód az ő szobra alat t nem csu-
pán a történelmi érzés hűvös pátoszával pillant föl reá, szép, okos és 
erős, fiatal férf iarcára , jövőbe mutató ka r j a acélos lendületére, egész 
emberi és m a g y a r magasabbrendűségére . 

Kossuth Lajos ma is a m a g y a r s á g élő és mozgató ősi erői közül 
való. Orientálódni még ma sem (sőt különösen ma nem) lehet nélküle 
sem Magyarországon , sem a nagyvi lágban. Ez a nagy halottunk ma 
m é g élő szobor, ma m é g zengő szobor, amely az ú j nap — vörös és 
véres nap -— sugara inak ér intésére ismét hangot ád egy nép vágyai -
nak, aka ra tának , kar ja i rányt jelöl a ha ladásnak a vi lágtörténelem 
megint ú t t a l anná vált u ta in . 

Szegedi szobrán a m a g y a r paraszt , a jövő rendjé t vágó kaszás 
tekint föl rá szerelmes áhí ta t ta l és a m a g y a r parasz t lány fon koszorút 
csillagokba szántó homlokára tiszta r a jongássa l . A magyar ugar 
népe, a haza i rög népe, amely Dózsa népe volt és Kossuth népe lett, 
ma megint megváltót kíván, dózsai e lszántságút , kossuthi lendületűt. 
Az új Március , a m a g y a r Germinál ma még csak dermedten ébredezik, 
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a magyar föld igazi népe még keresi szavát, még összeszorítja öklét, 
de hamarosan megszólal és ütni fog, mihelyt órája üt, a h i s t ó r i a i . . . " 

(Dm. 1919 március 21. Kossuth c.) 

E megnyilatkozása is azt bizonyítja, hogy Juhász Gyula várta a prole-
tar iátus forradalmát, s nem véletlen, hogy így írt éppen a Tanácsköztár-
saság kikiáltásának a napján, mikor még a magyar nép nagy győzelméről 
semmit sem tudhatott . 

Március 23-án, a proletárdiktatúra szegedi győzelme napján az Ifjú-
sági Matinén Juhász Gyula forradalmi verseit szavalták. 

Március 24-én a Dél-Magyarország hasábjain megjelent a proletár-
diktatúra lényegét és feladatait ismertető „Forradalmi kis káté". Mega'a-
kult a proletárdiktatúra végrehaj tó szerve, a Szegedi Direktórium, amely-
nek később Juhász Gyula is tagja lett. Eddigi politikai fejlődése, politikai 
meggyőződésének elmélyülése, a munkásosztályba vetett rendíthetetlen 
hite tette képessé arra, hogy még aktívabb szerepet vállaljon. 

Még 1919 elején, a Tanácsköztársaság előtt, városi ku'.túrtanácsosnak 
akarták kinevezni, a bürokrácia posványába akarták süllyeszteni a harcos-
hangú, a proletárforradalmat váró írót. Akkor visszautasította a felajánlott 
„fényes" hivatalt. De most, amikor a munkásosztály kezében van a hata-
lom, örömmel vállalja a Direktórium megbízását, s mindén erejével azon 
van, hogy a kultúra f ront ján harcoljon a proletárdiktatúra győzelméért. 

Kultúrpolitikai kérdésekkel már régebben is foglalkozott, s már ezek-
ben a korai munkáiban sem a társadalmi élettől elszakítva tekintette a 
művészetet, az irodalmat, a színházat, hanem a forradalom szemszögéből, a 
nép kulturális színvonalának az emelése szempontjából. 

Az 1918-ban megjelent, a színházak helyzetével foglalkozó írásaiban 
m é g csak a tar thata t lan helyzetre akarta rádöbbenteni a korrupt, az úri 
rend ízléstelenségét kiszolgáló színügyi bizottságot: 

„Dühöng a konjunktúra a színház körül. A háború szörnyen lerontotta 
a színházak színvonalát , de az egész kultúráét, irodalmat, művészetet. 
Nincs értékelés, csak divat van ." 

A magyar új jászületés korának színészetét idézi fel, amikor még nagy 
nemzeti szerepe volt a színháznak. Már ebben a cikkében is utal a mű-
vészet igazi fe ladatára : 

„Annak idején, a magya r új jászületés korában valóban n e m z e t i 
missziót vállalt és teljesített (sokszor erején felül) a magyar vidéki 
sz ínésze t . . . Akkor igazán nyelvében élt a nemzet . . . 
Akkor régen, nemzeti szerepe volt a színháznak, ma már ennél 
többre kell törnie, nem csupán a nyelvet kell palléroznia, de a lelkeket 
is nevelnie. Különösen az új, a nagy tömegeket. Akik szinte szűzi 
érdeklődéssel és szinte érzéki mohósággal rohanják meg a múzsák 
csarnokait, hogy ideges gyorsasággal , lázas lelkesedéssel pótolják, amit 
eddig el kellett mulasztaniuk: a művészi élvezetet." 

(Dm. 1918. július 21. „Színház" c.) 

Továbbra is ál landóan figyelemmel kíséri a színház műsorát. Nyílt 
levélben kemény hangon leplezi le Almássy Endre színházigazgatót é s 
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csopor t jának tervszerűtlen, bűnös, üzleti szellemben összeállított műsor -
p r o g r a m m j á t . Felelősségre vonja a szegedi Színügyi Bizottságot elvtelen, 
következetlen kul túrpol i t ikájáér t : 

„ . . . a szegedi sz ínügyi bizot tság nem tudja, v a g y nem akar ja a szín-
ház veze tésé t ' e lv i kritika t á r g y á v á tenni, nem kér, sőt nem követel 
ön tuda tos és cél tudatos kul túrprogrammot a színháztól, amely nem 
magánvál la lkozás , hanem a vá rosé és amelynek e nagy m a g y a r város 
közönsége (egy megha tványozo t t és művészi szenzációkra szomjas 
közönség) mai kulturál is nevelését kellene i rányí tania , ízlését fejlesz-
tenie, a veszendőnek indult m a g y a r nemzeti értékeket az utókor 
s zámára megmentenie! . . . " 

(Dm. 1918. szeptember 18. „Színügyi b i z o t t s á g " c.) 

1918. végén már a munkásság nevében kéri, követeli ezt a cél tudatos 
kul túrprogrammot a sz ínház műsorának a megt isz t í tásá t a sok szennytől 
és erot ikus szeméttől: 

„A demokrácia nevében követeljük, hogy a m u n k á s s á g nevelése, szóra-
kozta tása és lelkesítése érdekében a nagy szociál is igazságok modern-
hirdetőit p rogrammszerűen ad ja elő a színház. Ibsen mellé Gorkij, 
Haup tmann , Heyermans , Shaw és Brieux, Szigligeti , Csíky, Bródy 
tá r sada lmi drámáit vegyék sor ra . . ." 

(Dm. 1918. december 7. „Színházpolit ika" c.) 

Az i f j ú s á g nevelése érdekében i f júsági e lőadássorozatok rendezését 
követeli. Felszólal az ellen, hogy a „Bánk bán"-t, a „Csongor és Tündé"-t 
értéküknek megfelelően nem adják a színházak. 

Juhász Gyula cikkeinek nagy része volt a kul turál is fellendülésben. 
Benne és lelkes ifjú t á r sa iban vetődöt t fel a második színház a lap í tásának 
a gondola ta . Juhász Gyula és Ocskay КогпеГ a kormánybiz toshoz benyúj-
tott kérvényükben, amelyben az ú j színház a lap í t á sának az engedélyét 
kérik, többek között ez t í r ják: 

„Kul túrá t a népnek! e két szó jelenti p rogrammunk művészi és szociá-
^ lis t a r ta lmát . " 

Ez az állandó közeledés a politikai t i sz tánlá tás felé elvezette a forra-
dalom gyakorla tához is. A proletárforradalom győzelme után átvette a 
Szegedi Nemzeti Sz ínház vezetését, s hozzákezdett azoknak az eszméknek 
a megvalósí tásához, amelyér t add ig cikkein keresztül harcolt. Rövid mű-
ködése alat t eltűntek a színpadról a kapital izmus ízléstelenségét kiszolgáló 
színművek. Színházpol i t ikája célját így fogalmazza meg: fe ladatunk, hogy 
„a m a g y a r és vi lágirodalom nagy klasszikusait megismer tessük a munkás-
sággal , amely eddig el volt zárva tőle". 

Lázas sietséggel lát a munkáselőadások é s munkáshangversenyek 
szervezéséhez. Hetente kétszer t a r t anak munkáselőadásokat . A szakszer-
vezeteken keresztül munkásbér le teket hirdetnek, s ezekre az előadásokra 
csak szervezett munkások kaphatnak jegyet az üzemektől . így azokban a 
páholyokban, ahol add ig az úri rend képviselői pöffeszkedtek, m o s t a dol-
gozó nép fiai ültek. Ku l tú rp rog rammjában a t á j s z í n h á z gondola ta is fel-
merült , de sajnos — mint sok minden — ez is csak terv maradha to t t . 
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A direktórium munkájá t megakasz to t ta , hogy Szegedet m á r 1918 végén 
megszál l ták a f r anc ia csapatok. A francia vá rosparancsnokság , Beatrice 
ezredessel az é len nem n a g y örömmel ve t t e tudomásul a proletariátus 
győzelmét és az e l lenforradalmi erők felkarolásával t á m o g a t t a a proleta-
r iá tus hősi küzdelmének megfo j t á sá t . Már a prole tár forradalom győzelme 
u tán i , ötödik n a p o n megkezdték a proletárdiktatúra fe lszámolásának az 
előkészítését. Lege l ső ténykedésükként megfosztot ták vezetőitől a munkás-
osztályt . Márc ius 28-án kiutasí tot ták a direktórium v é g r e h a j t ó bizottsá-
g á n a k vezetőit Szegedrő l , s egyben közölték a Munkás tanáccsa l : „A f ran-
cia csapatok megszá l l ják a vá ros t , a vasúti közlekedést egyelőre megszün-
tetik, a posta- távira t i -és te lefonforgalmat ideiglenesen sz in tén megszakít-
ják. A város köz igazga tásába nem szólnak bele akkor, ha a n n a k é'.én olyan 
férf iak állanak, akikben a f r anc iák is megbíznak . Legszívesebben a régi 
vezetőket, Det t re J á n o s volt kormánybiztost és Somogyi Szilveszter volt 
polgármestert l á t n á k . " Ugyanakkor a francia vá rosparancsnok kijelentette, 
hogy új direktórium megalakí tásához nem j á ru l hozzá, s amennyiben ehhez 
a Munkás tanács ragaszkodnék, a közigazgatás t a f r anc iák veszik át. 
A Munkás tanács — a szociáldemokraták vezetésével — természetesen ehhez 
nem ragaszkodot t , sőt a „nép nevében" e l fogad t a a régi r end képviselői-
nek a vezetését. 

Det t re János és Somogyi Szilveszter a Munkás t anács előtt kijelentették, 
hogy „a magya r szov je tkormány és proletárdiktatúra d i a d a l m a s szellemé-
ben, a magyar dolgozók mil l ió inak érdekében" fognak működni , de tény-
kedésük már m á s n a p arra i rányul t , hogy .a fo r rada lma t leszereljék: „ . . . a 
megpróbál ta tás e nehéz n a p j a i b a n félretéve minden osztályellentétet és 
gyűlölséget . . . te l jes í t se mindenki e nagy idők parancsát . A munkástól ön-
feláldozó mérsékletet , a polgár tó l engedelmes odaadást k é r ü n k " — ír ják 
márc ius 29-én „Szeged népéhez!" című felhívásukban. 

A direktórium által vezetet t színház helyzete is egyre nehezebb és 
ki lá tás ta lanabb lett . A francia vá rospa rancsnok révén újra Aknássy Endre, 
a volt igazgató f ennha tósága a lá került a sz ínház , s Juhász Gyuláék kezé-
ben csak a művész i irányítást hagyták. Természetes, hogy ezután már 
minden tervük megva lós í tha t a t l an maradt ; a megváltozott körülmények 
miat t Juhász Gyula nem volt h a j l a n d ó tovább vezetni a sz ínháza t . így alig 
pár hetes működés u tán a ki lá tás ta lan nehézségek miatt a színházi direk-
tór ium is felbomlott, s az egész sz ínház vezetése ú j r a 'A lmássy kezébe került. 

M á j u s 31-én a prole tárdikta túra még meglévő maradványa i t is végleg 
felszámolták Szegeden . A f ranc ia hatóságok eltörölték a Tanácsköz tá rsa -
ságot , érvénytelennek nyi lvání tot ták intézkedéseit. A for rada lmi bizottság 
t ag j a i közül nyolcat börtönbe vetettek, a kilencediket ped ig nyílt ülésen 
agyonlőtték. A f r anc iák segí tségével ekkor m á r lázasan szervezkedett az 
e l lenforradalom. A f rancia pa rancsnokság a szegedi „ko rmánynak" szabad 
kezet adott, s m í g az o rszágban , a fővárosban a fiatal p ro le tá r állam, a 
m a g y a r Vöröshadsereg még vívta heroikus harcá t , Szegeden m á r májusban 
vég leg felszámolták a proletárdikta túrát . így Juhász Gyula tervei sem 
valósulhattak meg. De az irány, amelyben ha ladni akart, helyes volt. Méltán 
mondha t juk , hogy a Tanácsköz tá rsaság , kulturál is törekvéseinek szép feje-
zete volt Juhász Gyu la színházpoli t ikai kísérlete. 

Néhány hónappa l később az imperialista hata lmak segítségével az 
el lenforradalom erői az egész o r s zágban letörték a tanácskormányt . Így 
zárul t le a m a g y a r munkásosz tá ly történetének ez a r a g y o g ó fejezete, 
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amely része volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nyomán meg-
indult forradalmi hullámnak, s ugyanakkor szerves folytatása a magyar 
nép évszázados harcának, a szabadságért és függetlenségért . Lezárult ez 
a hősi küzdelem, amelyet Juhász Gyula olyan bizakodóan s örömmel várt, 
amikor ereje és munkája legjavát adhatta a munkásosztálynak, a dolgozó 
népnek. Lezárult, de Juhász Gyula továbbra is hű maradt népéhez, s a 
forradalom utáni versei továbbra is a szocializmus győzelmébe vetett igaz 
hitét sugározzák. Juhász Gyulánál a forradalom bukása után nem táláljuk 
meg azt a törést, amely Babits és Kosztolányi pályáját jellemzi. Babits, 
akinek a forradalom egyetemi tanszéket és a polgári társadalomban az író 
számára elérhetetlen lehetőségeket biztosított, már 1919. szeptemberében 
mindent szégyenletesen megtagadva fordult szembe a forradalom eszmé-
jével. 

Az összeomlás kétségbeejtette Juhász Gyulát is, de nem lett árulója 
azoknak az eszményeknek, amelyekért küzdött. Az önkényuralom dühödt 
napjaiban Vörösmarty „Vén cigány"-ával emelkedik ki a kétségbeesés örvé-
nyéből, melynek végén forradalmi változást, az űj világ eljövetelét jósolja: 

„Lesz még egyszer ünnep a világon; 
Majd ha elfárad a vész harag ja , 
S a viszály elvérzik a csatákon, 
Akkor húzd meg újra lelkesedve 
Isteneknek teljék benne kedve. 
Akkor vedd fel újra a vonót 
És derüljön zordon homlokod." 

Vörösmarty által jósolt ünnep, az a korszak, „mely egy új világot 
zár magába" , 1919-ben rövid időre valósággá lett. Vörösmarty útját j á ró 
költőink, a „Vén c igány" utódai a forradalom lázas és dicső napjaiban 
valóban felvették a vonót, s derült homlokkal énekeltek a népnek. Fel-
szabadult és szárnyakat kapott Juhász Gyula is és ezért érintette olyan 
mélyen a bukás. Égő fájdalommal teszi fél a kérdést a „Vén cigány"-nak: 

„Hol az ünnep? én már nem reméltem, 
Talán meglátja késő unoka, • 
A föld alatt csírázik csak reményem 
És ünnepem itt fönn nem lesz soha. 

Fáj veszni látnom annyi büszke álmot, 
De ez a fá jás is tilos nekem 
És panaszos nékik dalos magányom, 
Idegen lettem itthon, idegen. 

Kis, hangog) senkik túlrikoltanak tán? 
Halkan zokog a fáradt fájdalom, 
Enyém egy árva, hontalan magyarság 
És emberség. De ezt már nem hagyom!" 

(1919. aug. 13. A „Vén cigánynak" c.) 

1919. októberében, amikor a fehér terror már dühöngött az orszagban, ' 
amikor legjobbjainkra halál és börtön .várt, Juhász Gyula fájdalmas, de 
egyben felemelő versekben emlékezik meg a forradalomról: 
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„Egy régi könyvben lassan lapozok ma 
S eltévedek a távol századokba. 

És verseket idézek húnyt szemekkel, 
Arany, Petőfi, zengő, messze tenger. 

Rodostó, Döbling, Maj tény és Világos, 
Minden sötét lesz és a vége gyászos. 

Szemünk kialszik és kihúny reményünk 
És oly halálos bánat az, hogy élünk. 

Magyar vagy-e? így kérdezik ma tőlem. 
Csitt! Eassan lépjetek a temetőben!" 

• (Krónika 1919. október 1. „Virrasztás" c.) 

,,Az alkony oson már 
Fák lombja alól, 
A nyár hegedűjén 
Ösz bánata szól. 

Fák lombja alól 
Táncolva az ősz jön, 
S a rőt koszorút 
Megrázza a törzsön. 

Táncolva az ősz jön, 
S mint felleg a hegyre, 
Vállamra borulnak 
Az ősz meg az este. 
Az ősz meg az este. 

(Krónika 1919. október 8. „Ének" c.) 

De már ezekben a lélekölő és gyilkos napokban is, bár halkan, de 
felcsendül húrján az ellenállás, a remény hangja : 

„Enyém egy árva hontalan magya r ság 
És emberség, de ezt m á r nem hagyom!" 

— írja a „Vén c igánynak" című költeményében. Bátor és merész hangon 
emlékezik meg a forradalomról, de egyben a forradalomba vetett rendít-
hetetlen hite is hangot kap: 

Az októberi forradalomhoz. 
& 

Ma adom ki ezt a verset mementónak, 
ma, amikor gyalázzák és megtagadják 
árulói az októberi magyar forradalmat . 

„ F á r a d t a n és csalódva százszor 
S száműzve bús fiatalon 
A szabad élet asztalából, 
Köszöntelek 
Forradalom! 
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Síromban véltelek megérni 
S alig mert halkuló dalom 
Mint éji szellemet idézni. 
Föl igéz ni 
Forradalom! 

Megáldom rózsás lobogódat 
Mint messiás t bús Simeon, 
A vérem tán színébe olvad, 
De lát talak 
Forradalom! 

Tán holnap otthagysz eltiportan, 
Mint láncfüvet a domboldalon, 
Én láttalak, robogni, jól van, 
Győző szekér, 
Forradalom! 

(Krónika 1919. október 15.) 

A munka, Az építők, Munkások a hídon, Május ünnepe, Munkás-
gyermekhimnusz, A munkásotthon homlokára . . . c. verseiben a munkás-
osztály mellett tesz vallomást. József Attila 'útnak indítója, első mestere 
és segítője lesz. Harcos nagyjaink, Dózsa, Zrínyi, Vörösmarty, Petőfi, 
Kossuth és Ady emlékét éleszti fel és az ő példájukkal erősíti az elnyo-
mott magyar népet. A természet megújulásával fejezi ki a készülő újat , 
a forradalmat, s az elnyomás éveiben sem törik meg az emberbe, a hala-
dásba, a munkásosztályba vetett nagy hite: 

„Hogy szent az élet és hogy szent az ember, 
Ki jövőt épít, mint korállt a tenger, 
Ki a sötét odúkból fényre vágyva, 
Majd győzni fog a földön nemsokára!" 

(„Üj val lomás" c.) 
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