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JUHÁSZ GYULA „HORÁCI", ILLETVE 
VERGILIUSI SORÁRÓL 

VÁLASZ PÉTER LÁSZLÓNAK* 

Amikor megköszönöm Péter Lászlónak közleményemhez 
(Juhász Gyula „horáci so/'-a József Attilához, It. 1977/2. 
491-493. ) tett megjegyzéseit, helyesbítését, kiegészítését, sza-
bad legyen hivatkoznom cikkem kezdő mondataira. Nem 
Juhász Gyula-kutatóként, hanem szülőként ragadtam tollat -
az általános iskolák 8. osztálya számára készült Irodalmi Olva-
sókönyvet nézegetve - az irodalmi igazság védelmében. 

Nem az idézett „horáci sor" „Durât& et vosmet rebus ser-
vate secundis" Tartsatok ki és őrizzétek meg magatokat a jobb 
jövőnek - használati körét vizsgáltam Juhász Gyula életmű-
vében. Péter László hívta fel a figyelmemet, hogy hol és 
hányszor alkalmazza a kedvelt „horáci sor"-t Juhász Gyula. 
Minthogy a szakirodalom - pontosabban Szalatnai Rezső1 -
már tisztázta a sor szerzőjét, helyes lett volna az általános 
iskolák 8. osztálya számára készült Irodalmi Olvasókönyv 11. 
kiadásában az elég bőséges lábjegyzetben Vergilius nevét, mint 
a sor szerzőjét megemlíteni. Fontosnak tartom ezt azért is, 
mert a legfrissebb kutatási eredmények nem jutnak el a tanu-
lókhoz, de még igen sokszor a szaktanárokhoz sem (a „horáci 
sor" helyesbítése 13 éven keresztül nem került be a tanítandó 
anyagba!), a 8. osztályos irodalomkönyvet viszont minden 
tanulónak és tanárnak kézbe kell vennie, hogy tanulja, ill. 
tanítsa azt. Ezért talán mégsem volt fölösleges a tankönyv 

*E cikk közlésével a szerkesztőség a vitát e hasábokon berekeszti 
A szerk. 

'Szalatnai Rezső. Juhász Gyula hatszáz napja, Bp. 1962. 139. 



102 Vita 

kapcsán az említett József Attilához írott Juhász Gyula-levéllel 
foglalkozni. 

Valószínű, az évek folyamán sok magyartanár felfigyelt már 
Juhász Gyula tévedésére, fel is hívta rá tanulói figyelmét anél-
kül, hogy a hibát korrigálta volna cikkben, tanulmányban. 
Magam is ezt akartam tenni először. Azonban egyre foglalkoz-
tatott a gondolat, miért is cserélhette fel Juhász Gyula Vergi-
lius és Horatius nevét, hisz latintanár lévén jól ismerte a latin 
klasszikusokat. Ismétlem, cikkemből nyilvánvaló, hogy első-
sorban a tévedés filológiai okát kutat tam. Később gondoltam 
rá, nem ártana talán a pontos vergiliusi helyet is megjelölni, ui. 
ha Szalatnai fel is hívta a figyelmet az egyik, Babitshoz írott 
Juhász Gyula levél kapcsán Vergilius nevére, helymegjelölést 
nem adott. Mint írtam: , Jó néhány helyen utánanéztem az 
említett Juhász Gyula-levélnek (nem leveleknek), de a „horáci 
sor" helyes korrigálását nem találtam meg". 

így Péter László sem élt azzal a lehetőséggel, hogy a korri-
gálási előírásoknak megfelelően az 1969-ben megjelent, általa 
szerkesztett kritikai kiadásban2 szereplő „horáci sor" szerzőjét 
helyesen Vergiliusra javítsa, sőt Ovidiust szerepeltet javítás-
ként. A Péter László által figyelmembe ajánlott monográfiában 
Szalatnai már 1962-ben korrigálta az említett sort helyesen 
vergiliusi sorra. A rossz, sőt tovább rontott adat Szalatnai 

javítása után 7 évvel mégis bekerült a kritikai kiadásba. A 
kritikai kiadást megbízhatónak, mértékadónak tartottam. 
Akkor bizonytalanodtam el kissé, amikor az Ovidius-,korrek-
ciót" megtaláltam. Ovidius szerzőként való bekapcsolását a 
kritikai kiadásba alighanem Belia könyvének3 egyik jegyzeté-
vel lehet magyarázni. Belia az 1911. szept. 8-án Babitshoz írott 
levélhez fűzött jegyzetében4 a következőket íija: „ - Durât e et 

2 Juhász Gyula ÖM. 6. Bp. 1969.551. 
3Babils-Juhász-Kosztolányi Levelezése Bp. 1959. 
4 Uo. 316. Az Ovidius-hely, ahonnan az átalakított idézet szárma-

zik: Ovid., Tristia I 1. 1: „Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in 
Urbem." 
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vosmet rebus servate secundis: Tartsatok ki, és készüljetek föl 
jobb időkre. - Sine me versus, ibis in urbem: Nélkülem mégy, 
versem, a városba; átalakított idézet Ovidiusból. —" Belia he-
lyesen ismerte fel a gondolatjel után következő latin sor forrá-
sát Ovidius személyében. Az előzőekben említett „Ovidius-kor-
rekciót" valószínűleg a gondolatjel figyelmen kívül hagyása 
eredményezhette a kritikai kiadásban, ahol a két latin sor 
magyarázata vonódhatott össze Juhász Gyula kedvelt idézetei 
felsorolásánál. Juhász Gyula egész levelezését nem olvastam 
előző cikkem írásakor, csak a József Attilához írottakat és a rá 
vonatkozókat, de helyreigazítást nem találtam. Péter László 
alaposan félreértette a korrigálásra vonatkozó javaslatomat. 
Juhász Gyula leveleinek kritikai kiadásában a korrigálást nem 
úgy gondoltam, ahogy Péter László értette (ti. az eredeti 
levélbe belejavítani!). A költő szövege természetesen szent és 
sérthetetlen még akkor is, ha hibát tartalmaz, ezt a kritikai 
kiadások szabályzatával egyetértve én is vallom. A korrigálás 
módját nem jelöltem meg, hisz nyilvánvaló, hogy a javítás csak 
lábjegyzet formájában történhetik, ahogy azt néhány sorral 
feljebb a tankönyvben végzendő javításra vonatkozólag ponto-
sabban is megjelöltem. 

Péter László figyelmeztetése nyomán elolvastam néhány 
Juhász Gyula-levelet, elsősorban azt nézegettem, amelynek 
kapcsán Szalatnai elvégezte a javítást. Szakolcai tartózkodása 
idején írta ezt a levelet Juhász Gyula 1911. szept. 8-án. A levél-
ben található mondat, amelyben a latin idézet szerepel, így 
hangzik: „Horatius szavai: Durate et vosmet rebus servate 
secundis, egy régi stoikus barátom devise él és munkál bennem 
ércesen". (Szalatnai R.: Juhász Gyula hatszáz napja. Bp. 1962. 
138.). A gondot csak az okozta, hogy Péter László vitacikké-
ben5 ue. a mondat így hangzik: „Horatius szavai: Durate et 
vosmet rebus servate secundis, egy régi stoikus barátom dervise 
él és munkál bennem ércesen". Nem értettem, hogy került a 
más kultúrkörhöz tartozó dervis szó a szövegbe. Az említett 

5 Péter L .-.Juhász Gyula „horáci sorához". It. 1978/1. 217. 
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stoikus barát természetesen Horatius, de ki az ő dervisei Nem 
tudtam elképzelni, hogy Juhász Gyula Horatius említésekor 
miféle dervisre utalhatott. A mondat így feltűnően értelmet-
lennektűnt. Azt hittem, a nyomda ördöge tréfálkozott, amikor 
a Péter László által idézett szövegbe a dervis szó került. Annál 
is inkább, mert Szalatnainál a francia devise szó szerepel. Nem 
csalódtam, tényleg a nyomda ördöge okvetetlenkedett, de már 
1959-ben, amikor Belia könyve6 megjelent, amit Péter László 
a figyelmembe ajánlott. Fatális véletlenek játéka, hogy 
1978-ban ismét dervis szerepel a mondatban. Hogy melyik'szót 
használta a költő, az nem kétséges. Egyébként az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában található Babitshoz írott 
levélben7 egész világosan, félre nem olvashatóan szerepel a 
devise szó. 

A fentiek alapján elengedhetetlen a mondat helyes idézése 
Juhász Gyula leveleinek majdani kritikai kiadásában. A költő 
szövege szent és sérthetetlen kell hogy maradjon a devise 
eredetiben hagyásával. Az előbbiek alapján megállapíthatjuk, 
hogy Juhász Gyula kedvelt devise -e, jelmondata tehát az a 
„horáci sor", amelyet Vergilius írt híres eposzában az Aeneis-
ben. 

Péter László 1972-ben írt jelentős tanulmányában (Juhász 
Gyula névtelen cikkeinek felismerése stílussajátságai alapján. 
Jelentéstan és stilisztika, Bp. 1974. 455.) Juhász Gyula azon 
kedvelt idézetei között emlegeti a „horáci sor"-t, amelyek 
támpontot nyújtanak Juhász Gyula névtelenül megjelent írásai-
nak azonosításához. Itt már feltünteti a vergiliusi eredetet, de 
pontos helymegjelölés itt sem található. Tény tehát, hogy 
Juhász Gyula kedvelte és sokszor használta az idézetet szó 

6 Ld. 3. jegyz. 198. 
7(Jelzet:Fond.III. 659.) A levél kritikus helyének szóbeli tolmácso-

lását hálásan köszönöm Illyés Katalinnak, az Országos Széchényi 
Könyvtár főmunkatársának. 
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szerint is, módosítva is, de a következő kérdésekre — tudomá-
som szerint — eddig még nem kaptunk magyarázatot. 

a) Miért kedvelte a sort a költő? 
b) Miért tévesztette össze a két klasszikus költőt Juhász 

Gyula? 
c) Miért, ill. mikor idézi szó szerint, ül. módosítva a sort? 

A fenti kérdések megfejtéséhez segítséget nyújt maga Juhász 
Gyula, de az általa szó szerint, vagy tartalmilag idézett Vergi-
lius is. Juhász Gyula levelezését olvasva feltűnik Babitshoz írt 
egyik levelének kezdősora.8 

„Kedves Mihály, 
Szeged, 1907. okt. 13. 

post tot discrimina et catastrophas rerum itthon vagyok azzal a 
bizonyos súlyos idegalgiával. . . " 

A vergiliusi indíttatásra Belia is utal a levélhez írott magyará-
zatában:9 „kissé átalakított idézet Vergilius Aeneiséből". 
Tehát egy módosított latin idézet, ahol Juhász Gyula nem 
nevezte meg a szerzőt, mint ahogy nem tette ezt egy Babitshoz 
szóló későbbi levelében sem,10 ahol a sokat emlegetett ,horáci 
sor"-t idézte módosítva. Péter László szerint11 sem a költő 
nevére, sem az idézetre nem emlékezett itt-ott pontosan Ju-
hász Gyula, hanem „tartós, állandó tévedésként' használta 
írásaiban. Ezzel az állítással szemben szeretném megkockáz-
tatni azt a feltevést, hogy nem valószínű a költő tájékozatlan-
sága a klasszikus idézet helyét illetően. Ha megnézzük a Babits-
hoz írt, fentebb már említett leveleket (1907. okt. 13. és 1912. 
ápr. 7. előtt), észrevehetjük, hogy a módosítva használt latin 
idézetek tartalmilag annak a szervesen összefüggő vergiliusi 

8Ld. 3. jegyz. 158. 
*Uo. 291. 

1 0 Uo. 200. 
" L d . 5. jegyz. 217. 
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szövegegységnek sorai, amelyben Aeneas a sok kint átélt társait 
bíztatta kitartásra: 

„per. varios casus, per tot discrimina rerum 
tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas 
ostendunt, illic fas régna resurgere Troiae. 
Durate et vosmet rebus servate secundis." 

Verg : Aen.I. 204-207 . 

Nézzük meg, hogyan módosult a sor Juhász Gyulánál! 

post tot discrimina et catastrophas rerum. . . 
(1907. okt. 13.) 

Hasonló a tartalom, de a részben megváltozott szavak mégis 
mássá tették a mondanivalót. A catastropha főnév használatá-
val még jobban hangsúlyozta a költő aggasztó állapotát. Juhász 
Gyulát ekkor az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta, leve-
leinek hangja lemondó, kétségbeesett. Magányosságában, re-
ménytelenségében „életkontár"-nak nevezte magát a Rozsnyai 
Kálmánhoz szóló 1907. okt. 8-i levelében. {Babits -Juhász -
Kosztolányi Levelezése. 292-293.) A Babitshoz szóló későbbi 
levele írása idején (1912. jan. 8.), amikor ismét módosítva idéz: 
„Én a durate et rebus servate vos secundis aegise alatt élek, ha 
élet az enyém", ugyancsak testi-lelki mélyponton van. A Nyu-
gat nem közölte verseit, reményt sem látott erre, Szakolcáról is 
bejelentés nélkül távozott egy időre, valódi vagy vélt sérelmei 
miatt. Tehát a levél írásakor is válságban volt a költő, az idézet 
is pontatlanul, ill. módosítva szerepel nála. Itt azonban nem 
helytálló az, hogy „kissé átalakított idézet Horatiusból",12 

vergiliusi itt is az idézet, mint az előbbi Babits-levél kezdősorá-
ban. A módosítás itt sem lehetett véletlen, hisz a versmérték 
csakis a pontos idézetet diktálhatta a költő fülébe. A fentebb 
feltett kérdéseimre ezek után megkísérlek feleletet adni. 

1 2 Ld. 3. jegyz. 317. 
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a) Juhász Gyula azért választhatta devise-évé Vergilius sorát, 
mert hasonlónak érezte saját sorsát Aeneas és társai sorsához, 
szenvedéseikhez, hányattatásaikhoz, de Vergiliusnál megtalálta 
a kitartásra buzdító szavakat is, melyeket mind a maga, mind a 
mások biztatására szívesen használt. 

b) Hogy a két klasszikus költő nevét miért tévesztette 
össze? Ezt már előző dolgozatomban próbáltam filológiailag 
magyarázni. Még annyit azért e kérdéshez: Juhász Gyulában 
éltek a vergiliusi sorok talán középiskolás, talán egyetemista 
korából, minden bizonnyal memoriter is tanulta azokat, de az 
évek folyamán közömbössé vált számára, melyik aranykori 
költő írta e sorokat, csak a mondanivaló volt fontos, egyre 
fontosabb számára, ezért is lett a „Durate et vosmet rebus 
servate secundis" sor a költő jelszava. így válik talán hihetővé, 
hogy Juhász Gyula Vergilius szavait idézgette, miközben a 
horatiusi híres Dellius-óda kezdősorainak hasonló mondani-
valójára is gondolt.1 3 

c) Végül a szó szerinti, ill. a módosított latin sorokhoz 
néhány szót. A vizsgált levelek alapján feltételezhető, hogy 
amikor a költő nagyon elesett állapotban, válságban volt, ak-
kor írta a módosított vergiliusi sorokat, de nem nevezte sem 
„horáci"-nak, sem vergiliusinak azokat. A klasszikus latin idé-
zetek Juhász Gyula-sorokká váltak ekkor, sok-sok megpróbál-
tatása között velük biztatta magát, hogy érdemes élnie, tovább 
küzdenie. 

Amikor viszont körülményei bizakodóvá tették, akkor szó 
szerint idézett, pl. az 1911. szept. 8-án keltezett, Babitshoz 
írott első szakolcai levelében is, itt ui. reménykedő a hangu-
lata, hitte, hogy a versei megjelennek majd a Nyugatban. 
Ugyanígy szó szerinti idézettel buzdította a pályakezdő József 
Attilát is 1922. aug. 18. előtt írt levelében. Juhász Gyula 
helyzete ekkor konszolidáltabb, szűkebb patriája ragaszkodott 

1 'Horatius. Ódák II. k. 3. 
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hozzá, megbecsülte, Szeged és környéke szellemi elitjéhez tar-
tozott , volt tehát ereje nemcsak magát, de másokat is biztatni 
a szebb jövő reményével. 

Feltételezéseim mindössze néhány levélen alapulnak, véle-
ményem alátámasztására vagy cáfolatára szeretném azonban 
Juhász Gyula leveleit, prózai írásait tovább vizsgálni. 

Péter Lászlónak ismételten megköszönöm, hogy cikkemhez 
írt hozzászólásával a Juhász Gyula-művek filológiai vizsgálatá-
nak folytatására ösztönzött és ehhez kapcsolódva további el-
írások korrigálásához segített. 

RIMÓCZ1NÉ HAMAR MÁRTA 

ADY-E VAGY STEINFELD NÁNDOR? 

Az It 1978/2. számában Tolnai Gábor hozzászólt Adynak 
Baróti Marikához írt leveleit közreadó cikkemhez. Hozzászólá-
sával kapcsolatban 48 oldalon fejtettem ki álláspontomat, en-
nek publikálására azonban terjedelmi és egyéb okokból nem 
volt módom, a megadott szempontok szerint* rövidíteni 
pedig nem kívántam. így csupán a fölkérésemre készített írás-
szakértői véleményt teszem itt közzé néhány megjegyzéssel, 
amelyek megmagyarázzák, hogy miért tartom továbbra is 
valamennyi levelet Ady-autográfiának. 

1. A két írásszakértő véleménye homlokegyenest ellent-
mond egymásnak. Ennélfogva a hozzászóláshoz mellékelt írás-
elemzés legalábbis problematikus, és nem lehet elfogadni „a 
kérdés végleges tisztázásaiként. 

2. Tolnai azt mondja, hogy Steinfeld a szeme láttára „meg-
tévesztően 'adyul'" vetett papírra néhány sort. Ezt az írást, 
mely most az egyetlen tárgyi bizonyíték lenne, a hozzászóló 
— bár szenzációs voltát azonnal fölismerte — elmulasztotta 

*A szerkesztőség csak terjedelmi kifogást emelt. 
A szerk. 


