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JUHÁSZ GYULA ISMERETLEN KÉZIRATAI 

Juhász Gyula 1929 és 1937 között, élete utolsó évtizedében szinte 
évente a szegedi idegklinika páciense volt. Betegségét és gyógykeze-
lését Juhász Gyula betegsége és halála című tanulmányában dr. Mis-
kolczy Dezső, a klinika akkori igazgatója ismertette,1 aki 1930 
augusztusában, Juhász második szegedi klinikai tartózkodása idején 
került Budapestről a szegedi idegklinika élére. Az első, 1929 végétől 
1930 március elejéig tartó kezelés kivételével tehát mindvégig Mis-
kolczy professzor irányítása alatt gyógyították a költőt Szegeden. A 
tanulmány részletesen szól arról, hogy Juhász tragikus módon gyó-
gyíthatatlan elmebetegnek tartotta magát, holott baja melancholia, 
illetve depressio periodica volt, amit a kedélyállapot hullámzása jel-
lemez; a beteg testi és szellemi gátoltsága miatt képtelen elhatáro-
zásra, cselekvésre, ugyanakkor ismeretkincse, ítéletalkotása teljesen 
intakt marad. Hangsúlyozza azt is, hogy Juhász idegrendszere kez-
dettől fogva kevéssé volt teherbíró, hogy a melancholiában nagy 
szerepe van az átöröklésnek s a költő apja is depresszióban szen-
vedett, s hogy a betegség kifejlődéséhez Juhász életkörülményei és 
külső környezeti tényezők is hozzájárultak. 

Juhász Gyula ezekben az években sem szűnt meg alkotni; nem-
csak életműve, de a fennmaradt klinikai feljegyzések is ezt tanúsít-
ják. Miskolczy professzor említ például tanulmányában egy 1931. 
május 20-án írt verset, amelyet Benedek Árpád, a költő akkori ke-
zelőorvosa a kórrajzhoz csatolt, ez azonban elveszett,2 szól egy 1934. 
november 24-én kórleírási bejegyzésről, amely szerint a költő 
élénk, jó kedélyű és verseket ír,3 idéz több 1933-ban és 1934-ben írt 
költeményből és datál tizenegy 1934 szeptemberében és októberében 
született Juhász-verset. 

Orvosai olyannyira foglalkoztak Juhász költői tevékenységével a 
kezelés során, hogy ő maga, amikor gyomor- és fejfájás gyötörte, 

1 Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei. 1963 (27) 
165-203. 

2 Uo. 173. 
3 Uo. 187. 
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azt hányta a szemükre, hogy nem törődnek kellőképpen a betegsé-
gével, csak írói alkotásaival.4 E panaszok enyhítésére dr. Tokay 
László magántanár, a klinika adjunktusa hipnotikus szuggesztiót 
alkalmazott, s б az, akinek a birtokában az alább közölt Juhász-
kéziratok is fennmaradtak: önarcképek, epigrammák és prózai fel-
jegyzések, amelyeket a költő 1931-ben, jórészt nyilvánvalóan orvosai 
biztatására írt, hogy az emlékekből a betegség természetére magyará-
zatot találjanak. 

Az írások még a laikus olvasó előtt is alátámasztják Miskolczy 
professzor megállapításait tartalmukkal és külső formájukkal egy-
aránt: az írás külső képe és fegyelme, a megfogalmazás precizitása, 
a mondanivaló lehető legpontosabb, stilárisan gondos megformálá-
sára való törekvés — amiről az áthúzások, javítások tanúskodnak — 
mind arra vall, hogy Juhász Gyula betegsége ellenére képességei 
birtokában volt. 

Az előkerült kéziratok persze többet jelentenek ennél: Juhász 
Gyula emlékezései és betegsége idején megfogalmazott, fájdalmas 
lelkiállapotát rögzítő feljegyzései életművének értékes darabjai. Az 
1931. április 24-i keltezésű, „Nagyanyám, Juhász Pál asztalos fele-
sége . . ." kezdetű feljegyzés némi tartalmi rokonságot mutat Az ipar 
és én című, 1927-ből származó cikkével,5 a Byron Káinjának hatá-
sáról szóló írás pedig más megfogalmazásban, de hasonló tartalom-
mal olvasható.6 A fogalmazás során kihúzott szavak és betűk a szö-
veg megfelelő helyén < >-be kerültek. 

Tokay doktor birtokában Juhász Gyula kéziratain kívül fenn-
maradt egy általa készített lista is, amely a gyógykezelés idején, 1934 
szeptember és október hónapokban született Juhász-versek címét és 
megírásuk dátumát tartalmazza. A jegyzéken a Miskolczy Dezső 
által említett 11-nél jóval több, 32 vers szerepel, s szemben amazok 
jórészt csak megközelítően megadott dátumával, többségüknél pon-
tosan naphoz köti a költemények születését. A Dal kivételével vala-
mennyinek a szövege ismeretes Juhász Gyula 1934-es terméseként, 
a listán Szeptemberi éj-ként feltüntetett vers valószínűleg az Októberi 
éj címet kapta végül. 

A kéziratok 1983-ban kerültek az Akadémiai Könyvtár kézirat-
tárába dr. Tokay László unokahúgától, Gratzlné Péter Piroskától. 
Jelzetük: Ms 5467/41-59 . 

Közli F. C S A N A K DÓRA 

4 Uo. 187. 
5 Juhász Gyula összes művei. Szerk.: Péter László. 8. köt. Sajtó alá 

rend.: Ilia Mihály. Bp. 1971. 85—87. 
6 Juhász Gyula összes müvei. Szerk.: Péter László. 3. köt. Sajtó alá 

rend.: Ilia Mihály és Péter László. Bp. 1963. 376. 
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Epigrammák. Szeged 1931 I. 15 dut. 8 - 9 

Csapó. 
Tornatanár, vivó, cserkész, boxbajnok, hadfi, gavallér, 
Kedve csapongni szokott, ám hite állhatatos. 

Boros. 
Bokros gondok közt telt élete, mely csupa jótett, 
Búsul, mint a juhász, kit örökíte Izsó. 

Jákó. 
Egy darabig szorzott, de ezentúl osztani kíván : 
Kártyát oszt vidoran, oszt' nyugovóra hajol. 

Bizonyos, hogy az én életem pályáján egy nagy törés volt 
valahol és e nélkül ez a pálya más irányban és más magas-
ságba lendült volna. Egészen fiatalon mélységes hittel és el-
szántásággal készültem az irói hivatásra és nagy ideáljaim 
voltak, amelyekért minden áldozatra késznek éreztem maga-
mat. Aszkétája voltam ekkor a művészetnek, zarándoka a 
szépségnek. Teljesen fölolvadtam a költő áhítatában, az élet 
számomra hárfa volt, amelyen dallamokat lehet játszani. 
Komoly és szent játék volt ez, igen csodáltam, hogy emberek 
vannak, akik a materiális világban helyezkednek el és a 
haszonért dolgoznak. 

Később valami kiábrándulás következett, <lassanként> a 
nihilizmus felé fordult a lélek, amely - <ezek egy bírálom 
szavai) „magas ideáljait lassankint elhagyva" (Illyés Gyula 
szavai ezek rólam) — a rezignációba menekült. Még keres-
tem és találtam hiteket, még fanatizáltam magamat magyar 
és emberi szolidaritás hirdetésével, de a régi töretlen aktivi-
tás helyébe inkább valami lázas „csak azért is" lépett és 
én már nem voltam a régi. Irónia és malicia mögé rejtettem 
fájdalmas <és kinos) meghasonlásomat, nevettem, hogy ne 
lássák könnyemet. — Nekem már fáj a szépség — mondot-
tam utolsó ép versemben, amely betegségemnek egészen 
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ösztönös és egészen pontos prognózisa lett. <Nem> A mo-
notónia, melynek veszélyétől féltette Lukács György a köl-
tészetemet, <egészen> teljesen átvette uralmát az életemen. 
<és nem> 

<Ha> [Idegen kézzel:] 1931 április 21. 

Egy igaz barátomra gondolok, aki szinte apai szeretettel 
ajnározott, mentorom és mecénásom volt közel tíz eszten-
deig. Most értem csak meg azt a tudatom alatt lappangó 
ellenérzést, amellyel gyakran viseltettem vele szemben. Mert 
ez a barátom teljesen ellentétes karakterű volt. Csupa opti-
mizmus, állandó aktivitás, családias és társaságos természet, 
akinek erő és egészség volt a jelszava és leveleire rányomatta : 
abusus optimi pessimus. Mindent gyűjtött, lakása valóságos 
halmaza volt könyveknek és képeknek, egyszer lemásolta 
Ady Endre összes verseit, teljesen kiegyensúlyozott lélek 
volt, aki minden csalódást és kudarcot rögtön elfelejtett. Az 
én rezignációm, elégedetlenségem önmagammal és a világ-
gal, magányosságom, élhetetlenségem mintegy ellentéte volt 
egész lényének és éppen ezért vonzódtunk annyira egymás-
hoz. A weiningeri apa és fiú típusoknak találkozása volt ez, 
<a pozitiva) (mindegyik azt találta) az egyik azt <találta> 
lelte föl a másikban, ami belőle hiányzott. Az ő cyklothym 
jelleme kiegészítette az én schyzoid jellememet. Olyan biz-
tonságban éreztem magamat a közelében, <de azért titokban 
mindig valami lázad) de azért titokban lázadoztam atyás-
kodása miatt, sok olyan dologba belementem, amely nem 
<fell> felelt meg természetemnek és ezek csak még jobban 
erősítették az ellenkezést. 

Mégis, ha elgondolom, ideális barátság volt ez, amelyben 
mind a két fél adott és kapott, a cselekvő, és szemlélődő, 
a harcos és álmodó szövetsége. De minden bensőségesebb 
barátságomnak ez volt a lényege. 

1931. IV/22. 

Betegségem előtt évekkel már kezdtem egyre jobban húzó-
dozni az emberektől. A levelekre nem válaszoltam, a laká-
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somon nem fogadtam senkit, ha a fővárosba mentem, elke-
rültem az ismerőseimet. Az embereket nem vettem észre az 
utcán, összetévesztettem őket, ha találkoztam valakivel, 
igyekeztem gyorsan elválni tőle. 

A társaságban is egyedül éreztem magamat, a nyilvános 
szereplés után menekültem haza. Szerettem a külvárosi nép-
telen utcákon kóborolni. Megesett, hogy valakivel már egy 
negyedórája beszélgettem és nem tudtam megállapítani, 
hogy ki az illető, vagy honnan ismerem ? 

<Az> Soha ruhaneműt, vagy más szükségleti cikket magam 
nem vettem, ezeket mindig az édes anyám vásárolta. Egyet-
len egyszer, fiatal tanár koromban vettem egy felöltőt, de 
napokig alig mertem (kimenni) benne az utcára kimenni, 
úgy féltem, hogy (nevetségesen) kinevetnek. Azt gondoltam, 
hogy ezt csak az <ortodoksz> orthodox zsidók viselik. 
(Máramarosszigeten történt.) 

Hosszú éveken át volt az a kényszerem, hogy a színházban 
a csillár reám fog zuhanni. Néha egész előadás alatt állandó 
rettegésben voltam. 

1931 ápr. 23. 

Nagyanyám, Juhász Pál asztalos felesége, tulipános ládák 
remekbe készült festésével tűnt ki. A szegedi színházban is 
ezeket a ládákat állították ki a népszínművekben. 

Egyik nagybátyám, Juhász György, nótás kedvű, nép-
szerű ember, a legkiválóbb asztalos hírében állott a maga 
idejében. 

Anyai nagyapám, Kálló Antal, Petőfi Zoltán szállásadója 
Szegeden, az utolsó gombkötő mester volt városunkban. 

Egyik nagynéném, Tokár Mária, valósággal szent életet 
élt, vallásos rajongó volt. Három rokonom volt piarista pap. 
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Édes apám is papnak készült, bencés novicius lett Pan-
nonhalmán, de <később> egy év után a katonasághoz került 
tengerésznek, majd posta és távírótiszt lett. Ő volt az első 
lateiner a családjában. 

IV/24. 

Sokszor halunk . . . 
Tóth Kálmán 

Kis gyerek koromban történt, hogy egy <nap> délután 
egyedül maradtunk az unokaöcsémmel a nagybátyám házá-
ban. Mindenféle játékot meguntunk már, amikor eszünkbe 
jutott, hogy az egyik szobában van egy ruhásszekrény, 
amelybe mindaketten elférünk. A szoba ajtaját bezártuk és 
belebújtunk a ládába. Unokaöcsém tartotta a láda födelét, 
de egyszerre csak megfeledkezett róla, elengedte és a födél 
nagy dörrenéssel lecsapódott és becsukódott. Mi ijedten 
kaptunk hozzá, hogy fölemeljük, de nem lehetett. Megder-
medve ültünk pár pillanatig, azután éktelen sikoltozásba 
kezdtünk. A levegőtől és világosságtól megfosztva, rémülten 
dörömböltünk, hirtelen átfutott rajtunk a legszörnyűbb halál 
félelme, irtózatos hosszú volt minden pillanat. Vártuk az 
elkövetkező véget, amikor egyszerre tompa {csőröm) zajt, 
futkosást, majd erős csörömpölést hallottunk. Az ablakot 
betörték és azon keresztül jöttek a segítségünkre. Sokáig 
tartott, amig magunkhoz tértünk. Hazafelé menet {gyönyö-
rű, langyos kora de bab) langyos és derűs tavaszi este volt 
és akkor éreztem át először egészen öntudatosan és mélysé-
gesen, hogy milyen szép az élet. Szerettem volna {mindent 
átölelni hangosan elkiáltani, hogy jó élni,) mindenkit meg-
simogatni és megölelni és a levegőt úgy szívtam magamba, 
mint valami csodálatos ajándékot. 

1931 IV/27. 

Egészen kis gyerek voltam, amikor a cselédek álarccal rám 
ijesztettek egy este. Mindig borzadva g ondoltam vissza erre 
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és állandóan rettegtem attól, hogy rablók törnek ránk. Szü-
letésem idején ölték meg az országbírót és nekem az első 
élményeim között volt, ahogy a gyilkosokról és kivégzésük-
ről beszéltek a felnőttek. <Apám Rudolf trónörökös tragé-
diájának hírére) Arra az estére is élénken emlékszem, ami-
kor hirül hozták Rudolf trónörökös tragédiáját. Nemsokára 
a panorámában bámultam a viaszból való Spangát, Pitéit 
és Böröcőt, Rudolfot és Vecserát, a haldokló Sándor cárt 
és Frigyes Vilmost, Juditot Holofernes fejével, Sebastopol 
elestét és Sarajevo bevételét. Rinaldo Rinaldini kedvenc 
olvasmányom volt és egy könyvesbolt kirakatában rendkívüli 
hatással voltak rám a Méhner féle ponyvafüzetek <elm(?)) 
rikító címképei, amelyek Ubryk Borbálát <, Báthory) egy 
sötét cellában, Báthory Erzsébetet egy toronyból kötélen le-
ereszkedve, az orleansi szüzet a máglyán, a haitii négerláza-
dást, a szmolenszki lelencet a cirkuszban, ábrázolták. Sok-
szor kínozott a végtelenség és az örökkévalóság gondolata, 
<az, h ) az is, hogy élve temetnek el, az elkárhozástól is 
nagyon sokat féltem és volt egy állandóan kisértő rémké-
pem <hogy egy sziklába ho> hogy a fejem beszorul valami 
szikla közé és nehezen tudok levegőhöz jutni. <Ez talán an-
nak a fatális ládának az utóhatása lehetett.) 

1931. IV/27 

Ez az ijesztő tompaság, amely most mintha napról napra 
növekednék! Hogy küzdenék ellene, hogy szeretném lerázni 
ezt a rontást és nem lehet! (Mindennek ellentéte) Ez az 
állapot mindennek ellentéte, amit művészinek neveznek. 
Azelőtt mohón ittam magamba az élet minden szinét, ízét, 
illatát, szavát, most fájó, bántó minden új benyomás. Az 
előtt az élet teljességére törekedtem, most akaratlanul a semmi 
vágya tölt el. Azelőtt minden nap új csodát ígért, most 
minden nap új kínokat hoz. Azelőtt oly szilárd talajon érez-
tem magamat, az élet biztonságában, most nem tudok meg-
kapaszkodni semmiféle {szalma) öröm vagy vigasz szalma-
szálába sem. Két dantei mondás mered rám: hagyj föl 
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minden reménnyel és nincs nagyobb fájdalom, mint vissza-
emlékezni a boldog időre a nyomorúságban. Mikor hajnal-
ban végignéztem a szürkülő szobán, a halottas fehér aszta-
lon, amelyen egy kancsó víz árvul, a siralomházra kellett 
gondolnom. De a siralomház egy napig tart, nekem pedig 
mindegyik napom siralomház. 
— — — Most hirtelen oly világosan látom, hogy mennyire 
nem adják vissza ezek a panaszok azt a szorongó tompasá-
got, amelyben senyvedek. És néha jönnek perceim, különö-
sen ébredéskor, amikor mintha a létezés legmélyebb örvényei 
nyílnának meg előttem, olyan ijesztően, amilyent nem tud-
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2. ábra 

tam volna elképzelni sem azelőtt. Mintha ekkor a semmiség 
és az örökkévalóság borzalma talákoznék agyamban. 

IV/29 

Semmi sem megrendítőbb, mint az a pillanat, amikor valaki 
belátja és bevallja, hogy élete elvesztette értelmét és jelentő-
ségét. A nagy tragédiák sorsfordító pillanata ez. Othellonak 
hiába kínálnák egész Velencét és akár az egész világot, ami-
kor a megölt Desdemona ártatlanságát igazolják. Hogy 
halálba megy, azzal csak logikus befejezést nyer élete. Mert 
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minden embernek van valami archimedesi pontja ezen a föl-
dön, amelyre támaszkodik. Lehet ez hazugság is, lehet ez 
illúzió is, csak meglegyen. De nélküle nem lehet élni. Sokan 
nem is tudják, hogy mi az, ami így élteti őket, csak akkor 
veszik észre, persze későn, amikor kicsúszik alóluk. Navi-
gare necesse est, vivere non. Vagy hozunk magunkkal, vagy 
keresünk és találunk valamit, ami elviselhetővé, esetleg 
boldoggá teszi a létezést. Szerencsés az az ember, akinek 
soha sem jut eszébe megkérdezni magától: miért élek? De 
a legszebb az, mikor valaki öntudatosan választja meg a 
maga körét, amelyen belül sikerrel munkálkodik. Sajnos, a 
legtöbb ember nem a maga csataterén küzd és hal meg. 
Pedig csak az a valóban hősi halál, amikor az alatt a lobogó 
alatt esünk el, amelynek győzelméért imádkoztunk. Az, aki 
tudja, hogy hiába fog meghalni, már nem is él. 

IV/29 

Kinézek a közeledő estébe és elgondolom: mi minden 
történik e pillanatban a világon! Einstein talán <éppen most) 

Kevés olvasmány volt rám olyan mély hatással, mint 
Byron zordon drámai költeménye, a Kain. Tizenhat éves 
koromban, májusi éjszaka a vonaton olvastam, amikor a 
váci piarista noviciátust otthagytam, nyolc hónapi imádság, 
elmélkedés és vívódás után. Még bennem gomolyogtak a 
csönd és magány középkori képei és hangulatai, a musaeum, 
az oratórium, a refektórium, az infirmária, a dormitórium 
eseménytelen eseményei. Nyolc hónapig nem tudtam semmit 
a világról, szinte elszédültem a szabadság hirtelen levegőjé-
től. Most egyszerre a tagadás és lázadás nagy költője szólt 
hozzám és az élet és gondolat teljessége tárult ki előttem. 
Késő éjjel érkeztem Szegedre, a holdfényben aludtak a házak, 
ismerős emlékek köszöntöttek. Az álmodó városban álmo-
dozva ballagtam, néma ujjongással a szivemben. Egy élet, 
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egy jövő kezdődött itten, a májusi hold tündöklésében. Költő 
vagyok ! — ezt éreztem boldog, fiatal mámorral, hiszen már 
néhány versemet hozták is a lapok akkor. Mennyi minden 
lehetőség szunnyadt azon az éjszakán, sokat valóra is vál-
tottam idővel, de ha akkor előre láttam volna, hogy a kolos-
tornál sokkal komorabb magány, a lemondásnál sokkal 
keserűbb vezeklés, az önsanyargatásnál sokkal nagyobb 
sanyarúság vár rám, mit éreztem volna? Május van és én 
nem tudok örülni neki többé. 

Érettségi után világi pap akartam lenni, föl is vettek, de 
én nem mentem el. 

Egyetemi hallgató koromban néha napokig nyomasztott 
az a gondolat, hogy elkallódom. 

A telefon használatától mindig irtóztam és villamosra 
nem szívesen ültem. 

Don Quijote volt a legkedvesebb hősöm, Oblomov mellett. 

<A temetők voltak) 
Nagyon szerettem a temetőkbe járni és legutolsó fényké-

pemen egy sírkő előtt állok, mosolyogva. 

Elemista koromban sokáig állandó rettegésben éltem, 
hogy az utolsó ítélet trombitája most fog megszólalni. 

Az édesapám sírjához évekig nem mentem. Nem akartam 
tudomásul venni, hogy meghalt. 

11 I t 91/1 
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Mindig olyan nőkbe voltam szerelmes, akikről tudtam, 
hogy nem viszonozzák érzelmeimet. Az olyan nők különö-
sen vonzottak, akiknek valami rossz hírük volt. 

Az utóbbi években mindig kis kezdőbetűkkel akartam 
írni a nevemet. 

A reménytelen szó a legtöbbet szerepel verseimben. 

Mindig úgy gondoltam, hogy fiatalon fogok meghalni. 
Szinte csalódottan láttam, hogy tovább élek. 

Bennem mindig a gyűjtő szenvedélyének ellenkezője dol-
gozott. Lassankint elosztogattam a képeimet, a könyveimet, 
az irodalmi levelezésemet. Még a saját műveimet se tartottam 
meg. Evakuáltam az életemet. 

Külömböző időkben olyan nyomasztó érzéseim voltak, 
hogy menekülni akartam önmagamtól. Három ízben is 
eltűntem, egyszer Máramarosszigetről, <eg> máskor Lévá-
ról, harmadszor Szakolcáról. Mind a három alkalommal 
elutaztam, idegen városokban bolyongtam, öngyilkos akar-
tam lenni, vagy pedig megőrülni. 

Kis gyermek koromban egy képes újságban <egy> rajzot 
láttam. Egy vadmacska fejét <láto> életnagyságban, tágra-
nyílt szemekkel. Engem úgy megrémített ez a tekintet, hogy 
beteg lettem tőle és húsz év múlva, mikor újra láttam, megint 
megborzongtam. 
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Diák koromban, mikor előadás után imádkoztunk, engem 
sokáig ellenállhatatlan inger késztette arra, hogy elneves-
sem magamat. Pedig áhítattal imádkoztam. 

Tizenhat éves koromban szerzetes novíciusnak mentem, 
de <az év vége előtt távoztam) az egyszerű fogadalom előtt 
távoztam, mert úgy éreztem, hogy nincs hivatásom. 

A magisterem túlságosan scrupulosusnak tartott, a pro-
magisterem pedig megjósolta, hogy nem fogom megtalálni 
a világban a boldogságot. 

Ki vagyok én? Pityi Pál, 
Ki már nem is pityizál. 

j- gy-
Önarckép 
1931. 

Alusznak a képzetek. 
Alvó város a lelkem, amelyben 
sorra kihunynak az ablakok. 

Kép nélküli keret az öntudatom. 

Mint az alagútból a távoli 
napfényes világ egy darabja, 
úgy látszik nekem az élet. 
Messze és valószínűtlen. 

Minden reggel úgy ébredek, 
mint egy halálra ítélt. De én 
életre vagyok ítélve. 

11* 
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3. ábra 

Igen, reggeledik, <a> az élet 
indul, harang kondul, kürtő 
szólal, trombita zendül, szekér 
zördül, autó búg, mindenütt 
<az akarat szava,) 
a hit, a munka, az akarat, a 
bizakodás szava és én tudom, 
hogy nekem semmi részem nem 
lesz ebben a koncertben, amely 
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az élet diadalát hirdeti. A nap 
feljön, de én leáldoztam. 

Hányszor kerestem és találtam új 
szavakat a tavaszi zsongásra és 
már harmadszor hagy cserben. 

V 

az egyetlen és {vissza) soha vissza 
nem térő életnek hány napja 
múlt el fölöttem hiába, hány 
napos napnak és holdas éjnek 
<nem örültem) szépsége tűnt el szá-
momra észrevétlenül, micsoda 
mulasztás, amit pótolni nem 
lehet. Megvoltam és nem éltem. 

Az életérdek hiánya: ez a 
legbiztosabb jele annak, hogy 
nem lehet gyógyulás. Mikor a 
lélek érzi, hogy nem tartozik 
már <a dolgok) az eleven való-
ságok rendjébe, hogy kihullott 
az életből, amely könyörtelenül 
<elmegy tőle) robog tovább 
új állomások, új célok felé. 
„A föld alatt van már az én 
időm" — mondja az öreg Atting-
hausen <a> Teli Vilmosban, 

Úgy éreztem mindig, hogy én 
soha nem fogok elmaradni a 
kortól, amelyben élek. Nem akartam 
megöregedni. Megértettem minden 
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újat és fölfedeztem új értékeket. 
És most jött ez a betegség, amely 
erőszakosan hozta rám az öregséget. 

Betegségem legfőbb jelei. 
Testiek : a látás leromlása. Még 
a vakságnál is szomorúbb. 
A szaglóérzék csökkenése. 
A széklet visszatartása. 
Lelkiek : 

A képzetek kiveszése. 
Az új iránt való érdeklődés hiánya. 
Mindennek fájdalmas érzése. 

Juhász Gyula itt írt versei 1934. szeptember-
ben. okt.-ben. 
Váci szeptember 1899 
Egy hangszer voltam . . 
Béke 
Temetés 
Móra Ferencnek 

16. Kazinczy 
23ig Gyermektemető 

Régi nyári éj 

23. Élet 
23. Zsolozsma 
24. Szeptemberi éj 
24. Nietzsche 
25. Michelangelo 
25. Zászlók 
27. Mikes [a dátum 28-ról kijavítva] 
30. A bölcs [a dátum IX. 27-ről kijavítva] 

Ifjúság 
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X. 2. Fák 
Mint az alvajáró 

XX. Ének Bukosza Tanács Ignácról 
X. 3 - 4. Venit summa dies. 
X. 5. A jövő vetése. 
X. 6. Szavak 
X. 8. Augusztus 
X. 8. Sors. 25.-ik vers. 

X. 9. Szobor -
12-13. Emlék 

13. Remeteség 
14. Harangjáték 
23. Dal ЗО.-ik vers 
27. És mégis 
28. Zene 

(Gratzlné Péter Piroska írásával:) dr Tokay László ideg-
gyógyász feljegyzése 

KORMOS ISTVÁN ISMERETLEN VERSEI 

Kormos István költői indulásáról a mai olvasó általában csak 
annyit tud, amennyit maga a költő erről versesköteteiben és prózai 
írásaiban elárul. így főként A vasmozsár töröje alatt (Összegyűjtött 
prózai írások, Bp. 1982) vall fiatalságáról. Ebben feledhetetlen em-
léket állít gyermekkora környezetének s mindenekelőtt őt felnevelő 
nagyanyjának, de sem győri tanulóéveiről, sem első pesti esztendei-
ről nem sokat ír. Pesti kezdeteiről ennyit: 

„Nagyon rosszul éreztem magam Budapesten. A távolságok 
kilátástalansága nyomasztott, s jövőmet is elég reményte-
lennek láttam. 1940-ben befejeztem iskoláimat s esztendőkig 
tisztviselősködtem. Nem szeretem ezeket az éveimet." (164.) 

Ezekről az esztendőkről a Magyar Életrajzi Lexikon némileg bő-
vebben tudósít: 
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„A gimnáziumot Győrben kezdte, de csak hat osztályt vég-
zett el. 1936-ban került nagyszüleivel Angyalföldre, 16 éves 
korától dolgozott, mint biciklista-kifutó. 1940 — 46 között 
tisztviselő egy gyarmatárú-nagykereskedésben." (III. 424.) 

Különös módon sem a költő, sem a róla írók nem említik, hogy 
ezekre a „nem szeretem évekre" esik költői indulása. Kormos ugyan 
említi, hogy „első versét" nagyanyja másolta le, s amikor korai 
zsengéit a költő eldobta, nagyanyja vette azt elő s így került az iro-
dalmi köztudatba (i. m. 22.); itt azt is megmondja, hogy a verset 
húsz éves korában, tehát 1943-ban írta. De sem itt, sem másutt 
nem említi, hogy ezidőtt jóval több verset is írt ennél az egynél. 

Ezekre az eddig ismeretlen versekre hírlaptári búvárkodásaim so-
rán bukkantam. Az alábbiakban közlöm azt a huszonegy verset, 
amelyet megtaláltam s egyben közlöm azok eredeti lelőhelyét is. E 
költemények ismeretében talán érthetőbb a költő készülődése, in-
dulása. Mindenesetre a jövőben ezeket a verseket is számításba kell 
venni a költő életművében. 

LÁSZLÓ PÁL 

1. Nincstelen János éneke. . . 

Kastélyom a Holdban, 
Birtokom az égben, 
Ökröm, lovam, juhom legel 
Csillagsűrűségben. 
Nagy-Gönczöl a hintóm, 
Sétányom a Tejút, 
Lelkem esti alvás táján 
Pillésen o d a j u t . . . 

Esernyőmben cifra 
Címerek is vannak, 
Tündérlányok aranyszőttes 
Díszes inget varrnak. 
Kalapom van kétszáz, 
Lábbelim tán három, 
Elcsúszik a muzsikás szél 
Királyi ruhámon . . . 
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Reggel rubintbögrét 
Raknak elém tejjel, 
Délben mákonyt tálalnak föl 
Kaláccsal és mézzel. 
Vacsorára sokszor 
Holdkifliből kapok, 
S bodor füstöt eregetve 
Vígan pipázgatok . . . 

Hétszáz legényem szánt, 
Béreseim vetnek, 
Lila legyezős angyalok 
Ölelnek, szeretnek. 
Nálam mindig tele 
Magtár, pince, pajta, 
Akartok-é egy-két tanút 
Boldog igazamra ? . . . 

Gazdag vagyok, gazdag, 
Herceges, királyos, 
Hazugság, hogy földi nevem 
Csak Nincstelen János. 
Nézzetek meg este, 
Ha a rőt Nap lefut. 
Elém tűnik szép országom: 
Ég, Hold és a Tejút . . . 

Első közlés: 1943. október 23. AZ ORSZÁG 10. old. 
Másodközlés: 1944. május 27. ÚJ M A G Y A R M U N K Á S 5. old. 
Harmadközlés: 1944. augusztus 6. ÖSSZETARTÁS 11. old. 
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2. Őszi előjáték.. . 

Morcosabb a reggel, 
Keserű a harmat, 
Muzsikáló szél a 
Szerelemről h a l l g a t . . . 

Kósza felhő-csorda 
Didereg az égen, 
Piros eret csipked 
Dér a falevélen . . . 

Gyérülnek a lombok, 
Csókos vágyunk lusta, 
Ritkábban kacsintunk 
Fázó csillagunkra . . . 

Lilaszárnyú lepkék 
Messzire illantak, 
Hervadozó tájon 
Ősz jár l akoda lma t . . . 

Holdtalan, bús estén 
Sóhajtozva lépünk, 
S eltemetjük halott, 
Bolond reménységünk . . . 

1943. október 23. AZ ORSZÁG 11. old. 
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3. Őszi reggel. . . 

Tetőnkön a cserép 
Deres, 
Az idő megkergült: 
Szeles. 
Tejes az ég, morcos, 
Ködös, 
A falevél csipkés, 
Vörös. 

Lustán vonulnak a 
Felhők, 
Vadgalambszürkék, 
Merengők. 
Eresz alatt csöpp 
Verebek, 
Körülcsipogják 
Fészküket. 

Kutyánk az óljában 
Vonít, 
Keserű ködbe 
Vicsorít. 
Öregszülém a 
Muskátlit, 
Beszedte már, benn 
Virágzik. 

Kilépek hervadt 
Udvarra, 
Szél bitangol a 
Hajamba. 
Köhécselek és már 
Megyek, 
Rugdalva lehullt 
Levelet. . . 

1943. november 6. AZ ORSZÁG 11. old. 
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4. Egy irányba... 

Jó barátom 
A kabátom, 
Nem gúnyorog, 
Mikor fázom. 
Nem üt dobra, 
Koldus-hírbe, 
Jó, hogy van -
Járhatnék ingbe . . . 

Kicsit rojtos, 
Szakadt-foltos, 
Hasonlít a 
Fogyó holdhoz. 
Tán nem is ő 
Fogy el rajtam, 
Hanem én 
Sudarasodtam . . . 

Együtt ázunk, 
Sülünk, fázunk, 
Egy világunk, 
Egy irányunk. 
Ölelkezünk 
S hajt a vérünk, 
Jóban-rosszban 
Fütyü részünk . . . 

Első közlés: 1943. november 6. AZ ORSZÁG 13. old. 
Másodközlés: 1944. május 11. M A G Y A R Ú T 5. old. 
Harmadközlés: 1944. október 29. ÖSSZETARTÁS 4. old. 
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5. Nincstelen János a mennyben. 

Őszi lakodalmat 
Járnak az angyalok, 
Pillangós táncukhoz 
Én muzsikálgatok. 
Ezüstholdsugáron, 
Szél-vonóval, halkan, 
Igen jól mulatnak 
Mennyei magasban . . . 

Láthatom Szent-Pétert, 
Elborozgat Pállal, 
Jóságosak, szépek, 
Hétrőfnyi szakállal. 
Előttük rubint-tál, 
Rajta sütött kappan, 
Édes illat szállong 
Mennyei magasban . . . 

Csillagporban járják 
A menyasszonytáncot, 
Jókedv aranyozza 
Be a mennyországot. 
Itt-ott töltött pohár 
Koccintása koccan, 
Gyöngyöző bort isznak 
Mennyei magasban . . . 

Tündéri az őszi 
Angyal-lakodalom, 
Lelket kápráztató 
Ilyen sokadalom. 
Az én földi szemem 
Álmosodik lassan, 
Ritka mulatság ez 
Mennyei magasban . . . 
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Bár én itten csak egy 
Kis muzsikus vagyok, 
Alattam ragyognak 
A büszke csillagok. 
Nevemet se kérdik 
Csöngetyűző zajban, 
Boldog János vagyok 
Mennyei magasban . . . 

1943. november 13. AZ ORSZÁG 13. old. 

6. Dicsérő muzsika a Múzsáról . . . 

Szebb a pásztortüznél 
Orcád bíbor-hamva, 
Rubintos szemedben csillog 
Mennyország harmatja . . . 

Hajad kócos erdő, 
A homlokod holdas, 
Azért tündéri az ajkad, 
Hogy mézet csókolgass . . . 

Muzsikás a hangod, 
Drága a bokád is, 
Ölelésedre a lelkem 
Igen régen vásik . . . 

Nekem tünemény vagy : 
Felhő és szivárvány, 
Sűrűn boruló-derülő 
Legszebbik királylány . . . 

Árnyékod legmélyin 
Szürke szolgád vagyok. 
Hűbb leszek Hozzád, mint éghez 
A hulló csillagok . . . 

1943. november 20. AZ ORSZÁG 13. old. 



197 Dokumentum 

7. Fosztogatnak 

Gyomlálja már szőke hajam 
A deres idő, 
Hűtlenkedik selyem-sátram, 
Mint rossz szerető. 
Halántékom nem őszülhet, 
Bomlik sűrű lombja, 
Árva koronám fogas szél 
Borotvája bontja . . . 

Dideregve tapogatom 
Ritkuló bozontom, 
S panaszom a fellegekbe 
Csöndesen sóhajtom: 
Lásd meg, Uram, — if jú fejjel 
Kifog a dér rajtam, 
Szél fosztogat üstökömben, 
Mert lobogni hagytam . . . 

így vesztek el lassan mindent: 
Álmot, pillét, nótát, 
Kevés mézem, csöpp kenyerem, 
S szerelmeim csókját. 
Borotválj hát lelketlen szél, 
Kopaszodom könnyen, 
így bámulok a világba — 
Fanyalogva, bölcsen . . . 

1944. január 8. AZ ORSZÁG 13. old. 
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8. Szőkeségről 

Szebb a hajad szőkesége, 
Mint a nyáré, 
Ilyen arany-szőke volt 
Szegény anyámé. 

Cirmos-selymes a koronád 
Suhogása, 
Arany-Naptól vakító a 
Ragyogása. 

Anyámnak a bokájáig 
Bomlott-lengett, 
Angyaloktól lopott bele 
Égi-selymet. 

Tiédben a durcás szellő 
Kergén bujkál, 
Csalóka tündér vagy — 
Ki szívembe bújtál. 

Be szép lenne, ha holt anyám 
Mellénk állna, 
Ránk borulna a mennyország 
Arany-sátra . . . 

1944. január 22. AZ ORSZÁG 13. old. 
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9. Kérvény a Naphoz. . . 
Az én drága öregszülém 
Koronázd meg rőt Nap, 
Ritkuló ezüsthajára 
Glóriádat szórjad. 
Hervadt arca ezer ráncát 
Simogassad, csókold, 
Úgy mint régen öregapám, 
Mikor még legény volt . . . 

Szép lehetett ez a ráncos 
Hervadt kicsi asszony, 
Engedd, hogy néhány szép évet 
Őszen virulhasson. 
Hiszen tudod, e világon 
Ő a legszebb szentem, 
Üdvösségéért be sokat 
Muzsikál a lelkem . . . 

Annyit dolgozott már értem, 
Rengeteget fáradt, 
„Nem hagyhatom — mondta százszor — 
El az unokámat." 
Fölserdültem asztalánál, 
Boldogan, szegényen, 
Szent csillagom lesz ő nekem 
Kárpitozott égen . . . 

így hálálhatom meg én az 
Értem törődését, 
Kérvényt írok, hogy aranyozd 
Be az őszülését. 
Bíborsugárt eregető 
Rőten csókoló Nap, 
Drága öregszülémre a 
Glóriádat szórjad . . . 

1944. január 29. AZ ORSZÁG 13. old. 
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10. Élők és holtak.. . 

Anyám csillag a Tejútban, 
S apám csavargó a szélben, 
Fogatlan kis öreganyám 
Dünnyög róluk bús estékben . . . 

Öcsém is v o l t . . . De a füvek 
Bölcsőjéből csöndbe hívták, 
Virággá foszlott már régen — 
Sírját belepik pacsirták . . . 

Csak öregapám ballag még 
Kezem fogva s öreganyám, 
De ők is a mennybe lesnek : 
Halál fut sok évük nyomán . . . 

Én tovább a földön élek — 
Álmodozó herceg vagyok. 
Birtokom a Tejút tája -
Ég és Hold és a Csillagok . . . 

Bennem zokog ezer emlék, 
Kedveseim sűrűn látom. 
Élők-holtak itt lüktetnek 
Muzsikáló ceruzámon . . . 

1944. február 26. ÚJ M A G Y A R M U N K Á S 2. old. 
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11. Fehéren szép a vi lág. . . 

Hull a mennyből fehér hó, 
Tündéri a takaró . . . 

Bámulom a háztetőt : 
Rajta egy szép l e p e d ő t . . . 

Irigylem a körtefát: 
Ezüstözött koronát . . . 

Ballagok az udvaron, 
Fehér havon, szűz havon . . . 

A kapuba kiállók — 
Bámulom a világot. . . 

Milyen szép így fehéren 
Hó virít a cserépen . . . 

Hó az utcán, a tájon, 
Legényen és leányon . . . 

Öregen és gyereken, 
Csiripelő vereben . . . 

Szép a hó és szép a tél — 
Békés, mint a szemfödél. . . 

1944. április 14. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 
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12. Vacsora 

Mennyei örömtől 
Muzsikás a kedvem. 
Tegnap vacsorára 
Sültkrumplit ehettem. 

Parázson sült krumplit, 
Lisztesbelűt, forrót, 
Proletár tortáját — 
Soványát és olcsót. 

Részegített szaga, 
Mint a mézet nyeltem, 
Mámorban lubickolt 
Szegény szívetn-lelkem. 

Nem kellett a tányér, 
Édes szájjal fújtam, 
Kutyamódra enni 
Félre sompolyogtam. 

Ühümgetett gyomrom : 
Be királyi étel, 
Nem cseréltem volna 
Finnyás hercegékkel. 

Ősz öreganyámnál 
Kaptam a jó kosztot 
Ma Holdban tálalnak — 
. . . Csak sűrűn sóhajtok . . . 

Első közlés: 1944. április 14. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 
Másodközlés: 1944. május 11. M A G Y A R Ú T 5. old. 
Harmadközlés: 1944. november 25. AZ ORSZÁG 2. old. 

Megjegyzés. Az 1944. április 14-én eredetileg „Vacsora" címen 
közölt Kormos István vers az 1944. május 11-i másodközléskor 
„Sültkrumpli" címet viselt, végül az 1944. november 25-i harmad-
közléskor „Nincstelen János vacsorája . . ." címen jelent meg. 
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13. Egy ingben.. . 

Ezüstkontyos öreganyám 
Foltozgatja ingem, 
Reszkető ujjal fűz tűbe, 
Varrógépünk nincsen. 
Ráhajol a szakadt vállra, 
Könnyes szemmel varrja, 
Patak nő az ingem fölé 
S foltot áztat rajta . . . 

Ne sírj, szegény öreganyám, 
Ha rongyos az ingem, 
Ne sirasd az unokádat, 
Cifraság se minden. 
Elég nekem egy belőle, 
Jó a folt is rajta, 
Nem vagyok én akármilyen 
Uraskodó fajta . . . 

Egy ingem van s egy nadrágom, 
Mégse pőre lelkem, 
Nem szédültem csalán közé 
És béres se lettem. 
Fogas szél a köpönyegem, 
Az takarja testem, 
Ölelgető csillagfényben 
Muzsikás a kedvem . . . 

Első közlés: 1944. április 22. ÚJ M A G Y A R MUNKÁS 4. old. 
Másodközlés: 1944. szeptember 22. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 

4. oldal. 
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14. Csillagom... 

Szárnyas cseléd az anyám, 
Elment a Tejútra, 
Kócos angyalok ingét 
Kék teknőben mossa. 
Szőke kontya kibomlik, 
Haja száll a szélben, 
Teregeti a ruhát 
Napsugár-kötélen . . . 

Mosásért az angyalok 
Csillagokat adnak, 
Ezüstöst és ragyogót 
Kötényibe raknak. 
Boldogan viszi szegény, 
Bandukol a porban, 
S megáll gyönyörködni a 
Kapott csillagokban . . . 

Kiveszi a legszebbet 
Csöndben a kötényből, 
Mutatja a fiának: 
Énnekem az égből. 
Azt a fényes csillagot 
Lesem minden este, 
így láthatok a sárból 
Szegényen is mennybe . . . 

1944. május 12. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 6. old. 
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15. Népligeti padon. . . 

Térdemen a nadrág 
Kirojtosodott, 
Egyetlen pár lábbelim is 
Toldott-foltozott. 

Foszlik már az ingem, 
Kalapom elhagytam, 
Gyűrött a kabátom széle — 
Poros, vasalatlan. 

Téli gúnyám régen 
Elnyelte a zálog. 
Deres november végéig 
Majdnem pőrén járok. 

Esernyőt és cifra 
Nyakkendőt se hordok, 
Kócos lány mellett a kedvem 
Fütyörésző, boldog. 

A bendőm se ápolt, 
Muzsikáló, éhes, 
Pesti járda rabja vagyok, 
Proletár és béres. 

Úgy süt rám a Nap is, 
Mintha pénzért sütne, 
Azért van tán, hogy a pávák 
Tollas hasát süsse. 

Szorít a szegénység, 
Jajgatnék már tőle, 
Hidd el Uram, elegem van 
Örökre belőle. 
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Ilyen komisz sorsban 
Derűs ritkán vagyok, 
Népligeti padon lesem: 
Hullnak-e csillagok . . . 

1944. június 17. ÚJ MAGYAR M U N K Á S 6. old. 

16. Költ a k ö l t ő . . . 

Vettem egy szép 
Csipkés kendőt, 
Nem is kendőt: 
Bárányfelhőt. 
Három fillért 
Adtam érte, 
Nem volt drága — 
Tán megérte . . . 

Vettem egy kis 
Napsugarat, 
Lány hajába 
Holdsugarat. 
Csillagot is 
Egyet-kettőt, 
Hét fillérért -
S ingyen szellőt. . . 

Elköltöttem 
Tíz jó fillért, 
Napért s felhőért — 
Nem ingért. 
Ilyen könnyelmű 
A költő, 
Csupa bolondságra 
Költ Ő . . . 

1944. június 22. M A G Y A R ÚT 4. old. 
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17. Emlék . . . 

Zsemlyét sütött a pék — 
Nevét elfeledtem, 
De arra emlékszem, 
Hogy nagyon szerettem. 

Kócos-borzas ázott 
Kis süvölvény voltam 
Ostoros esőből 
Melegbe vágyódtam. 

Meglátott a műhely 
Rácsos ablakánál, 
Behívott s glória 
Aranylott hajánál. 

Egy lisztes sámlira 
Ültetett le vígan, 
Édes tejet adott: 
Szürcsölgetve ittam. 

Óriási bögre 
Tejhez adott zsemlyét, 
Füttyösre hangolta 
Árva szívem kedvét. 

Nagyon boldog voltam 
Néhány mohó percre, 
Könnyezve gondolok 
Szagos pékműhelyre. 

Hálásan gondolok 
A jóságos pékre, 
Nevét elfeledtem, 
De kísért emléke. 
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Nem fizettem akkor, 
Most körmölök verset, 
Sóhajtva emlékszem — 
Álmodozó herceg . . . 

Első közlés: 1944. augusztus 4. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 
Másodközlés: 1944. augusztus 27. ÖSSZETARTÁS 8. old. 

Megjegyzés. A vers eredetileg — az első közléskor — még 8 sza-
kaszos volt, de a másodközléskor kimaradt a 4. és 8. szakasz, tehát 
a vers így megcsonkítva — hiányosan, 6 szakaszosan — jelent meg 
az ÖSSZETARTÁS-ban. 

18. Derűre ború. . . 

Az előbb még láttam 
Ragyogni a Napot, 
Lengetett egy bárányfelhőt, 
Ibolyás kalapot. 

Kacsintott is felém 
Jó komám az öreg, 
Levetette sárga ingét — 
Tán azért van hideg. 

Derűre jött ború, 
Csöpörög az eső, 
Süss föl komám, mert lábamon 
Kilyukadt a cipő . . . 

1944. szeptember 26. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 
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19. Alunnák egy évet 

Alunnák egy évet, 
Ha lenne jó ágyam, 
Bizony elcserélném érte 
Tizenhárom házam. 

Takaróznék hideg 
Farkasölő széllel, 
Elkékülő bokám verném 
Karikás nyelével. 

Tenyerembe fújnék 
Napon sütött kását, 
Húnyott szemmel bámulnám a 
Rút világ folyását. 

Se paplan, se dunyha 
Nem kellene én rám, 
Befagyhatna lusta vérem 
Szívem csatornáján. 

Szobám küszöbére 
Ilyen táblát vernék : 
„Adósságom ne zsebemben, 
A holdban keressék." 

Kussolt szájjal, vígan 
Alunnák egy évet. 
Holt fülembe dünnyöghetne 
Rossz dudán az élet . . . 

1944. október MAGYAR ÉLET 11. old. 
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20. Kását fújok tenyeremben 

Jegenye nőtt 
A Tejúton, 
Holt öcsémmel 
Kivagdalom. 
Elhasítunk 
Hét hasábot, 
S hét felhőből 
Varrunk z sáko t . . . 

Hét zsák fából 
Egy lesz gyújtós, 
Kettő vizes, 
Három csomós. 
Egy marad csak 
Tüzelőnek, 
Tán elég is 
Egy költőnek . . . 

Öcsémnek már 
Nem kell a fa, 
Jó meleg a 
Koporsója. 
Akinek meg 
Nincsen pénze: 
Kását fújjon 
Tenyerébe . . . 

1944. október M A G Y A R ÉLET 17. old. 
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21. Nagy volt a fázikom 

Háltam a ligetben 
kőnél puhább padon, 
bizony nem ez volt a 
mennyei vigalom. 

Ősz volt. Muzsikáló 
szél volt rajtam paplan, 
csoda-e, hogy majdnem 
fektemben megfagytam. 

De nehezen sarkalt 
fölibém a reggel, 
farkasszemet néztem 
komázó hideggel. 

Nagy volt a fázikom 
libabőröm alatt, 
tanúm volna rá sok 
didergő pillanat. 

Csak a pillanatok 
megfagytak a padon, 
emléküket fázva 
tenyerembe fújom . . . 

1944. október 24. DOLGOZÓ M A G Y A R S Á G 4. old. 


