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tájakon)." - „Par trop intellectuel" helyesen: túlságosan intellektuáli-
sak (és nem „okosak", legfeljebb „okoskodók"!) vagyunk. 

j) 162. levél (617.): „Je m'irradie le calme": „sugárzóm magamba a 
nyugalmat. 

k) 201. levél (650. és 722.). „Itt is à change aläs!" helyes olvasata 
nyilván: „It is a change, alas!" 

1) 236. levél (677. és 776.): „humbles" alázatosak; „envolés" 
szárnyalóak. „C'est triste . . ."-tői: rossz olvasat! 

m) 250. levél 778.): „le bonheur quand même" mint regénycím: 
„Boldogság - csak azért is!" 

n) 264. levél (780.): a kimaradt 3. versszak 2. sorában a helyes szó: 
„ratatinées". 

Talán túlzott és kicsinyesnek tűnő szigorral vizsgáltuk az apparátus 
hiányait, ballépéseit, de itt forráskiadványról van szó, s ily esetben a 
filológiai akríbia a munkálat egyik alapfeltétele, melyhez nagymérték-
ben hozzátartozik a precíz fordítás is. 

Dicsérően szólhatunk a művet érdekesen kiegészítő illusztrációkról: 
jobb technikai kivitelben (sajnos, itt is lelőhely jelölése nélkül) 
nyújtanak sokrétű kitekintést érdekes személyi és tárgyi vonatkozások-
ra. Kár, hogy a Halász Gábor-féle kötet ábráit nem mind a adták ki újra; 
gondolok itt elsősorban a két kitűnő Sarah Bernhardt-képre, valamint a 
tapolcsányi és a tajnai kastélyok ábráira. 

A kötet jegyzetanyaga sokszor tesz említést Justh publicisztikai 
tevékenységéről is. Kiadói megfontolást érdemelne: nem lehetne-e 
ezekből, a Justh alapította „Debating Society" nevű tudományos 
vitaszalon jegyzőkönyveiből, a faluszínházra vonatkozó ismeretlen 
dokumentumokból és a hozzá írt levelekből egy újabb, az életművet 
teljesebbé tevő kötetet kiadni. Úgy véljük, megérné a pénzt s 
fáradságot: az előttünk fekvő kötet - kisebb-nagyobb hibái ellenére is 
— ezt valószínűsíti, s feltehetően a közönségsiker sem maradna el. 
(Szépirodalmi, 1977. — Műhely sorozat) 

TÓTH ANDRÁS 

Indig Ottó: JUHÁSZ GYULA NAGYVÁRADON 

Juhász Gyula pályaképe nagyjából már kikerekedett: Csaplár Fe-
renc, Grezsa Ferenc, Szalatnai Rezső, mások és magam részlettanulmá-
nyaiból, a kritikai kiadásból hiteles kép áll elénk. Éppen Nagyvárad, a 
költőnek itt töltött három és fél esztendeje maradt előttünk - a sok 
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visszaemlékezés, főként Dutka Ákosnak A Holnap városa (1955) című, 
adataiban nem pontos, de hangulatában utolérhetetlen regényes kor-
rajza ellenére is - sok ponton homályban. Nagyon vártuk tehát a váradi 
éveknek olyan alaposságú és színvonalú földolgozását, mint amilyet 
Szalatnai a szakolcai „két keserű esztendőről" adott (1962). Olyantól 
vártuk, aki legalább annyira ismeri a váradi légkört, mint a Szakolcán 
diákoskodó Szalatnai az ottanit: odavaló, bennszülött, ismerősen mozog 
utcákon, emberek között, a Körös partján, a szőlősdombok alatt; 
járatos a hajdani szerkesztőségek szobáiban, a premontrei gimnázium 
folyosóin; magába szívta a városnak - „kinek nem látni párját" — 
levegőjét; s mindezt szavakkal érzékeltetni is tudja. 

Sajnos, a könyvecske csalódást kelt bennünk. Szerzője bár váradi, a 
céljául kitűzött (142.) összefoglaláson s néhány kevéssé jelentős új 
adalékon kívül éppen azzal marad adósunk, amit várnánk tőle. Alig tett 
többet, mint a kritikai kiadás jegyzeteiből, a Paku-féle Juhász-emlék-
könyvből (1962), a Babits-Juhász-Kosztolányi-levelezésből (1959) ki-
szedegetett életrajzi adatokat rendbe szedve újramondta. Az a néhány 
kiegészítés, amelyet a hírlapokból vagy levéltári adatokból az előbbi 
három forráshoz hozzátett, sovány. Talán Juhásznak Tolsztojról írt 
számos cikke közül egy, amely a kritikai kiadásból a Széchényi 
Könyvtár hírlapkötetének hiánya miatt kimaradt, a legérdekesebb, mert 
ebben - szemben a többivel - az orosz példakép tanítását „életellenes-
nek" minősíti. Az iskolára vonatkozó pár levéltári adalék nem ellen-
súlyozza a legfontosabb forrás érthetetlen mellőzését: a nyomtatott 
közös értesítők nélkülözhetetlen adatainak figyelmen kívül hagyását. 

E könyvből jószerével azt sem tudjuk, hol lakott Váradon a költő. 
Dutka szerint a Szigligeti utcában, Mezeynél, a színházi muzsikusnál 
(197, 212); Károlyi Leona meg 1908. jún. 10-i képeslapján Rimanóczy 
utcát ír címként. Ilyet nem látok Várad régi térképén; a Szigligeti utca 
ott van közel a gimnáziumhoz, metszi az Úri utcát. Indig Ottó kétszer is 
emlegeti Juhász lakását úgy, hogy „a vasúton túl, a szőlősdombok 
oldalában" (12) volt; „ablaka a váradi szőlősdombok felé tekintett" 
(17). Jó lett volna tisztázni, időrendbe rakni ezeket is, ahogy Ady 
váradi lakásait tüzetesen ismerjük (Emlékezések Ady Endréről. 2. köt. 
Szerk. Kovalovszky Miklós. Bp. 1974.). Egy olyan várostérkép is elkelt 
volna, mint a most idézett műben az „Ady Váradiát" bemutató. 

Indig Ottó könyvéből az sem derül ki, hogyan került Juhász 
Váradra. Holott az 1908. évi értesítőből annyit megtudhatunk, hogy 
január 30-án tüdőgyulladásban hirtelen meghalt a 26 éves paptanár, 
Remess Vidor László. Juhászt a premontreiek nagy sietséggel az ő 
helyére vették föl évenként megújított szerződéssel, s tartották maguk-
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nál, amíg 1911-ben Kravjánszky Mór személyében frissen végzett 
rendtársukkal nem válthatták föL Ezért mondtak föl a költőnek; ezért 
kellett 1911 tavaszán, nyarán újból tanári állásért kilincselnie. Meg is 
köszönték szolgálatait, nyilvánosan elismerték „pedagógiai rátermett-
ségét", „pályájának odaadó szeretetét", amellyel a tanári testület 
megbecsülését érdemelte ki, „igazságos bánásmódjával pedig a tanuló 
ifjúságnak lett atyai barátjává" (Értesítő, 1912. 74.). 

így vált volna az olvasó számára érthetővé, miért a tanév közepén 
került Juhász Váradra. Érkezésének napja, bár nem jelentős, éppen 
azért izgatja a kutatót, mert különös ellentmondást rejt. A költő 
maga - hat év múlva, 1914-ben — így emiékezett: „Február közepén, 
késő délután - bizonyosan péntek volt - valamikor egy fiatalember 
szállott le a nagyváradi peronon" (JGYÖM 5 :500). Ha nem szúrja be 
gondolatjelek közé a bizonyosan határozót, egyszerűen megállapítjuk, 
hogy tévedett, mert az a péntek 1908. február 14-e volt, már pedig ezen 
a napon már megjelent első cikke a váradi Szabadságban. Előre aligha 
küldhette cikkét; Indig Ottó ebből arra következtet, hogy már 12-én, 
szerdán Váradra érkezett. De figyelmen kívül hagyta, hogy a Szabadság 
12-én, amikor bejelentette Juhász jöttét, azt írta: „Juhász Gyula már 
csütörtökön Nagyváradra jön, és elfoglalja állását" (Hegedűs Nándor, It 
1958. 125). Ha előre nem küldte is, de cikkét, egy könyvismertetést, 
hozhatta a zsebében, s az őt fogadó újságírók, Dutka, Ernőd közvetíté-
sévei még aznap este eljuttathatta a szerkesztőségbe. A legvalószínűbb 
tehát, hogy Juhász 13-án érkezett. Ez a baljós dátum tetszhetett neki 
hat év múltán a másik ominózus napnak, pénteknek, ezért tévedhetett. 

Sajnos, a szerző nem ismeri, nem használja föl Engel Károly fontos 
közleményét Juhász váradi román tanítványainak visszaemlékezéseiről 
(NyIK 1964. 253-257.) . Nem ismeri Hegedűs András tanulmányát 
Juhász pedagógiai működéséről (Magyar írók pedagógiai nézetei. Bp. 
1976.). Nem használja föl Szalatnai könyvének megannyi kínálkozó 
párhuzamát; nyilván ezt sem ismeri. De még Hegedűs Nándor dolgoza-
tát is csak a Juhász-emlékkönyvbeli rövidített változatából ismeri, nem 
az It-ből (1958. 125-144), holott ebben sokkal több, el nem hanyagol-
ható adalék van. így pl. annak az 1908. máj. 6-i táviratnak az ügye, 
amelyet a premontreiek reakciós része küldött Polónyi Gézának, 
és amelyet Juhász - radikális barátainak megrökönyödésére — szintén 
aláírt. Vagy 1908 húsvétján megjelent nyilatkozata vallásos vívódásairól. 
Vagy az 1910. évi értesítőből és a váradi lapokból kiderülő különös eset 
1908 októberében: három nyolcadikos diák üdvözlő táviratot küldött a 
szeméremvétség vádja alól fölmentett Szomory Dezsőnek, s ezért 
kizárták őket gimnáziumból. Juhász erről hallgatott. Vajon miért? 



Szemle 681 

Nem oldotta meg Indig Ottó a rejtélyt sem: mi az oka, hogy 1908 és 
1909 olyan tevékeny Juhász életében, és 1910 meg 1911 olyan passzív. 
Jellemző': az első két évről maga is félszáz lapot ír; a másik kettőről 
mindössze öt és felet! Csak az Anna távozása miatti csalódás volna az 
ok? Bonyolultabb lehetett ez. Csakhogy ha erről meg Juhász imént 
említett válságairól is híven beszámol, megcáfolta volna önmagát, 
amikor Váradot csupa derűnek és egészségnek rajzolja a költő életében. 
Ahogy a célt maga elé tűzte: „Mert Nagyvárad az egyetlen hely, ahol 
nyoma sincs a lelki válságoknak, meghasonlásoknak, s ahol szabadon 
bontakozhat ki alkotókedve" (12). Sem Dutka Ákos, sem Emőd Tamás 
nem igazolja ezt; Dutka A Holnap városa ban, Ernőd pedig In memóriám 
Juhász Gyula, című versében (JGYE 170) elborulásokról, vezeklésekről, 
letörtségekről ad hírt. Indig Ottó túlságosan leegyszerűsítette, sematiku-
san ábrázolta ezeket az éveket, elmosta az ellentmondásokat, elhallgatta 
a negatív adalékokat. Erre ma már semmi szükség: Juhász nagysága ezek 
ellenére vitathatatlan. 

Hiányérzet marad bennünk a Juhászt körülvevő váradi környezet 
homályban hagyása miatt is. Nemcsak a helyszínről nem kapunk oly 
szemléletes képet, mint a Szalatnai bemutatta Szakolcáról, hanem 
a költő kartársi és baráti köréről sem. S ha talán a váradi topográfia az 
Ady-centenárium táján valamelyest még nélkülözhető is, hiszen hét-
nyolc év különbségről van mindössze szó, az emberek - tanártársak, 
szerkesztőségi társak, közéleti, munkásmozgalmi figurák — arckép-
vázlatai mindenképpen szükségesek lettek volna. Olyanoké, mint A 
Holnap tagjai (Antal Sándor, Berkovics Renée, Dénes Sándor stb.) vagy 
a premontrei igazgató, Novotny S. Alfonz, a híres kolléga: Károly Irén. 
Egy mondat legalább Balázs Béla váradi kapcsolatának megokolásául 
nagynénjéről, Rechtné Bauer Zsófiáról, a váradi polgári és kereskedelmi 
lányiskola igazgatójáról, több helyi társadalmi egyesület tisztségviselő-
jéről, általában helyi közéleti szereplőről. (A megyei monográfia is 
emlegeti. Vö. K. Nagy Magda: Balázs Béla világa. Bp. 1974. 386.) 

Számos tárgyi hiba is zavarja az olvasót. Névelírások (Bauer Herbert 
helyett Henrik; Rozsnyai Kálmán helyett Béla; Schmitt Jenő Henrik 
egyszer Jenő, egyszer Henrik, de együtt sohasem). Indig Ottó kétszer is 
állítja, hogy Juhász gyorsírást tanított (18, 135). összetéveszti a 
görögpótló irodalommal. A gyorsírást Szilágyi Dózsa hittanár tanította. 
Juhász az értesítők szerint 1907/8-ban az I/A-ban magyart, latint, a 
III/A-ban történelmet, a VI-ban és VII-ben görögpótlót; 1908/9-ben az 
I/A-ban magyart, latint, a III/B-ben és a VI-ban magyart, a VIII-ban 
görögpótlót; 1909/10-ben az I/A-ban magyart, latint, a II|A-ban latint, 
az V-ben görögpótlót; végül az 1910/11. tanévben a II/A-ban magyart és 

13 Irodalomtörténet 
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latint, a III/A-ban magyart, a IV/A-ban történelmet tanított. Érdemes 
lett volna Juhász néhány nevessé lett tanítványáról is szót ejteni. így 
190 7/8-ban а III/A-ban Olasz Péter, a VI-ban a hérosztratoszi hírességű 
Вату Zoltán, a kitűnő tanuló Bónyi Adorján és a magántanuló Nadányi 
Zoltán; 1909/10-ben a későbbi főispán, a József Attila-levelezésben is 
előforduló Hlatky Endre (a váradi Holnap-múzeum; a mai Ady Múzeum 
elődjének alapítója; a magyar rádió történetének, sőt az 1944. október 
15-i sorsdöntő napnak is egyik szereplője); Pelle János, akiről később 
cikket írt (JGYÖM 6 : 580), Rimanóczy Kálmán; majd a későbbi írónő, 
Lackoné Kiss Ibolya mint magántanuló (vö. Magyar Nemzet, 1967. ápr. 
9.). Megtévesztő viszont, hogy Indig Pogány Sándorra úgy hivatkozik, 
mintha Váradon lett volna Juhász tanítványa (136), holott őt -
visszaemlékezése szerint (JGYE 97—99) - Máramarosszigeten tanította 
a költő; ámbár a szigeti piaristák értesítőjében - ez is rejtély - nem 
találtam a nevét. 

Faith Ágoston, akit Indig szembeállít Juhásszal, nem világi tanár 
volt, hanem premontrei, így előnye érthető, s nem lehet a költőre 
sérelmesnek minősíteni (134, 136). Téved Indig, amikor azt állítja, hogy 
Веке Boldizsár 1907 végén nyugdíjba ment, s Juhászt az ő helyére 
szerződtették (135). Веке mindvégig kollégája maradt Juhásznak; Faith 
1909 őszén éppen tőle vette át az önképzőköri tanárelnökséget, amely 
Indig szerint Juhászt illette volna meg. 

Indig jegyzetkezelési módszere megtévesztő. Másodkézből vett 
idézeteire is úgy hivatkozik, mintha a kezében lettek volna. Ez nemcsak 
az akadémiai kézirattárra vagy a Somogyi-könyvtár Kilényi-gyűjtemé-
nyére vonatkozik, hanem azokra a cikkekre is, amelyeket a kritikai 
kiadásból vagy a Paku-féle emlékkönyvből vett. Ez azért sem célraveze-
tő, mert elüti az olvasót az ellenőrzés lehetőségétől: eleve lemond róla, 
mert az hiszi, csak a számára hozzáférhetetlen váradi lapokban 
olvashatná őket; holott a könyvtárakban ő is megtalálhatja Indig 
közvetlen fonásait. 

Személy szerint én nem panaszkodhatom: rám bőven hivatkozik. 
Túl bőven is, mert mint a kritikai kiadás sorozatának szerkesztője 
valóban szerepem volt ugyan minden kötet jegyzetének megfogalmazá-
sában, de jó néhány idézet, amelyet Indig a váradi publicisztikát 
közreadó 5. kötetből vett, nem tőlem, hanem a kötetet sajtó alá 
rendező Ilia Mihálytól való (27, 74, 75, 144, 146). 

Indig bemutatja a váradi Szabadság 1908. május 27-i számában 
névtelenül megjelent Vörösmarty felel című költeményt, és Juhász 
szerzőségét próbálja bizonyítani (124-128). Nem tudott meggyőzni 
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sem arról, hogy ez az avítt hangú és verselésű, talán a gimnazista Juhász 
Gyuláénak még elfogadható frazeológiájú és képzetkörű költemény a 
Szögedi intérieur és a Maillard kisasszony szerzőjének verse volna; sem 
arról, hogy ezt miért közölte volna név nélkül. (Kriterion, 1978.) 

PÉTER LÁSZLÓ 

Pomogáts Béla: RADNÓTI MIKLÓS 

Radnóti Miklósról monográfiát írni - tulajdonképpen hálás feladat. 
Az irodalomtörténészt serkentheti a költő ismertsége, sőt népszerűsége. 
Serkentheti az a tudat is, hogy „missziót teljesít", hiszen irodalom-
kutatásunknak egyik legnagyobb adóssága a Radnóti-monográfia. An-
nak ellenére így van ez, hogy a kortársak és mások tollából is számos 
értékelő-elemző tanulmány született, s hogy részleteiben az egyik 
leginkább feldolgozott életmű ez. A Radnóti-kutatás eredményeinek 
nagy része a költő kortársainak, sőt személyes barátainak munkája 
révén adódik; - Baróti Dezső és Tolnai Gábor Radnótival kapcsolatos, 
néhány éve újra megélénkült tevékenységének eredményeként való-
színűleg remélhető egy homogén, az egészre tekintő, autentikus munka 
megjelentetése. 

Radnóti Miklósról kismonográfiát írni - kevésbé hálás: könnyebb és 
nehezebb egyszerre. Mint a műfaj neve is tájékoztat: a kismonográfia 
egy - létező vagy nem létező — nagyobb elemzésnek a szűkítése; vagy 
épp ellenkezőleg, annak előkészítése. Nem tudjuk, Pomogáts esetében 
erről van-e szó. Amit a szerző jelenlegi feladatában vállalt: a sorozat 
jellegének megfelelően népszerűsítő munka, írói arcképet és a fejlődés 
főbb vonalait megrajzoló pályakép, verselemzésekkel illusztrálva. Mint 
említettük, a háttérben álló nagymonográfia tényleges megléte nem 
törvényszerű, bár ennek a sorozatnak a legjobbjainál - Pándi-Pálmai 
Petőfije, illetve Czine Mihály: Móricz Zsigmond c. könyve esetében — 
ha csak részben is, rendelkezésünkre áll a részletesebb elemzés. Egy 
dolog azonban kétségtelen: a sikeres tömörítés érdekében kristálytiszta, 
logikus szerzői koncepció kívántatik. 

Pomogáts Radnóti-képe meglehetősen problematikus. A szerző 
hivatkozásaiból is kiderül, hogy szívesen — és indokoltan — támasz-
kodott a már elért eredményekre, a részleteket vizsgáló tanulmányokra: 
Tolnai Gábor, Baróti Dezső, Koczkás Sándor írásaira, illetve Bori Imre 
sajátos szempontú kismonográfíájára. Ám ezek a szerzők nemcsak 
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