
VIDOR MIKLÓS:

) UHÁSZ GYU LA
(1883. április 3. -'- 1937. április 6.)

És hogy nem éltem itt hi6ba.
Mert néhány szív hajolt dalomra,
Mint cipruSág a sírhalomra.

(Köszönöm.)

A költő, ha élne, hatvan esztendős lenne ezekben a napokban.
Igy három nappal e dátum után halálának fordulóját gyászoljuk.
Juhász Gyula hat éve halott.

Annyi siető esemény között álljunk meg egy percre a szegedi
sírdomb mellett vagy vessünk egy pillantást Nagyvárad felé, ahol
a félszáz esztendős Szigligeti Társaság most leplezte le a Juhász
Gyula-emléktáblát. De, ha valóban bensőségesnek akarjuk ezt az
ünnepet, menjünk be belső szobánkba, zárjuk magunkra az ajtót
5 vegyük elő a költő bibliáját, egyedül maradva a géníusszal. Meg
hajtott fejjel, hivalkodás nélkül csatlakozzunk a kevesekhez, akik
ráhajolnak ma is dalaira. S higgyük, talán ezalatt a hat esztendő

alatt megszaporodott a csöndes, színte titkos Juhász Gyula-hívek
száma.

Illő az alázat, ha kezünkbe vesszük a költő könyvét. Nem
azért, mert Művel állunk szemben, még csak azért sem, mert ez
a mű sokáig sötétben lappangott. Csak, mert a költő is alázattal
írta minden sorát. Az igazi nagyokhoz méltó szerénységgel üzent
benne nekünk is. Evangélium ez is: örömhír. Tanuljuk meg min
den szenvedő művész gyönyörűségünkre alkotott művében az em
beri szellem hatalmas színtétlkus erejét látni. A kín gyönggyé
hűlő verejtéke a mű - s alázatosan köszönjük meg, hogy míat
tunk és értünk is gyötrődte végig a költő. S hogy ennek a gyötrő

désnek ránk is kisugározzék gyöngyfénye, itthagyta minden korok
magyarjai számára könyvét.

Nyissuk hát föl s olvassuk ki belőle, a nekünk, mai magyarok
nak, mai embereknek, mai versszeretöknek, szóló üzenetet.

Juhász Gyula versei a legegyszerűbbek talán egész XX. szá
zadi költészetünkben. Ez az egyszerűség őrzi meg igazán frissi
ben, eredeti zamatában a költő mondanivalóját. Milyen kevesen
tudják: egyszerűnek lenni a legnagyobb művészet - s azt hiszem,
a szecesszió korában, a legnagyobb merészség is. De, ami a leg
fontosabb, akifejeződés közvetlenségében, nem tanulható s aligha
elemezhető.

Ha igazán érzékeltetni akarjuk Juhász Gyula végtelenűl ter
mészetes egyszerűségét, figyeljük meg intonációit:

Az orSzág útján függ s a földre néz,
Arcán szelíd mosolya szenvedés.

(A Tápai Krisztus.)
vagy ezt:

Ma hull a hó és álom hull a hóban,
Bólint a láng az üres kaszinóban.

(A végeken.)
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Igy hamarabb megérthetjük: nemcsak egyszerűség van ezek
ben a sorokban, de a dolgok kristálytiszta szemlélete, a vers egyet
len és legtermészetesebb megfogása is. S ezen túl még valami:
hömpölygő, áradó, zenében föloldott hangulat. Még véletlenül sem
lelhetünk versei között olyat, amelynek öncélú lenne muzsikája.
Simogató biztonsággal festi alá a mondanivalót ez a hullámzás,
úgy, hogy az ember rögtön a vers kellős közepében találja magát.
Ű az a költő, akihez nem kell hangulat. Bármikor elővehetjük.

Maga szolgáltatja önmagához azt a melódiává oldott aláfestést,
amely éppen a Juhász Gyula-versek lelki éghajlatát teremti meg.

Ez a muzsika mindig valami testetlen mélabú hullámain
lebeg. Talán ez az állandóság az oka, hogy - teljes joggal - egy
húrú költőnek ismerik. Csak arra vigyázzunk, nehogy fölszínesen,
ellenkezés nélkül fogadjuk el ezt az itéletet. Első hallásra ez az
egy húr a szegénység érzését ébreszti. Pedig az ő egyetlen húrja
mérhetetlen gazdagságot jelent. Nem csíllogást, nem is virtuozi
tást: pompás, mélyenzengő bőséget. Ez a húr sokkal inkább a
lélek egységességét fogja össze, semmint egyhangúvá, monotonná
tenné a dallamot! Juhász Gyula olvasása sohasem fárasztó, soha
sem válik unalmassá. Mert ez a húr nem analitikus módon
választódott ki a lélekből - ellenkezőleg: hatalmas összefogása
egy ritka férfilélek minden érzésének. Magyarsága, hite, szerelme,
magánya, bánata, messze multba néző rajongása, mind mind
benne él ennek a húrnak eleven strukturájában. Egyszerű 
mondtam - de, hogy ez az egyszerűség létrejöhessen, olyan sok
szoros belső összetettséget kíván, amilyet ép a legegyszerűbb esz
közökkel dolgozó s rendszerint, vagy ép ezért, legnagyobb művé
szeknél találhatunk meg.

Miféle összetettség, milyen belső kettősség lehetett ennek a
csöndes, vidéki tanár-újságírónak a lelkében? Hol érlelődött túl
ez a betegen finom, rongált idegrendszer? - Itt, e világban, kö
zöttünk, emberek között. Lelkének hasadását is a nem e világra
való álmok s a valóság durva összeütközése okozta. Sok költőről

elmondták már ezt! Könnyítsen lelkiismeretünkön, hogy soha
több joggal, mint róla. Nézzük csak meg, mint vall erről egyik
legnagyobb versében, a "Gulácsy Lajosnak" címűben! (Gulácsy
Lajos, a költő barátja, kiváló tehetségű, excentrikus, festő, ideg
szanatóriumban halt meg.)

6 értelem! Hogy tudja ezt a többi,
A kalmár, börzéS, a kalóz, betyár,
Csak okosan, csok adni, venni, ölni,
Törvényesen, míg az id{j lejár.

Lajos, hiszen mi voltunk már azóta
ott is, tudod, nem mondom, fáj a sz6 ...
Ahol ketyeg a lélek, mint az óra,
De nem mutat idm, irt6ztat6.

Te ott maradtál, hallom, jobb neked m~r,

Mi~t ez a másik, j6zan, gaz pokol,
Hol gond, ital, n{j, robot és a seft vár
S a legszebb vágy legrútabban lakol.

Tisztább vágyak az övénél aligha voltak - s rútabban sem
igen lakolhatott volna értük. "Szent, tiszta művész' - írja szeren-
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csétlen barátjáról - s eszébe sem jut, hogy ő is az. Pedig mű

vészibb költót alig képzelhetünk nála. Nemcsak maguk a művek

vallanak erről. Egész élete, sorsa, tragédiája egy iratlan művészi

etikett megtartásáról felel. Elveit - s itt ne gondoljon senki olcsó,
politikai eszmékre - soha nem váltotta föl, nemcsak aprópénzre
nem, de gyakran a természetes emberi igények nélkülözésével
maradt hű önmagához. A költő erkölcsi normája csak önmaga
lehet. Juhász Gyula egy egész, szerencsétlen élettel tett hitet ön
maga mellett.

Panaszai mégis mindig "Csöndes panaszok", ha igazán sirat
valakit, az mindig csak más lehet. Szívében az "ősi nép" fáj,
"mely az ősi föld Zsellére csak és várja az időt, Mikor saját portá
ján úr leszen, Mikor az élet neki is terem". Versének igazi hőse

csak ritkán ő maga. "Tar Zerind fiát éneklem én, Ki maga volt
az utolsó remény." Koppányt, Tonuzóbát rázza föl sírjából zengő

ígric-kobza. És ilyenkor mintha fölcsapna az egyetlen húr zenéje
a csillagokig "Az örök ballada", vagy a "Dózsa feje" hangnemé
ben csak a tizenhatodik századi prédikátorok íntonáeióihoz, témá
jában csak az ismeretlen magyar ősköltészet hipotetikus képzeté
hez hasonlítható. Ha az ősi magyar témákról dalol, egyszerre föl
magaslik alakja, akár höséé, Koppányé s úgy érezzük, ő maga is
"halottan is fölnéz a csíllagokra".

Magyar lsten, öreg lsten
Nézte némán, ült az égben.
Koppány lelke szállt a szélben,
Szállt az éjben, szállt a fényben.

Szállt a földre, szállt a »izre,
Szállt ezioekbe, Szállt jövőbe.

Igric ajkd.n halhatatlan
Sóhajtásunk lőn belőle!

(Az örök ballada.)

Ez a húr legszélesebb kirezgése. A legmélyebbe a másik
oldalon, a keresztény Juhász Gyula zsoltáros verseiben zúg, mint
az orgonaszó. A "Hegyi beszéd", vagy "A szerzetes hóráiból", a
meditáló, elmélyült, égrevetett szemű költöt mutatja meg. S ami
e két hangnem közé esik, egész világot foglal magában. Hogy csak
a legfölötlőbbeket emeljem ki: Anna, Magány, Honi tájak.

Anna, az elérhetetlen nőalak, az idealizált magasságokban
lebegő szőkeség, akinek árnya ott leng a fiatal Juhász Gyula
versei fölött épúgy, mint az öregedő költő búcsúzó, mindennel le
számoló soraiban. Megható ez a hűség, az egyetlen ideálhoz tapadó
ragaszkodás. Nehéz két-három lapot találni összes verseinek kö
tetében, ahol ne találkoznék szemünk Anna nevével.

összekapcsolódik ez az emlék magányának megkapó rajzával.
Egész életében hányódott a magyar végek között. Máramaros
szigettöl Makóig, Nagyváradtól Szigetvárig 'nyúlik ez a magány.
Távol Nyugat varázsos kultúrájától s Kelet nomád pusztáitól. élet
s halál komor szigetein íródnak ezek a versek. S mégis ott ragyez
minden képen, amit fest, a magyar táj, a magyar vidék rajongó
szeretete. Ezeket a városokat, pusztákat, síkságokat festi szíve
minden érzésével.

S egy-egy versben mindez találkozik egyetlen, mindent átfogó,
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mélyről zengő lírajában. Ilyen a "Testamentom", "A végeken" ,
vagy a "Mert későn jöttem" mindent eláruló remekei.

A nagy elődök előtt hódoló lobogót lenget meg a költő.

"Madách Sztregován", "Berzsenyi", "Vörösmarty", "Zrinyi, a
költő", ilyen jellegű, pompás miniatűrök.

Lehet, egyetlen húrja van, de azon kiver mindent, amit ma
gyar költő elmondhat. Ez az egyetlen húr zsong ma is felénk, időn,

"végtelen tereken' át. S még nagyon soká hirdetni fogja ennek a
biblíásszavú költőnek örök mondanivalóját.

Tudta, éreznie kellett, nem tűnhetik el közülünk nyomtalan 
s ha el is tűnik, versei előbb-utóbb átmennek a magyarság szel
lemi örökébe.

A jegenyék testvére én,
Zokagtam a magyar viharba
S a hant alá úgy térek én,
Mint a mag, mely kihajt tavaszra!

(Epítáfíum.)

Vidor Miklós,

VÉGH GYÖRGY:

VIHAROK JÖNNEK
Erőt, erőt adj nékem, Istenem,

ne mindig könnyű, léha dalt
merüljek el zúgó örvényeken,

uszíts reám ezer vihart,

szélvészt és jégesőt, hadd tépjenek, .
mínt tölgyeket a förgeteg 

villám szabdalja testemet:
hogy jó legyek, igaz legyek.

Ö, hadd legyek göcsörtös, mint a fa,
de álljam is úgy a vihart -

ne zengjen bennem angyalok dala
egy évet adj csak, daltalant.

Egy évet adj, egy hónapot talán:
villám legyen minden szavam 

csak annyit adj: egy vészes éjszakán
míg lángra gyujthatom magam.

.Hadd égjek és lobogjak szertelen,
miként egekben a vihar -

erőt, erőt adj nékem, Istenem,
nem kell a könnyű, léha dal.
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