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A Bodrogközön vadásztam a kutyámmaI. A sík mezőn meg
állított egy látvány. Kis mákföld közepén ócska zsakettben,
pinesben állt egy madárijesztő. Az égen egyhangú, vígaszta
lan köd komorlott, mintha örök időkre öntötték volna ólom
baldachinnak. Lent szél szaladgált az őszi mezőkön, de a
ködöt, mely magasabban volt, nem mozdította meg. A távol
ban elsárgult füzesek látszottak halványan. Másutt faluk
rémlettek tornyukkal és jegenyéikkel. A mákfejeket elhord
ták, de a szárak ott zörögtek a szélben. A közeli földek ten
gerijét elhordták, de a góré sziszegett a szélben. A madár
ijesztőt ottfelejtették. A szélben nyujtogatta rongy-karját, ta
lán az elbújt Nap felé, talán távoli tűzhelyek felé, talán gyer
mekek felé, de állandóan lecsuklott mélabúsan és lemondó
an. Hozzámentem, hogy közelről lássam. A zsakett melle szé
nával volt kitömve, a zsákbabújtatott lábszár napraforgó szá
rából készült, a feje-nyaka szalmacsutak volt. Melléhez nyúl
tam. Ekkor két cinke repült ki belőle. Megtapogattam a he
lyüket: meleg volt az illatos széna.

Ekkor eszembe jutott Juhász Gyula. Ha ez a mákvetési
őr most megelevenedne és lantot adnának a kezébe, - gon
doltam, - olyan verseket írna, mint Juhász Gyula, aki ta
nár volt, költő, vigyázott az emberek vetésére. mákokra és
mákvirágokra. s az Élet, a gyümölcsöket betakarító Élet úgy
ott felejtette az őszben, a szomorúságban, az egyedüllétben,
mint gazdája ezt a madárijesztőt. Amit ez a mák-felügyelő

látott itt, az láthatta Juhász Gyula. Másoknak nyíló tavaszo
kat, másoknak érlelő nyarakat, másnak gyümölcsöző őszö

ket, violaszín estéket, hamar pírjukat vesztő hajnalokat, má
soknak végtelen távlatokat nyitó utakat, örök elmúlást az
örök születésben, A napraforgó itt nőtt, szívta a fényt, és el
száradt. A széna virág volt, talán Annáé, talán Klytemnestráé,
talán egy színésznőcskéé, talán az anyjáé: most illatos emlék
lett. A szalma kenyeret termett valakinek. Mindezt az ősi,

vérrel és verejtékkel zsírozott föld álmodta ki, magyarnak,
letagadhatatlanul magyarnak, s nem változtat ezen semmit
az idegen zsakett és a pincs, a klasszikus műveltség, a fran
ciás parnasszíenízmus és a dekadencia. Az emlékek illatos
szénájában ott a meleg fészek és benne Juhász Gyula sze
relme, a kis családi tűzhely, a nagy magyar család, a végte
len világcsalád iránt, dalosan, frissen, mint A cinke tavasz
szal s Iázósan. de élően, mint a cinke az őszi szélben, szívbe
markoló egyedüllét középén.

A tavalyi könyvnapra kiadták Juhász Gyula összes ver
seit. Körülbelül négyszázhatvan vers és versike van a kötet
ben; de bárhol üti föl az ember, állandóan, kisebb-nagyobb
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változatossággal folyton egy főmotívum zenél a kis vershul
Iámkákban: a vágyódás. Titokzatos, rejtett édenekben sejtett
fények felé nyujtogatja karjait, mint az őszi madárijesztő a
ködök-takarta Nap felé, az elszaladt tavaszok után, vagy az
eljövendő, de neki soha megnyugvást nem hozó májusok fe
lé! Nosztalgia él benne a pogány ősi fény felé, melyre ma
gyar ösztön-gyökerei emlékeznek, mint az elszáradt napra
forgó a nagy napmámorra, melytől valamikor megbizsereg
tek gyökerei. Ez az lőspogányságnak szóló nosztalgia meg
siratja Kupa vezért, aki:

A régi napnak végső fénye volt.
A Bakony árnyán örök éjbe holt
Mert ős hitünkért élt s vérzett el ö
Új oltár alján sose térdelő.

Ugyanez a nosztalgia siratja meg vele Koppány vezért
az "Örök ballada" című versben. Mikor felnégyelték, akkor:

Magyar Isten, öreg Isten
nézte némán, ült az égben.
Koppány lelke szállt a szélben,
Szállt a földre, szállt a vízre,
Szállt seioekbe, szállt jövőbe.

Evvel a szelíden pogánykodó nosztalgiával versenyre kel
benne egy sokkal erősebb vágyódás, a Krisztus békéje, fénye,
szerelme felé. Nem valami határozott színeket vető keresz
tény hit ez, csak jóság-áhítat, csak költői ábrándozás, mínt
szerelme is és reménykedése a szebb jövőben. De azért az
ábrándozásért, jövőért semmi erőszakot sem tudna tenni éle
tében. Makacs, csöndes őrültje a boldogság utáni vágyako
zásnak, s ha csak sejtené, hogyelérne valamit vágyaiból,
azonnal elszaladna onnan: újra ábrándozni, vágyakozni, fe
kete titok-ajtóknál bebocsátást kérni, s attól remegni, hogy
kinyílhat valamely pillanatban.

Igy állandóan úgy jár, mint az őszi madárijesztő karja,
mely le-lehullong csüggedten, ha alábbhagy a szél, mely a
messzeség felé nyujtóztatja. Az első kötetétől az utolsóig,
mind a négyszázhatvan versében állandóan ugyanaz. a méla
bú muzsikál szinte kivétel nélkül. Anatole France, ez a gú
nyos, életvidám francia azt írja valahol, hogy a világ ősz

szes könyvei közül a Vanitatum vanitas-t kihangsúlyozó Pré
dikátor könyvét szereti legjobban a Bibliából és Kempis
Kriszius követését. Igy olvassa ki állandóan Juhász Gyula az
egész Életből, annak kicsi és nagy könyveiből, szerelemből,

barátságból, dicsőségből, hősiségből, multból, jelenből, jövő

ből, tavaszokból, nyarakból, hősökből és nyárspolgárokból ma
kacsul, az őrültek megszállottaágával a melankólíát, Ha ide
gen költők verseit fordítja, azokból sem akar adni mást,
"csak mi lényege", vagyis a halk szomorúságokat. Az Evan
gélium első sora megüti a főhangot: szeresd az Istent, sze
resd a felebarátot, s ez variálódik a betlehemi [ászlon, angya
lok dicsöség, békesség-éneken, az elveszett juhon, Magdel-
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nán, tékozló fiún, kenyérszaporításon, utolsó vacsorán át a
Golgotáig, ahol Tertulliánus ezerint "Christus musícus" hár
fának szegezhétte magát az ég és föld közé, hogy benne
egyesüljon és örökre kiengesztelődjön az isteni és felebaráti
szeretet. Makacs variáció ez az evangéliumban. - Ugyanily
állandó hullámzásban muzsikál a búbánat Juhász Gyula ver
seiben, mint a vágyakozás ikermotívuma.

Ami a költőt költővé teszi, az lelkének kristalizáoiós
anyaga. Azok a megfigyelések, hangulatok, színek, álmok,
érzések, gondolatok, amelyek évek hosszú során elraktáro
zódnak, mint a kristály-képzödés ősanyaga. Ez a massza alak
talanul áll, de elég beledugni egy száraz ágat, s pillanatok
alatt rárakódnak azok a kristály-Iormák, amelyek sehol má
sutt nem láthatók a világon. Minél gazdagabb ez a kristalí
zácíós anyag, annál totálisabb és nagyobb egy költő. De csak
az Isten végtelen, s a legnagyobb költőknél is megvan a le
hetőségek határa s bizonyos sablon támad a kristályterme
lésben. Petőfi akármilyen élményt dug lelke kristalízációs
masszájába, akár pacsirtát lát, akár apostolt, akár hőst, ab
ból mindig szabadság-szerelern lesz. Adynál vér és arany.
Juhász Gyulánál vágyódás és mélabú. Ezek a főkristályok,

akár Annára gondol, akár útszéli keresztet lát, akár Achilles
pajzsáról gondolkozik, akár gyermeket lát, akár Buddha
szobrot, a vége mindig szomorúság, lemondás, nirvana-áhítás.
Mikor például Napoleonról ír, nem a lángeszű hadvezér jut
eszébe, hanem a Sziget foglya, aki úgy él, mint Juhász Gyula
élete szigetén:

Szeretnél ugye a távolba nézni
És várni némán, mélán egy hajót,
Mappák fölé hajolva fölidézni:
Ez Korzika, ez Párizs, Elba volt?

Ha Petőfi katonákat lát, akkor e köré az élmény köré a
világszabadság, vagy a szerelem, család érzésének kristályai
rakódnak Ie, biztos, hogy észreveszi a rózsát valamelyiknek
a csákóján. Juhász Gyula látja a katonákat menetelni, szom
júságtól majd kidűlnek a kánikulában, ezüstösen ragyog a
folyó, de menetelni kell s legjobb annak, a költő szerint, aki
kidűl s úgy marad az út árkában:

Az élet napja éget, Boldog, ki tompa aggyal
Az élet szomja bánt, útfélen összedül,
(Jzzük a messzeséget Nem megy tovább e marssal,
És várjuk a halált. Csak alszik - egyedül.

Az ilyen magatartású ember állandó remete életet él. A
remete vidéki ember, szemben azokkal, akik a lüktető, át
ütő eszmék, tettek centrumaiban élnek. Nem is felelt volna
meg neki a nagyváros. A költészet szépségeinek mezítlábas
remetéje Juhász Gyula. Szánalmas látni nagyvárosban egy
mezítlábas gyereket; falun nem! Juhász Gyula vidéki költő
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volta nem tragikus, s csak fájó ma arra gondolni, hogy éde-
sen folyó, szépséges versei nem jutottak el a nagyobb ma
gyar tömegekhez.

Ma a nagy világforradalmak, nagy emberálmok. nagy '.'a
judások, harcok korát éljük. Felvetődik a kérdés: időszerű-e,
szükséges-e, ajánlható-e az olyan költő, mint Juhász Gyula,
aki végeredményben dekadens költő, ha a szónak legszebb
és legnemesebb értelmét alkalmazzuk is rá. Ha a Bibliának
része, s így az emberépítésnek eszköze tud lenni a Vanitatum
vanitas könyve, akkor a magyar irodalomról is elmondhat
juk, hogy nagy hiány volna benne a Juhász Gyula költészete
nélkül.

Egy vasgyártelepen van egy szaléziánus rendház két pá
terrel és két Iráterrel. Ezek pasztorálják a gyártelep munká
sait, hivatalnokait. Voltam ott. Egészséges emberek a paszto
rálök, De a legnagyobb halással nem ők vannak a hívekre.
Hoztak oda egy harmincötéves pátert gyógyulni. Minden
szívbaja megvan, ami csak lehetséges. Csont és bőr. Gyönyö
rűen orgonál. A kórusra úgy viszi fel egy fráter ölben, mint
egy gyereket. Szenvedő, derűs ember. Óriási hatással van az
emberekre ez a negatív ember, aki betegállományban van. Va
lahogy mintha jobbá válnék, aki szóbaáll vele. A nagymű

veltségű gyárigazgató, aki nem is katolikus, elmondta nekem,
hogy hetenkint egyszer este elmegy hozzá legalább egy órá
ra, mert lelkiszükséglet számára, hogy kíkapcsolödva a gyári
munkából, családi rendből, elbeszélgessen ezzel a beteg pá
terrel.

Kiabáló koreszmék. világkataklizmák, lármás hétközna
pok után, új világot prófétáló, nagy életszuggesztiójú költők

után mindig lesznek, akiknek felejthetetlen és pótolhatatlan
örömet fog jelenteni Juhász Gyula vágyódó remete-verseit
olvasni, halk szomorúságaiban .megmosdatni a lélek sebeit.

Gyógyítja egyik seb a másikat,
Gyógyítja egyik szív a másikat, ,
Gyógyítja egymást két szegény kis élet,

Ifja Kosztolányi Dezső.

Most, mikor túlzott önérzetű költők, már harmincéves
korukban megírják magukról, hogy ércnél maradandóbb szob
rot faragtak maguknak, s hiány volna nélkülük a magyar tör
ténelemben, gondoljunk e szelíd, kedves poétára, aki a sok
vers közül csak egyetlen sorban büszkélkedik, persze remete
mödon:

Nagy városnak nem lettem lakója,
Hegyek alján jobb nekem a róna.
De azért van bennem büszkeség is
S néha szak még a csillagos ég is
S úgy nézek rá, gőgös hatalomra,
Mint Mózesre az Úr csipkebokra.

Mécs László
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