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JUHÁSZ CI/ULA MÁRAMAROSSZ/CETEN
"Én a piaristák gymnásíumában tanárkodom" - írja Juhász Gyula Márama

rosszigetről Oláh Gábornak, a "szent öregnek", az 1906-ban kezdődő iskolai év
első heteiben. "Az I. osztály főnöke vagyok. Hálátlan szerep. 64 fiam van 
csak!"... A 64 között az egyik padban én is ott ültem...

A "piaristák gymnasiuma" 1906-ban még csak a "Kegyes Tanítórend" algim
názíuma volt. A város főterének, az Erzsébet térnek, egyik sarkában szorosan
a róm. kath. templom oldalához építve egy egyemeletes épület volt négy tan
teremmel. Az emeleten a nagyobbik teremben volt a rajzterem; és mellette a főtérre

néző ablakokkal a III. gimnázium osztályhelyisége. A földszinten a nagyobb
tanteremben, az emeleti rajzterem nagyságában, volt az első gimnázium osztály
helyisége. Mellette a főtérre néző helyiség a IV. gimnázium tanulót részére.

A templom másik oldalán, szorosan a templomhoz építve, volt a piaristák
.rendházba, egy egyemeletes épület, szerzetesi szobákkal, a szerzetesi
élethez szükséges helyiségekkel. Ebben az épületben volt az emeleten a II.
gimnázium, egy nagyobbacska helyiség. A földszinten, közvetlenül a bejárat'
mellett, volt az igazgatói iroda, egy szerzetesi cella. Az emeleten egy kisebb
helyiségben a tanári szoba volt található. Az iskolai könyvtárat Juhász Gyula
kezelte. Helyisége külön nem volt, az iskolai épület emeleti részében a lépcső

feljárat mellett volt néhány szekrény, és itt volt még egy asztalka, ahol a köl
csönzést Juhász Gyula feljegyezte. Az 1906-1907. tanév végén kiadott Ertesítő

berr minden bizonnyal Juhász Gyula tanári müködéséből az egész ifjúsági könyv
tár anyaga fel van tüntetve: 954 mű 1258 kötetben.

A gimnáziumnak udvara nem volt, csupán egy egészen kis méretű terecske
négy gödörárnyékszékkel a szabadban. Az iskolai óraszünetekben a gimnázium
előtti . piactérre mentünk ki ide-oda járkálni. És itt volt az effektív "tanári
szoba" is - egy akácfa alatti térségben...

A piaristák 1730. december 2-án érkeztek meg Szígetre tevékenykedésük
elkezdésére. Az első gondok az iskolának és a társasháznak alkalmas helyiségek
megszerzésére irányulnak." De a helyzet igazi rendezése csak II. József szigeti
látogatása alk-almából következik be. II. József 1773 júliusában jár Máramarosban
- lóháton. Ez alkalommal legtöbb figyelmet a kegyesrendlek helyzetére fordít.
Érdeklődése következményeképpen szép templom, rendház és iskola épül. 1775
november havában már Virág Jácint igazgatóságával megkezdhették a piaristák
a tanítást az új iskolai épületben. A tanulók száma ekkor már 188 volt. 1802-ben
nagy tűzvész pusztít Szigeten. A piaristák rendháza a templommal együtt nagy
kárt szenved, és a helyreállítás csak 1806-ban fejeződik be. Juhász Gyula a
százeszendős múltú épületben kezdte tanári pályáját.

_ Az "algimnázium" Juhász Gyula idején fejlesztés előtt állt. 1912-re a pia
risták gyümölcsöskertjének végében egy kétemeletes, tágas "kir. kath. főgimná

zium" nyílt meg minden igény szabatos kielégítésével. Itt már volt szagtalanított
mellékhelyiség, modern tornaterem, díszterem, hatalmas iskolaudvar és - tanári
szoba... .

A "Magyar Kelet bazárja"

Az egykori Máramaros eltűnt. És ahogy egyik-másik Juhász Gyuláról írt
értekezésből következtetni lehet. az egykori viszonyok visszaidézése nehézségekbe
ütközik. Még csak a helyes földrajzi viszonyok feltűntetése is olykor meglepőerr

hiányzik. A minap jelent meg az Akadémiai Kiadó kiadásában Bajkó Mátyástól
egy tanulmány: "Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reform
korban". Több tárképmelléklat található a könyvben, melyen az egykori "leg
magyarabb folyó", a Tisza eredete helytelenül van feltüntetve. A könyv 64.
oldala, valamint a 80. oldala mellett található térképen a Tisza eredete az Iza
rnedrével van összetévesztve. A 32. oldal mellett fellelhető térképen csak a "Fehér
'I'isza" látható, a "Fekete Tisza" körösmezőí tájéka hiányzik.
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Hogyan látták a szigetiek maguk a körülményeíket? l860-ban "Pesten" Ráth
Mór bizományában Szigeti album jelenik meg. Kiadta Szilágyí István, a szigetí
helvét hitvallású gimnázium igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja, és F.
Szathmáry Károly, a szígeti helvét hitvallású gimnázium tanára. A közleményele
között Arany Jánostól is található egy fordításrészlet. A kötethez a bevezető

tanulmányt Várady Gábor írja, akivel később Szilágyi István a Máramaros címú
helyi lapot szerkeszti, Ami miridjárt szükségesnek látszik feljegyzésre:

"Ott, hol az Erdélyországgal, Bukovinával határos hegyekből kiindult Iza
alig nyolc mérföldnyí futás közben ellankadva, míután restült tagjait az ölébe
vett ifjú Mára vizével, Máramaros nevének ezen egyik szülőjével, egyesülés ál
tal megifjítani hasztalan igyekeznék, a még bölcsőjében játszó gyermek Tisza
kék habjaiban keresi halálát; s hol a bájló völgy keleti oldalát a Rőnapatak

szeszélyes kígyózások közt szegélyezi be a rónaszéki aknákból nyert sós vizével:
- e szinte egész szigetté alkotott egy négyszög mérföldnyi lapályon fekszik Sziget."

"Ezen, dús rétekkel. az Alföld előtt meg nem szégyenülő vetésekkel, a szor
galmas földmívelés minden jeleivel elhalmozott kies völgybe, északkeletről a
kopasz Apeczka a több mint 5000 lábnyi Pap Iván havasok örömmel tekintenek
alá, míg kelet-délről az ércdús Guttin s a hosszan elnyúló Kőhát Irígyerr zárják
el tőle a dél hevét, hogy ezen egyik legregényesb szigete 31 Kárpátok aljának
ne legyen egyszersmind legtermékenyebb földje- hazánknak."

"A Szlaván és Várhegy a várost övedző bérckeret legbenső körvonalait képe
zik délről, míg az északi oldalról, a Tisza jobb partján, a szlatínaí kimeríthe
tetlen sóbányákat rejtő magaslatokon s a báró Sztojka-család szép fekvésű kas
télyán pihen meg a szem."

Juhász Gyula is buzgón rnűvelt földeket láthatott a Tisza. völgyében. Mín
den talpalatnyi hely tele volt vetésekkel. Krumplit, kukorícát, szigeti szólásmó
don "mátét", szinte' minden család "külsőkertjében" termesztettek. Aházakhoz
nagy veteményes kertek tartoztak, telis-tele gyümölcsfákkal. A máramarosi alma
nevezetesség volt. De az igazi "hazai" gyümölcs a szilva volt. Szeptemberben
vékaszámra szedték le a kertekben a szilvát, és a lekvárfőzés üstökben
a szabad ég alatt társadalmi esemény is volt.

És a szlatínaí kimeríthetetlen sóbányák l Az egyik Juhász Gyuláról írt érte
kezésben olvashattuk. hogy Erdélyből áramlott a só· Máramarosba. Megfordítva,
a máramarosi sóbányákból áramlott a só szanaszét az országba. Máramarosban
három helyen bányászták a sót, Aknasugatagon, Rónaszéken és Aknaszlatinán.
Aknaszlatinán volt a sóbányászati főhivatal, négy és fél kilométerre a piaristák
rendházától. Erdélyből egyébként technikai okokból sem áramolhatott volna só
Máramarosba. hiszen Máramarosnak csak Nagykároly-Debrecenen át volt vasút
vonal-kapcsolata Erdéllyel. Erdélyből más úton csak ökrösszekerekkel lehetett
Máramarosba jutni.

De van más is, ami a csapongó fantázia jele! Máramarosszigeten katonaság
- gyalogság - is volt elszállásolva. A közösöknek is volt kihelyezett egységük és a
honvédeknek is. Míndenekelőtt az utánpótlás és a rekruta-kiképzés célját szol
gálták. Hadászati szempontok döntötték el· a különböző katonai egységek elhe
lyezését. A katonaság jelenléte nem a nemzetiségek megregulázását szolgálta, mint
ahogy "szorgos kutatás" eredményeképpen értesülhetünk egy tudományos érteke
zésből. Itt a nemzetiségek békén é.tek egymással, "megfékezésük" nem jelentett
gondot. A "Magyar kelet bazárja" a "fajok tanyája" volt. Máramarost a legnagyobb
számban rúténok lakták, déli részein románok laktak nagy számban. Aztán volt
bőven német lakossága meg - magyar... És még míntegy 65 OOO zsidó itt is,
ott is elvegyülve. És nemcsak Juhász Gyula máramarosi évében nem volt szük-'
ség a nemzetiségek féken tartása végett katonaságra, de korábban, évtizedekkel
előbb sem. Koós Ferencet, Bolyai Farkas egykori tanítványát, l873-ban Márama
rosszigetre kinevezték a tanítóképző igazgatójává. Hosszú, tanulságos évek vannak
már mögötte. Volt Bukarestben református lelkész, Déván képezdei tanár, mikor
Szigetre kap megbízatást. És milyen társadalmi életre lel Szigeten? "Elmondja az
Etetem és emlékeim kétkötetes munkájában.: "Nem láttam sehol szebb egyetértést,
mínt Máramaros Szigeten a felekezetek és nemzetiségek között". Mert ahogy
nem volt nemzetiségi torzsalkodás, éppúgy nem volt Szígeten vallási villongás
sem. Az antiszemitizmus itt nem volt divatos magatartás. A jó szomszédságot
megkülönböztetés nélkül ápolták. Ha kívánták, egy-egy zsidó tanuló a piaristáknál
szombatí napra felmentést kapott azalól, hogy jegyzeteljen, írjon, ceruzát vagy
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tollszárat fogjon a kezébe. És a tanrendet is úgy állították össze, hogy szombati
napon nem volt iskolai dolgozatírás. A görög katolikusok még a régebbi naptár
rendszer szerint ünnepeltek. ünnepeiken iskolai szünnap volt. Miniszteri jóvá
hagyással a karácsonyi szünidő vízkereszt utánig tartott, tekintettel arra, hogy
a görög katolikusok karácsonyukat naptáruk szerint csak később, januárban ün
tiepelték. Ami pedig a reformátusokat illeti: a szígetí református líceum közös
szellemi fellegvár volt a [ogakadémíával. A legkülönbözőbb származásúak gyűltek

össze Szigeten, hogy a jogvégzettséghez kötött hivatali pályákra készüljenek. Mikor
1802-ben tűz pusztít a városban, és a kegyesrendlek háza a templommal együtt
a lángok martaléka lesz, a református egyház felajánlja harangjaít, sőt templo
mának használatát a piarístáknak, míg templomukat helyre nem állítják. Juhász
Gyula idején is vannak egymást tisztelő kapcsolatok a két intézet reprezentánsai
között,

Máramarosból Debreceníg kellett mennie annak, aki olyan várost akart látni,
ahol annyiféle iskola volt, mint itt. De helytelen az olyan adatközlés Juhász Gyu
lával kapcsolatban, mintha Szigeten leánygimnázium lett volna. Leánygimnázium
Juhász Gyula idején itt éppúgy nem volt, ahogy másutt sem.· Csak felsőbb

leányiskola. A nőnevélés akkor még nem tartotta céljának az egyetemre való
előkészítést, És nemcsak Magyarországon volt ez így, de másutt, Németország
ban is például. A németeknél csak 1908-ban nyílik meg olyan Iskola, lányok
számára, ahonnan egyetemre mehettek, Pesten az egykori Andrássy úti leány
gimnáziumban 1914-ben még csak az ötödik osztályban kezdték el tanulni a
latint, a gimnázium megkülönböztető tananyagát. Erettségít csak magánúton
tehettek a lányok. És milyen pályát. választhattak az érettségivel ? Az egyetem
nem állt tárva-nyitva a nök számára; az egyetemi professzorok közt pedig élénk
vita tárgya volt, milyen· feladatkörben tűrhető meg a nők tevékenykedése.

A "p T Ó b a é v"

1908. január "l6-án a Szeged és Vidéke egy kritíkai megjegyzést közöl Juhász
tói a tanárokról. Egyévi szígetí tanárkodás és néhány hetes lévai kaland után.
Meglepő józansággal ír a tanárképzés állapotáról: "Mindjárt, még a pálya kez
dete előtt ott van a mai tanárképzés. amely mindennek mondható, csak tanár
képzésnek nem. Négy évi egyetemi tanulmányai közben a fiatal és fogékony
tanárjelölt megismerkedik a finn-ugor nyelvek mélységes rejtelmeivel, a Zeising
-Fechner néhai esztétikai elméleteivel, adél-amerikai fauna végiényeinek bonc
tanával, de a nevelés és a tanítás elsőrendű, véresen komoly és életbevágó
gyakorlati módszereít egyszeruen elfelejtik megmutatni neki. Mínden tanárjelölt
egyetemi magántanárnak és aJkadémíai levelező tagnak indul, mert tanárai így
indítják el." Valóban, éppen a kiválóbb érdeklődésű hallgatók törődtek a legkeve
sebbet a pedagógiai tanszékkel; "tudományszomjasak" voltak, és nem oktatói
gyárnol ításra vártak.. Egy-egy szakcsoport jelesebb búvárlója Csak forma szerint
volt hallgatója a pedagógiának. Bár a tanári pályát választották, a törekvőlret a
tanárkodás foglalkoztatta legkevésbé. Ahogy Juhász Gyula jegyzi fel élményei
tanulságait: "Az egyetemi tudományos zabálás után jön a próbaév. Valóban, jön
a próbaév. Az ifjú tanár ugyanis a saját kárán tanulja meg, próbálja ki az
összes volt és leendő pedagógiai módszereket. De még ekkor nem is tudja nevén
nevezni a gyermeket, hiszen csak egy. év múlva kell vízsgáznía a nevelés tudo
mányából, Ez az esztendő a fiatal tanárok mohácsí vésze. Budapesti tudományos
álmokkal beáll a munkába anélkül, hogy a nevelés terén valami kis gyakorlata,
legalább elmélete volna. Igen, ezt nevezik nálunk tanárképzésnek." És a tanár
képzés mulasztásaít betetőzi a gyakorlat, mindjárt osztályfőnöke lesz egy elemi
ből kikerült népes gyerekseregnek.

A meghökkenés az első .vidéki megbízatást követte. Mert az egykori Magyar
országon hatvannégy vármegye volt, míg fővárosa csak egy: Budapest. És kiváló
szellemiségű bölcsész akadt az egyetemen minden évben több is, de lehetőség

már nem, hogy valamennyien nyomban Pesten kezdjék az oktatást. Juhász Gyula
szígeti pályakezdését az egykori uralkodó osztály rosszindulatának tulajdonítani
a hajdani idők szellemének félreismerése lenne. Juhász Gyula Szigeten egy
piarista gimnáziumban kapott tanári megbízatást; akármilyen minősítéssel itt
senki sem kaphatott helyet. Egyébként nem Juhász Gyula volt az egyetlen, aki
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Máramarosszigeten a piaristáknál kezdte a pályáját ~ átlagon felüli rnűveltség

gel. Novobátzky Károly, a. Magyar Tudományos Akadémia közelmúltban elhunyt
egyik: alelnöke már kétévi tanárkodás után foilytatta az oktatást Máramaros
szígeten a piaristák között. Öt éven át volt tanárom a gimnáziumban. Mára
marossziget nem volt szükségképpen a tehetségek temetője. Juhász Gyula idején
az "algimnáziuml;Jan" nyolc tanár működött, négy piarista szerzetes és négy
világi tanár. De a fejle~ztés után, 1914-ben, már tizenkilencen oktattak a "kir.
kath. főgimnáziumban". Köztük volt olyan is, aki doktori oklevéllel érkezett
Szigetre, és persze olyan is, aki Szigeten készült fel a doktori fokozat elnyeré
sére.

Juhász Gyula egyik tanártársa Szigeten Vándor József piarista volt, akiről

Féja Géza is megemlékezik Bölcsődal című "életregényében" - csípős megjegy
zésekkel. Vándor József tanári éveinek a száma akkor már tizennégy volt. És
a kialakult pedagógiai gyakorlata? Míndenekelőtt nem vert bottal egyetlen
gyerekre sem. De a többi tanár sem. A bottal való büntetés nem volt divat.
Féja Géza szerint Vándor József Szigeten nem volt a magából kikeit tanár,
legföljebb a felnőtt fölényével érintkezett -növendékeível.

És Juhász Gyula? Jóságos volt és nyájás. Durva, magából kikelt megnyilat
kozása sohasem volt, mindig megértést rnutatott tanítványai iránt. És mindig
barátságos volt, s egyelőre még derűs is. Latin óra. Plenus venter, non studet
libenter. Hogyan hangzik ez magyarul? Juhász tanár úr segít: "Teli pucor..." 
és tenvérét mosolyogva a gyomrára nyomja. A "pucor" szót soha többet mástól
nem hallottam. Az ő órái nem voltak "félelmesek/'. És tanártársai sem nézték le.
Már az iskolai év kezdetén, októberi 29-én, amikor Rákóczi Ferenc és bujdosó
társai hamvait Kassán a dómtemplomban eltemették, Juhász Gyula .tartja az
ünnepi beszédet az iskolai ünnepélven. Február 2-án az ő versét szavalják a
kalazantínumi emléknapon. És az iskolai év végén, június 8-án, Ferenc József
magyar királlyá koronáztatásának évfordulója alkalmából az ünnepi beszédet az
iskolában ismét csak ő tartotta.

Utoljára június 29-én találkeztam Juhász Gyulával. De nem az iskolában,
hanem az Otthon vendéglő nyári helyiségében. Június 29-én bizonyítványosztás
volt, de azon engedéllyel nem vettem részt, mert Aknasugatagori jártam a
szüleimmel búcsúnapon. Estefelé érkeztünk vissza Szigetre, és mielőtt hazamentünk.
betértünk az Otthon nyári helyiségébe. Ahogy helyet foglaltunk. Juhász Gyula
jelent meg Balogh Sándor piarista számtantanárunkkal. A ·szomszéd asztalnál
ültek le, és rövidesen társalgás indult meg a két asztal közott. Balogh Sándor
büszkélkedve mondta: Juhász másnap elutazik Szigetről - Párizsba... Tehát
nem rejtélyesen, búcsú nélkül távozott el Szdgetről. ..

Június 30. Délelőtt 10 óra. Érkezik a budapesti vonat Kőrösmezőről. Az állo
más peronján iszonyú berregéssel csörömpöl a csengő. Sípolgatás, indulás, a
mozdony nagy füsttel és pöfékelessel folytatja útját. Elhalad az "első számú
őrház" mellett a lezárt sorompók között, zakatol az ha hídján át, jön Hosszú
mező, Técső, Huszt - Párizs...

Szép a magyar bánat,
Mely erre borong,
Szeretem e tájat
E hervadozót;

"Utód az Isten örökén"

0, de azért Párizs
- Akit imádok -
Rám vár, és várnak rám
Az új zsoltárok!

Juhász Gyula tanári pályája folyamán csak Nagyváradon volt még olyan
szellemi környezetben, mint Szigeten. Nincs mit csodálkoznunk, hogy Sziget
után Lévát megriadtan, szó nélkül hagyja el. De Szigetet az idők folyamán újra
meg újra felidézi. Nejelejes című verseskötetének (1921) egyik darabja a Sza
kolcán töltött "két keserű év" ízét ízleltetí, a másik "a könnyek fátylán rózsálló
nagy emlékről" szól, melyből

Kis Tisza mentén Mármaros Szigetnek
Piros tetői ködből integetnek,
.1 messzi és a múlt derűs ködébőL,

Egy régi őszből és egy régi télbőL
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Majd em- 8:.ép szenettjában így ír Máramarossziget-ről:

Magyar Kelet bazárja volt e város,
Fajok tanyája, ódon és kies,
Közel az éghez s a magyar határhoz
S a vándorló költőhöz is szives.

A nagyváradi mozgalmas napok idején, az ígéretekkel teli jöv:6 küszöbén is
vissza-visszapillant ,,:fiatalsága ódon Szigetére":

A régi, bánatos, ködös hegyek,
A régi, magányos, rögös utak,
A bús Máramaros
Már elfeledte a dalos utast?
Nekem szivemben él e méla táj,
Nekem lelkemben sir ez őszi szél,
A bús Máramaros,
A múlt, a bánatos,
Régi borúja siromig kisér.

1814 6széa • háborús frontingadozások Máramarosszigetet is elérik:. Juhász
Gyula aggódó töprengéssel tűnődik el egyk:ori szígetí sétáin:

Milyen lehet most a bús Iza-part,
Hol Arany János nyomait kerestem,
S ki ballag a vén líceum alatt,
Hol hírről szőttem álmot esti csendben? ..

Már régen az ágy párnái közé húzódva tengéti életét az "egykori dalos utas",
míkor 53. születésnapja alkalmával, 1936-ban meglátogatja barátja, Magyar László.
A sodródó világ értékeléseire terelődik a szó, és régi emlékek elevenednek meg
a szobában, Magyar László így kőzlí Juhász Gyula akkori megnyilatkozását: "Szi
geten voltam tanár, Máramarosszigeten, ezelőtt harminc évvel, huszonhárom
éves koromban. 1906 volt. Akkor közölte c Kiss József lapja az Odon ballada
című versemet. Iskola, tanítás után bementem a vendéglőbe ebédelni. Később

az asztalomhoz lépett egy ismeretlen fiatalember, és engedelmet kért, hogy le
ülhessen. Aztán beszélni kezdett. Tudta, ki vagyok, és könnyes lett a szeme,
amikor elárulta, hogy olvasta A Hét legutóbbi számában versemet. Meg is ta
nurta, és ott, a vendéglőí asztal mellett elmondta mindjárt. Nem is Máramaros
szigeten lakott, hanem egy környékbeli kis faluban. Onnan jött be Szigetre, a
városba, a .nagyvárosba', De A Hét járt neki, észrevette, ha új vers jelent meg
benne, lelkesedett érte, betanulta. " Harminc évvel ezelőtt voltak még ilyen
emberek. Ma pedig kinek kell már a vers, a művészet, a szépség?"

Aztán - Magyar László feljegyzése szerint - így folytatta: "Ennek a mai
világnak nincs szüksége a betűre, könyvre. Ez a világ az egészségügyi papír
világává Iett, . , Ha visszagondolok a régire, az én világomra, és elgondolom,
hogy mít jelentett abban a világban egy-egy.,új könyv, egy-egy új vers, hát megértem
a betegségemet. megértem, hogy miért vagyok már hét esztendeje beteg a
gyógyulás vágya és 'reménye nélkül."

Egy évvel e keserű szavak után végleg befejezte földi útját a "vándorló költő",

akikhez egykor a "Magyar Kelet bazárja" oly biztatóari "szíves" volt.
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