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Napok
Juhász Gyulával
Július 13.
Délelőtt Bodnár Zita interjút készített a Família számára. Eszembe
juttatta, hogy közeleg a 70. születésnapom, s ettől elkomorodtam.
Jó volt viszont válaszo lgatás közben végiggondolni az életem po
zitívumait és negatívumai t. Hogy melyikből vol t több, nem nekem
kell eldöntenem. Csak remélem ...

A Bartókon délelőtt Gyurikáva l beszélgettek. Örömmel hallgat
tam. Gyurika mindig megdobogtatja szívemet. Utána Beethoven 7.
és 8. szimfóniáját tettem föl. Bernstein sajátos és érde kes felfogása
hasonlatos ahhoz, ahogy egy zeneszerző világítja át a m űv ét, s
más jellegzetességeit emeli ki, mint amiket addig megszoktunk.

Semmi újdonságot nem mondok azza l, hogy utálok pakolni.
Ez most is így van. Két hétre nem lehet ímmel-ám mal készülőd

ni. Fojtoga tó hőséget jósolnak, jobb is lesz Szárszón meglapulni.
Juhász Gyula verseit, a Szentírást és Jelenits Pista könyvét vi
szem és - szokás szerint - gyógyszerek halmazát. Judit, a drága,
mindig megkérd ezi, nem felejtettem-e el valamelyiket. Ilyen fi
gyelem mellett hogyan felejteném él? Kív ánesi vagyok, délután
h ányf éle süteményt s egye bet készít un okáinak. Aligha tudom
kiásni a konyhából.

Saul megtérésének története. Majd a városban megmondják,
mit tegyen. Jó, ha van az embernek ilyen tanácsad ója. Ez a jó há
zasság titka. Szeretetből egyengetni egymás útját.

Július 14.
Mama fél 6-kor kelt, ámulatos sebességgel bepakolt, s nekiindul
tunk. Kellemes volt az autóút. Háromnegyed l ü-kor már itt voltunk.

Elhoztam a Szentírást. "Ha mindnyájan megbotránkoznak is te
benned - így Péter - , én ugyan nem!" Hányan, de hányan ígér
tek szent esküvéssel hasonlót, és mi lett a vége? Emberek va
gyunk, szégyenszemre eltávo lodunk az igazságtól, ha érdekünk
úgy kívánja .

Juhász Gyula mind közelebb áll a szívemhez. Ebben a förtel
mes rikácsolásban a csendet és az elmélked ést ígéri: "Mint első

áldozásra aki késziil I Fehér ingében sápadtan virrasztva, I Remegve,
hogy nem méltó ily malasztra. I Imát rebegve boldog mened ékiil : II Úgy
késziilődtem én az életemre I S iuint az oltári ostya égi ízét I Stio áran
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vártam első csókja mézét I Annak, ki vár rám messze, messze,
messze...II"

A Szentségtörés a "szent magány" és a "szép csönd" vigaszát
kínálja. Az "ima nevelése" ugyancsak vonzó perspektíva. Ez kí
nálja Jelenits Pista új könyve.

Juhász Gyula egész lírájának sajátos dallama van. Lemondó,
elégikus, legelöbb Grieg jut az olvasó eszébe. A norvég zeneszer
zö sok művében látnunk engedi a ködös tájat s azt a sajátos élet
érzést, amelynek egyik eleme az északi ember nosztalgiája, ami
talán a "nap nélküliség" következménye. Nagyon jellemző a költő

Önarckép 1918 című verse, amelyben szokása szerint szonett-for
mában tagadja a valóság "lármás várását": "Néhány ránccal több a
gond az arcon, I Néhány könnyel tiibb a fény a szemben, I Ne1uiny dal
lal több a bú az ajkon I És se dac, se vád a végzet ellen. II Ilyen az arc s
így néz hűs nyugodtan I A nagy éjbe, mely felé közelget, I Régi társak s
álmok várnak ottan, I Többen, mint ahányan itt delelnek. II Régi társak,
álmok. Tán a semmi, I Akkor is jobb százszor arra lenni, I Mint lármás
vásárodon, valóság. II Áldott semmi, hol nem fáj az agy már, I Hol
örökké ünnepel a naptár I S veszteg alszanak a homokórák."

Juhász Gyulánál, Kosztolányinál is van a verseknek egyfajta
"sodrása", amely nem ritkán olyasmit is magával visz, amin a fi
gyelmes olvasó, ha "szétcincálja" a sorokat és képeket, fennakad
hat, formális logikája hevesen tiltakozik. Kosztolányi fiatalkori lí
rájában ilyen vers A magyar paraszt. Juhász Gyula önarcképében
is akadnak hasonló fordulatok, de az említett sodrásban föl sem
figyelünk ezekre. Különösen akkor nem, ha a modern líra szán
dékos zagyvaságaival szembesülünk.

Fried Istvánnak van egy régebbi, kitűnő tanulmánya, amely
ben azt bizonyította, hogy Juhász Gyula verseiből magyar és vi
lágirodalmi ízlését és értékítéleteit is megismerhetjük. A nyuga
tosokra amúgy is jellemző volt korábbi lírikusok versvilágának
újra élése. Az 6 esetében ez a lírai formálás azért is természetes,
mert egyike nemzedéke legolvasottabb, legműveltebb íróinak.
Ugyanakkor költőtársaitól is vett idézetekkel (ebben is akadnak
társai), ami azért sem meglep6, mert Ady géniusza megérintette
szinte mindegyik nyugatost, még az Ady verseit erős kritikával
illető Kosztolányit is. Juhász kétségkívül e nemzedék legvalláso
sabb képviselője, ilyen típusú műveinek előképei közőtt talán
Verlaine-re is utalunk, anélkül, hogy utánzásról szólnánk.

A költő kivételes műveltségét bizonyítja, hogy verseiben a vi
lág gondolkodóinak, művészeinek egész sora jelenik meg. Ab
ban nem különbözik nemzedéktársaitól, hogy Nietzsche óriási
élménye, szemléletének egyik meghatározója volt, abban sem,
hogyaviláglíra legnagyobbjait idézte mint saját érzésvilágának
párhuzamait, bizonyos mértékben még át is értelmezte őket,

hogy saját érzésvilágát nyomatékosabbá tehesse, ám nem egy
szer - gyakran vallomásos erővel - mutatta sajátjának más
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művészeti ágak nagy alkotóit is. Ezek enyémek... című versében
sivárnak ábrázolta életét, s megszólítva önmagát azt kérdezte,
vajon van-e valami, amitől fájdalmasan, veszteségeként kellene
búcsúznia. A válasza: "Egy zene tán. Mozart. Víg nyári éjen I Ara
nyos gyertyafényben zongorázták I És benne csengett arany-gyermek
ségem. I Egy zenetáj. Egy tűnő, örök ábránd. II Egy kép: A Segantini
esti tája. I A fáradt vándor, ki fölnéz az égre. I Hol húnyó nap van és
a ködök vára I S lelkében örök vágyak messzesége! II Ezek fájnak. Ezek
enyémek, szépek. I Ez voltam én. Valaki, aki készül, I Valaki, aki árván
erre tévedt I S kinek útja végtelenbe mélyül... "

Ezen az utolsó soron érdemes kicsit meditálni. A "végtelen" elég
gyakran és különféle változatokban bukkan föl nála. A hang kiegé
szítője a távlatosság. A méltán klasszikus műként számon tartott
Tiszai csönd még azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy: "Ma
nem üzennek hívó távolok." Részben az élet örömeiből nem részülő

távlattartása nyilvánul meg ebben a magatartásban (az Ó, asszo
nyokban így fogalmazott: "Én tó1etek már oly távol vagyok"), részben
a hétköznapiságból való kitörés vágya, egyfajta reménység, hogy
túl ezen a világon egy harmonikusabb, boldogabb létrend létezhet.
A Tiszai csöndben az "égi tanyákra" pillantott, a Vigl1iaban pedig
még egyértelműben fogalmazott: "A mi rózsáink a mennyei rózsák
I A mi szívünkön az Isten szeme, I A mi életünk az Isten kezében I A
mi zenénk a mennyei zene, I A mi országunk fönn az örök égben! II (...)
Az égi rózsa nyz1ik számotokra: I Ne nézzetek a földi asszonyokra."

Július 15.
Vasárnap, a hőségriadó kezdete. Reggel elég kellemes volt a hő

mérséklet, most már kemény meleg van.
Az Apostolok cselekedeteiben Pál apostol hosszan elnyújtott pe

réről esik szó. Nagyon érdekes, hogy mindenütt volt valaki, aki
meg akarta menteni. Mindenhol, még a látszólag reménytelen
helyzetekben is vannak jó emberek, vagy olyanok, akiket nem ra
gad magával a tömeg lincshangulata. Nagyon jellemző az Izajás
tól vett idézet: "Hallani fogtok, de nem értetek. I Nézni fogtok, de nem
láttok. I Megkérgesedett e népnek a szíve; I Fülükre naffYot hallanak I És
behunyják szemüket, I Hogy szemükkel ne lássanak I Es ne halljanak fü
lükkel, I Szívükben értelem ne legyen I És meg ne térjenek, I Hogy meg
gyóntassam öket."

Nemzedékről nemzedékre romlik az emberiség szeme és hal
lása. Szerencsére minden korban vannak, akik felülemelkednek
önös érdekeiken. figyelni tudnak, és értelmezik, majd hirdetik a
hallottakat és látottakat. Kevesen figyelnek rájuk, de a magok ki
csíráznak. Ma is úgy van, bár bekerített bennünket a hazugság, s
elképedve szembesülhetünk azzal a mérhetetlen hatalomvágy
gyal, amely megrontja a politikát és politikusokat.

Éjjel nehezen aludtam el, az Óratéren bulit rendeztek és a be
mondó üvöltözött. Azon gondolkodtam, hogy azért szeretem
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annyira Juhász Gyulát, mert nem taktikázott, nem leplezte érzel
meit. Kosztolányi törtető volt, Ady öntelt, Babits hiú, Móricz
szexmániás. Juhász (és Tóth Árpád) önmagukat adták, pőre egy
szerűséggel és tisztasággal. Ahogy A csönd feleben írta: .Lakásom
lesz a hetedik magány, I A halál felé nyt1ik ablaka. I Kertjében csak
emlékek teremnek I S lakója csak a lelkem lesz maga. I Kertjében örök
emlékek teremnek, I Nem érnek mérges vágyak már oda, I Csak remény
nélkül tüskétlen az élet, I Ne várj csodát, az élet a csoda!"

Ilyen sorokat egyetlen másik nyugatos költő se írt volna le. In
kább fölstilizálták magukat. Juhász Gyula kisebbnek mutatta
magát, mint amilyen valójában volt. Ezért lehetett fogékonya hit
és Isten iránt. A piarista kispapság választása nyilván félreértés
volt. Ezt a tényt hamar felismerte spirituálisa, aki azt tanácsolta,
hagyja el a rendet. Nemcsak a novícius gyenge idegállapota miatt
döntött így, hanem felismerte, hogy "a kispap lelke messze őgye

leg", s nem a fametszetekkel díszített Szentek életebe mélyedt, ha
nem azon meditált, hogy "Várják pásztortüzes tiszai tájak", s
képzeletében "egy halk Verlaine-vers" kelt életre. A hivatásnak
az az alázata hiányzott belőle, amely tíz év múlva az ugyancsak
Vácott készülődő Sík Sándort teljesen áthatotta, s költészetét is
egyetlen cél felé irányította. Juhász korai lírájának impresszionis
ta jellege nem a problémamentes önátadás, hanem a teremtett
világ festői szépségének felismeréséből fakadt, ahogy maga írta:
"égőszemű kispap" volt, nem az Örökmécs lett figyelme tárgya,
hanem a bibliai történetekkel színezte tovább: "A Genezáret hold
fényes vizén I Mind néma hattyú, halkak ring a csónak, I Fáradt halá
szok félhangon dúdolnak. I A Mester arcán boldog égi fény. II Ragyog
a hegy ezüstös glóriában, I A ciprus bűvös illatot lehel, I A hold az ég
tetőin vesztegel, I Köröskörül tavaszi újulás van. II Szöllő virágzik dús
lankásokon, / S a kékes árnyból távolormokon / Nászdala búg az ittas
gerlicéknek. II A földre ráborul egy mély igézet, I Jézus lehúnyja nagy,
sötét szemét: / Halkan fölcsendül a hegyi beszéd."

Máté evangéliumában (5,1-2) egész szűkszavú tudósítást ol
vashatunk a Hegyi beszéd elmondásának körülményeiről: "A tö
meg láttára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig
köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, így tanította őket."

Juhász Gyula nyilván úgy gondolta, hogya keresztény tanítás
lényegét megfogalmazó beszédet ragyogó keretbe kell helyeznie.
A költemény hasonlatai és jelzős szerkezetei ünnepi érzést kelte
nek, fokról fokra növekszik a várakozás feszültsége. Feloldása
azonban nem nagy szabású, hanem a mennyek országának meg
előlegezéséhez illő: "mély igézet" uralkodik el, és a Mester "hal
kan" kezdi felsorolni a hiteles keresztény életből adódó boldogsá
gokat. Talán nem túlzás azt állítani, hogya költő sokszor önma
gát is a boldogok közé sorolta, legalább is abban az értelemben,
hogya szenvedők és kivetettek között egyfajta paradox boldog
sággal tette gazdagabbá önmagát.
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Népünk Szűz Mária iránt érzett vonzódása, amint ezt Bálint
Sándor Népünk ünnepei című remek könyvének példaanyaga is
bizonyítja, Szeged környékére kiváltképp jellemző volt. Juhász
Gyula lírájának visszatérő témája Mária, akit nemcsak a litániák
gazdag jelzőivel ékesített fel, hanem valósággal az Atya párhu
zamává tette: .Tied a dal, a tömjény és .az ország" - írta Májusi
áhítatában, félig-meddig aMiatyánkra rímelve C,Tiéd az ország, a
hatalom és a dicsőség."). Ez a szonettje lírája kiemelkedő szépségű,

imádságos alázatot megszólaltató remeke: "Bizony ma újra megté
rek tehozzád I Hajnali csillag, szép Szüz Mária. I Bizony ma neked fo
nok földi rózsát I Én, földi bűnök, bánatok fia. II Bizony ma újra szép
a nagy mennyország, I Az aranyfüstös, áldott és szelíd, I Tiéd a dal, a
tömjén és az ország, I Mária, hívnak csillagszemeid. II Ó tavaly én is
messze, messze jártam I S egy földi nóoen láttam csillagot, I Hol az a
nó? s a csillag hol ragyog? II Ma érces és bízó litániában [Elzengem
újra minden nevedet, I Én, mindig bánatos, rossz gyermeked."

Ugyanennek az érzéskörnek, ismét a Szűz Máriát illető jelzők

kel dúsított variációja a Vigflia'ban: "Titkos értelmű rózsa a mi ró
zsánk I És hervadó kert mind, ami valóság I És a világ minden virága
elfagy I És a vígság minden világa elhagy I És egy virág örök virág: a
jóság. I Titkos értelmű rózsa a mi rózsánk!"

Ha volt a Nyugat lírikusai között, akinek verseire a misztika
hatott, Juhász Gyula ilyen. S ezen az sem változtat, hogya hitet
Hitvallásában az ésszel párosította, hisz az igazi hit e kettő, szív
és intellektus szimbiózisa. Ebben a versében ő is hívőnek, egy
szersmind tudósnak nevezte magát, s a bölcs tulajdonságot az
Ámorral egészítette ki. Az "Amor intellectualis Dei" gondolata,
mint bizonyos korokban a hit vezérelve, Babits Amor sanctusá
nak bevezetésébe is belekerült. Szintézisük jegyében ismerhetjük
föl a múlandóságon győzedelmeskedőégi törvényt: "Múló világ
felett, I Tűnő nap temetőjén I Örökké fölragyog I Az isteni verőfény I
És él a bennünk élő égi törvény" (Nincs halál.. .),

Említettem Juhász Gyula költészetének sajátos távlatosságát.
Leggyakrabban "az égi és örök mezőkre" tekintve enged bepil
lantanunk a másik, egyensúlyos, szereteten alapuló világrendbe.

Július 16.
Minden ragad, akkora a hőség. Otthon nem bírnám ki, de itt is ala
posan megpróbál. Olvasni sincs kedvem. Unokáim boldogan már
tóznak a Balatonban, de olyan kimerültek lettek, hogya délutáni
csendes pihenő tényleg az. Elővettem Juhász Gyula verseskötetét,
Péter László remek tanulmányait, Fráter Zoltán válogatását a köl
tő prózájából és A regényés az élet elemzését, de tompa az agyam.
Pedig vár a munka. Úgy vagyok, mint a Ballada ifjú hőse: "Valami
dallamra gondol, I Dajkája dúdolta talán, I Szeretne leszállni a lóról, I
Heverni domb oldalán. II Meghalni, ajkán e$Y névvel,I Mint boldog, bal
ga gyerek. I De tovább ügetneka vének I Es ő is utánuk ered."
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Micsoda remek dallam! Azért nem csak Tóth Árpád és Kosz
tolányi voltak ennek mesterei. A nyolcadik sor egészen sajátos
ritmizálási lehetőséget rejt; változatossága, rejtett nyomatéka iga
zi öröme az olvasónak. Ráadásul ezen a soron akár a sokat vita
tott ütemelőzőt is szemléltetni lehet.

Július 18.
Dőlnek a hőségrekordok, pihegek. Néha letelepszem a tévé elé,
de hamar elmenekülök.

Kétszer is átolvastam Juhász Gyula verseit. A már elmondottak
mellett, amelyeket bőven lehetne kiegészíteni, nagyon megraga
dott természet-közelsége, amely sokkal elemibb tapasztalatból fa
kad, mint urbánus társaié. Babits olvasmányaiból gyűjtött tapasz
talatait fogalmazta meg a mesteri Esti kérdésben, Kosztolányi
ízig-vérig városi költő volt, s élete végén az ég csodáira tekintett,
nem a földiekre. Juhász Gyula valóságos látomásokat idézett
szemlélődései közben, lelki állapotát vetítette ki a természetre:
"Opálos színei bágyadt ködében I Leszáll reám a kora alkonyat, I Kései
tűzr6zsák nyl1nak a réten I S az égen a mély csöndesség fogad. I Nagy
topolyafák gallya hullong gyéren I És sötétben hallgat a t6 I S a kolomp
úgy méláz a lomha légben, I Mint altat6. II Hűs szele húz át az ősznek

a réten, I Fázik a lelkem, érzi a deret, I Keresnék valamit a messzeség
ben, I Kihunyt fényt, elnémult üzenetet .. ., I Oly hirtelen borult az est
fölevem I S az ősz oly gyorsan rámtalált, I Úgy állok itt a hervad6 vidé
ken, I Mint a topolyafák" (Ősz).

A természet egyensúlyának felismerése egyrészt a teremtés
művére irányította figyelmét, az ősz és a tél pedig az elmúlást
juttatta eszébe: a kettő rendszerint egymás kiegészítője, a bere
kesztés azonban az élet végére utal, gyakran a temető képével
nyomatékosítva: "Miért oly boldog ma az ősz, I Mint áldozás után
apáca I S a fájdalom mért oly erős, I Mint nagy szerelmek a halálba?
II És miért húz ma mint delej I Az őszi hold a temetóoe, I Miért néz
sírva a szemem I Az égi és örök mezó'kre?" (Végtelenség).

Egész életében lelke démonaival viaskodott. Drámai, majd
egyre tragikusabb küzdelem volt ez, végül teljes vereségével
végződött. Döbbenetessé az tette ilyen típusú verseit, hogy telje
sen tisztában volt azzal, hogy átmeneti remissziói után ismét
visszaesés következik be állapotában. Ezért állt közel hozzá a le
épült Nietzsche és Gulácsy Lajos is. Szegeden nagy hagyomá
nyokat idézhetett, "bajtársait" és igazi magyarokat. Attilától
Dugonits Andráson át Tömörkényig és Gárdonyiig, de emlékük
be feledkezve is a futó idő jutott eszébe, igaz, az irodalom hal
hatatlanjai az örök élet csillagaiként tekintettek rá "az öreg Tisza
felett" (Szeged). A folytonos elmúlás látványát és tudatát erősítet

te a magyarság megfogyatkozása: "Én hallgatok, susog a hűs avar,
I Jön a nagy ősz és hull, hull a magyar. I Jön a nagy ősz és hull, hull
légi6nk. I O, bán, aludni s nem álmodni jobb!" (Zrínyi, a költő).
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A nyugatosokat Ady fellépésétől kezdve azzal vádolták ellen
feleik, hogy magyarellenesek. Rákosi Jenőtől a jezsuiták lapjáig
sokféle változatban merült föl ez a vád. Ám a határok nélküli
költészet műfordításokkal erősített eszménye nem jelentkezett
Juhász Gyula lírájában. Valamennyiük közül (Adyt kivéve) ő volt
a legmagyarosabb költő.

Július 19.
Árnyékban 40 fok. Reggel tanácsok hangzottak el, mit tegyünk a
forróság ellen. Én tanácstalanul kóválygok. Napok óta afrikai idő

járásban szenvedek. Igaz, az önsajnálat rossz tanácsadó. Délelőtt

Andrissal rejtvényt fejtettem, aztán ők Judittal fürödni mentek, s
egyre éhesebben várom a családot (igaz, ez sem újdonság). Vissza
tértük óta unokám valami őrdöngős matematikai feladvánnyal
birkózik, amelyhez hozzá sem tudok szagolni. Logikai feladat, s a
logika nem az én birodalmam. Az egyetemek a zseniális Szalay
Sándor - Radnóti rabtársa - matematikai logikát adott elő, nem
mondhatnám, hogy zseniálisan vizsgáztam. Egyetlen olyan vizs
gámra emlékszem első egyetemi éveimből, amelyen igazán jól sze
repeltem: Szabó Árpádnál Homéroszból. De ez presztízskérdés
volt. Még egy olyan sikerélményem volt, amelyre máig büszke va
gyok: Bárczy Gézánál nyelvészetből. (Azért az sem volt utolsó,
hogy Szatmári Istvánnál mindig jelest kaptam.) Irodalomból és la
tinból botladoztam, Töttösy Csabánál viszont mindig jelest kap
tam, amiért csoporttársaim lelkében irigység honolt. Viszont a ta
nítási gyakorlataim igazán jól sikerültek, még a Cukor utcai "ver
senyistállóban" is. A vezető tanáraim aranyosak, a gyerekek kedve
sek voltak. Némelyikükre máig nagy-nagy szeretettel emlékezem.

Július 21.
Még egyszer Juhász Gyula magyarságáról. Csendes hűség - így le
hetne jellemezni. Semmi ódai zengés, inkább elégikus vallomások,
születéstó1 a halálig belesimulva a hazai tájba és abba a szellemiség
be, amelyet csendes lemondás hat át: "Nem jártam én Párizst soha I És
Velencében nem szerettem, I Magyar tájak pora, moha I Temetett el szép
lassan engem. II Nem láttak márvány paloták I És nem hódoltak úri népek,
I Szú'kös sikátorok során I Hirdettem én hittel a szépet! II A jegenyék test
vére én, I Zokogtam a magyar viharba I S a hant aláúgy térek én, I Mint a
mag, mely kihajt tavaszra!"

A hazaszeretet hagyományos, romantikus alapérzésébe e nem
zedék íróinál belejátszott a döbbenet és az elárulás érzülete. Ady
világháborús nemzetféltését megsokszorozta Trianon döbbenete,
a szűkre zártság fojtogató élménye. Nemcsak Juhász Gyula "zo
kogott" a magyar viharban, hanem szinte valamennyi nemzedék
társa is, a fiatalabbakról nem is szólva. Végvári köteteivel azonos
időben jó néhány hasonló érzésvilágot kifejező kötet jelent meg
(például Sík Sándoré, a Maradék magyarok). Ezekből ki lehetne 01-
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vasni az akkori hazafiság fájdalommal átszőtt ismérveit, ha nem
merültek volna el a szellemi élet teljességét szándékosan megha
misító "bírálatok" tengerében. Juhász Gyula jó néhány költemé
nyében bukkan föl a karácsonyi kisded, ám nem a világ remény
ségeként, hanem a reménytelenségbe, perspektíva nélkül élők

szószólójaként. Egyike irodalmunk legszebb karácsonyi versei
nek a Betlehem. Magyar Betlehem hátterében egy kocsmával, el
ázott zsellérekkel: "A kocsma ajtaját kitárják I S hozzá subában a te
let, I Az istál16ban ott a jászol, I A jászolban a szeretet. II A gyémánt
csillag áll fölöttük I Füstös lármában szelíden, I Nyájas barmok között
az almon I Az Ácsnak Gyermeke pihen. II Kantálnak a három királyok
I S velük a jámbor pásztorok, I A söntés mélyén egy elázott, l Etbúsult
zsöllér tántorog. II Könnyes szeme bámulja báván I A betlehemi csilla
got, I A j6reményt, mit körülállnak I Szegények, árvák, magyarokf"

Juhász Gyula a nagy nemzedék elkötelezetten evangéliumi lí
rikusa volt. Számtalan versét szövik át bibliai képek, remiriisz
cenciák, a liturgia cselekményei és az egyházi év eseményei, s
ezekbe simul a hit reménykedése, az élet csalódásainak orvos
szereként.

Július 30.
Legutóbb Juhász Gyula hitének összetett voltáról írtam. Tulajdon
képpen kitörölhetetlen emlékeként hordozta egykori kispap voltá
nak lelkiségét. Írt is erről megragadó vallomást A régi kispap cím
mel: Ebben felstilizálja "hűtlenségét", hogy annál hitelesebben áb
rázolhassa bűntől való szabadítóját, az Evangélium tanítását: ,,5 a
legmélyebb örvény mélyén, halálom I Száz éjjelén és gyönyörömnek
ágyán I Feléd rebegtem egy múl6 fohászt, I Egy örök s6hajt, és a régi kis
pap I Ma új hitében, hitval16 keményen I Azt hirdeti, mint evangélium: I
Hogy szent az élet, és j6ság az Isten I S elmúlnak föld és ég,de az Ige, I A
Szeretet marad s győz. Ámen. Ámen."

Keresztény hite abban is megmutatkozott, hogy nemcsak a te
remtett világ ezernyi jelében látta és ismerte fel Isten művét és je
lenlétét, hanem a halálon túli, a szeretetben és igazságban élőknek

ígért örök életben is. Öngyilkossági kísérleteinek természetesen ere
dendő ideggyengesége, depressziója volt a legfóbb oka, ám bizo
nyos mértékig átjárta a meggyőződése is, amelyet a Hegyi beszéd
ígéretei erősítettek s tettek bizonyosságává: "Boldogok a szomor
kodók, majd megvigasztalják őket. .. Boldogok a tisztaszívűek, ők

meglátják Istent. .. Boldogok a békességesek: ők Isten fiai."
A szenvedésekkel átszőtt életű, önkezével a halálba hulló Ju

hász Gyulát ezért látjuk azok között, akik az örök élet biztonságá
ban nyugalmat találva színről színre látják Istent, és meg tapasz
talják végtelen szeretetét, s az "ismeretlenből" végre ismerősükké,

vigasztalójukká vált: "És láttalak egy revolvergoly6ban, I Mely jobb
volt hozzám mégis, mint az élet I Mert akkor is téged kerestelek!" (Az
ismeretlenhez).
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