
Magányra ítélve
Juhász Gyula tanári éveiről

Az őszbe forduló időben a síkságról lassan kapaszkodott a vonat a
hegyek felé, rajta egy huszonhárom éves fiatalember, aki aggódó
gondolatokkal közeledett életének új állomáshelyére, melyet már
előre száműzetésnek érzett. 1906. szeptember elsején járt ekkor az
idő. Nemsokára recsegő hangon kiáltotta a kalauz: „Utolsó állomás,
mindenki leszáll!” Juhász Gyula egy kopott táskával, melyben zö-
mé ben könyvei, jegyzetei és írásai húzódtak meg, Máramaros szi -
getre érkezett.

Még nem is sejthette, hogy ez a város mennyi színnel telített. La-
kossága magyar, ukrán, román és németajkú, s felekezeti hovatar-
tozásuk is legalább ilyen változatos: többségük izraelita, valamint
görögkatolikus, római katolikus és református. Ő csak a „végek”
távolságát és távoliságát mérte föl. Pedig gyönyörű völgyben fe-
küdt, fölötte a Máramarosi havasok, melyek szinte körülölelték.
Emellett gazdag kereskedőváros volt, közel húszezer lakossal, fej-
lett faiparral, ahol a tutajon érkező szálfát dolgozták fel. A hazai só-
szállítás és feldolgozás központja. Sok állami hivatal, több gyár tar-
kította, kereskedelme főleg Galícia felé volt jelentős. Közép- és
felsőfokú iskolákkal, színházzal, lappal rendelkezett, jelentős értel-
miségi réteg lakta. Kedves folyója, a Tisza pedig itt találkozott az
Izá val. Hiába tudta, hogy várja a Kegyes Tanítórend Algimnáziu-
mában a helyettes tanári állás, ahol majd a gyakorlóévet töltheti a
végleges tanári diploma megszerzése előtt. Ő csak a várható hóna-
pos szoba magányára és a további társtalanságra gondolt.

A szegedi Piarista Gimnáziumban — 1893 őszétől — eltöltött gim-
náziumi és a váci rendház noviciátusának évei meghatározóak vol-
tak szellemi fejlődésében. A hatodik gimnáziumi osztály elvégzése
után, követve belső késztetését, édesanyja kérését, valamint a csa-
ládi hagyományt, novíciusnak jelentkezett. 1899. augusztus 29-én
Halmi László házfőnök öltöztette be. Az Aquinói Szent Tamásról ne-
vezett Gyula nevet vette fel. Egy szűk esztendő után azonban, 1900.
május 9-én megvált a rendtől. Magisztere, Roch Gyula bölcsen el-
bocsátotta: ismerte növendékének belső vívódását, érzelmi hullám-
zását, vágyait és irodalmi indítékait. Az egykori hivatalos bejegyzés
szerint a noviciátust „önszántából hagyta el”, Halmai László sorai
erről: „állítólag nem volt kedve a rendben megmaradni”. Mégis
szinte természetes volt, hogy az egyetemi évei után Juhász Gyula,
piarista kötődése alapján, a kegyes tanító rendnél kívánt dolgozni.
Így fordult Magyar Gábor (1842–1912) tartományfőnökhöz, egykori
gimnáziumi igazgatójához, aki a rend máramarosszigeti gimná-
ziumába helyezte. 
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1730-ban telepedtek le itt a kegyesrendi szerzetesek. A fent emlí-
tett 1906/1907. tanévben, amikor Juhász Gyula odaérkezett egy nem-
rég távozó világi tanár helyére, Keller János (1861–1938) igazgatta az
iskolát, amely jelentős szerepet töltött be a megye életében. A 167 ta-
nuló közül, akik év végi vizsgát tettek, csupán 38 volt helybéli lakos,
97-en Máramaros megye távoli helységeiből, valamint más megyék-
ből érkezetek. Több mint egyharmaduk pedig román és rutén anya-
nyelvű volt. Juhász Gyula egy ideig, amíg hónapos szobát nem talált,
a rendházban kapott szállást. Az első évfolyam osztályfőnöke lett,
ahol 62 tanuló várta a padokban a fiatal tanárt. A magyar és a latin
nyelvet tanította nékik, a magyar nyelvet különben a többi felsőbb
osztályokban is ő oktatta; összesen heti 17 órát tartott. Már előre látta,
hogy szinte elborítja majd a tömérdek dolgozat javítása. Utóbb erre
így emlékezett, egy régi szigeti éjszakát felidézve: „Azután eloltotta
a lámpát, és még sokáig nézte, hogy a szemben lévő ház alacsony,
fehér falán milyen tündéri kéken és melegen csillog a holdsugár,
amely megvilágította az asztalán nagy halomban heverő százhúsz
darab magyar és latin dolgozatot, amelyet holnaputánra ki kell majd
javítani.” Emellett még az ifjúsági könyvtár őre is lett.

Leghitelesebben az itt született verseiből, és a későbbi — az Orbán
lelke és a Holmi (1929) című — írásaiból ismerhetjük meg a költő ak-
kori élethelyzetét, minden visszaemlékező kortársánál hitelesebben.
Orbán Gergely alakjába részben beleszőtte saját sorsát és emlékeit.
Talán a versírás maradt csak az egyetlen „menedéke”, amikor ki tu-
dott szakadni az iskolai munkából, valamint a számára idegen kör-
nyezetből, és a képzelet, a vágyak világába térhetett. De a versek is
magányról és szomorúságról vallottak. Magányban teltek napjai, az
estébe hajló órákban gyakorta sétált az Iza partján; vendéglői kosz-
ton élt, nem sokan kerültek közel hozzá, de ő sem kereste a kapcso-
latokat. A gyakorta előtörő honvágy pedig nemcsak Szeged irányába
szállott, hanem a főváros, az értő barátok és az irodalmi élet után
fellobbanó érzések is elöntötték. Az itt született versei ugyan még
nem a legjelentősebbek, de életéről, mindennapjairól, hangulatáról
hű képet adnak. Félénk, félszeg ember volt, nemes, sebzett lélek, aki
sosem hivalkodott, nem tárta föl belső értékeit, hanem versekbe
mentette. Kezdetben még szűkebb környezetében sem tudta senki,
hogy ki ő igazában, és csak később talált néhány értő lélekre a vá-
rosban. Ekkor már a gimnáziumban is kezdték becsülni költészetét,
hiszen a tanévet összegző Értesítő elején az ő verse fogadta az olvasót,
melyet a rend alapítójáról írt: a Kalazanti szt. József emlékezete, melyet
így fejezett be: „Árváknak atyja, ifjúság vezére / Feléd száll most is az
emlékezet, / Ki fenn ragyogsz már csillagként az égbe’, / Mennyei
rózsák nyílnak már Neked! / A hitnek és tudásnak tiszta hősét / Be-
aranyozza az örök dicsőség!…”

Mindez azonban mégsem oldotta egyedüllétét. Rendszeres sétái
közben A kis Tisza hídján megállva nézte a zöld vizet, ahol „a másik
Tisza jut eszembe már, / Mely Szeged táján oly merengve jár, / Isza-
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pos, álmos, csöndes ott szegény, / És rozsdás emlékek a fenekén!”
A kihalt várótermek, az apró vasútállomások előtt tüzes robogással
elszáguldó, a fényes nagyvárosok felé rohanó vonatok gyakran me-
rültek föl lelki szeme előtt. Átutazóban érezte magát itt, ahol „A város
alszik. A szívem virraszt, / (…) Először itt éreztem a magányt.” Fel-
rémlenek az Öngyilkosok: „Az élet nagy harcában vesztesek.” Ide-
gen erdőben rója az őszi sétáit, és mindent szokatlannak, ridegnek
érez maga körül, még az otthonában is. Szigetet csak az emlékek
szépítik majd meg; később, 1920 elején írta Máramarossziget című
szonettjét: „Magyar Kelet bazárja volt e város, / Fajok tanyája, ódon
és kies, / Közel az éghez s a magyar határhoz / S a vándorló köl-
tőhöz is szives. // Kegyes atyáknál öreg iskolában / Magyart, la-
tint oktattam itten én, / Párizs felé szállt akkor ifjú vágyam, / Fia-
talságom ódon Szigetén. // Párizst kerestem, és könyvekbe bújtam,
/ Míg az idő szállt — ó, én drága múltam — / Örökre meddőn és
múlasztva múlt. // Egy fiatal lány szeme átvilágol / Felém e fény-
ből, mint a másvilágból / És vissza, vissza nem visz oda út.”

Feltehetően a Máramarosszigeten eltöltött első tanév buktatói és
tapasztalatai alapján helyezte át — ez év júliusának végén — a tar-
tományfőnök a Kegyes Tanítórend vezetése alatt álló lévai Római
Katolikus Főgimnáziumba, melyet ekkor 312 diák látogatott, így az
1907 őszén induló tanévet már itt kezdhette. Ez megint szíven
ütötte a költőt, elkeseredetten érkezett ide, és erősödött Szeged
iránti nosztalgiája. A város, Léva ugyan nem volt annyira a „vége-
ken”, jóval közelebb feküdt a fővároshoz, viszont csupán fele ak-
kora, mint az elhagyott Sziget, s jóval szerényebb szellemi élettel
rendelkezett. Itt bizony a Kaszinón kívül, amit elsősorban nem a
piarista iskola tanárai látogattak, nem találhatott önmagához méltó
szellemi értékekre és társakra. Azonban, végső soron, nem is az
északról szelíd szőlőktől, présházaktól és domboktól övezett, csön-
des kisvárossal volt baja a költőnek, hanem az állandó és egyre erő-
södő belső vívódásával, rémlátásaival, romló idegállapotával.

Itt Juhász Gyula még inkább befelé forduló, egyre zárkózottabb
emberré vált. Rendszeres koraesti sétáinak színhelye is csak a Pe -
recz-patak partja lett, és a régi vár környékének kis utcáit rótta, ahol
a gimnázium és a rendház épülete is volt. A nagy folyók — az ott-
honi és a máramarosszigeti Tisza, valamint a váci rendháztól nem
messze hömpölygő Duna — távolra kerültek A Tonhaiser család-
nál, egy tanár özvegyénél foglalt szállást, s hiába próbáltak számára
— a hónapos szoba keretén túlmenően — meleg családi légkört
nyúj tani, félszegen reagált minden közeledésre, a család fiatal lá -
nya, Aranka iránti vonzalmát is visszafojtotta. Közben pedig be-
tegsége súlyosbodott, víziói voltak a halálról, olykor halálfélelem
gyötörte. Bántotta, hogy amíg barátai, volt egyetemi társai sikere-
sebb pályára állhattak, nagyobb városokba kerültek, és számukra
jóval több publikációs lehetőség nyílott, addig néki, ahogyan ő
érezte, az élve eltemetettek sorsa jutott. Az Ady-nemzedék fényko-
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rában „vidéki költő” maradt, kisvárosi „állomásokon”, és az egyéni
sorsának elégiáit írta meg.

Néki a kisvárosok „állomások” voltak, ahonnét — mint „a bak-
ter” — intett a nagyvilág felé száguldó vonatoknak. Ez a kisvárosi
reménytelenség érzése vezette őt az „álmok” felé, s lett az álmok és
az álmodozás egyik legnagyobb magyar költője. Mindezt elkerül-
hetetlen sorsának, végzetének érezte, és a Vidék című versében,
1918-ban, meg is fogalmazta: „Tűnik, múlik az egy emberöltő / S én
maradok a falusi költő! (…) Mint a bakter kicsi háza mellett, / Sza-
lutálok tűnő életeknek.”

A rövid lévai tartózkodása alatt — néhány vázlata, töredéke mel-
lett — két versét említhetjük meg. Az Én is meghaltam tökéletes „ön-
arckép”, s mennyire jellemző már az élethelyzetét mutató a cím is!
„Idegen város, új szoba, / Matt, barna bútorok, / Szívemben álmok
új tora, / E táj új gyászt hozott. // Idegen székbe roskadok, / Mi fáj
ma úgy nekem, / A régi, régi bánatok / Vagy ez az idegen? // Az
ágyra nézek. Álmodom. / Nagyon fáradt vagyok. / Ki fekszik ott,
az ágyamon? / Egy nyíltszemű halott! // Mit akar? Vére még tüzel,
/ És szeme még ragyog, / Láztól piros még homloka! / Most látom:
én vagyok!” Megható sorok, szívszorító kép: önpusztító belső láz
emészti, amellyel sokkal nehezebb megküzdenie. Az Örvény című
verse még egyértelműbb, szinte kórkép belső háborgásáról: egyre
erősödő rémekkel kellett lelkében vívnia: „Lelkem beteg! //
Fázom. Egy örvény szája rémít, / Irtózatos. Ott van szívemben, /
Baljósan szédít, egyre szédít, / És ismeretlen! // Magamtól kell re-
megnem egyre, (…) Tőlem ki véd meg?”

Nem volt hosszú a Léván töltött idő, mindössze egy hónap, s
végül innen is menekült, szobájának asztalán hagyva a már egy-
szer Máramarosszigeten — szintén egyik váratlan távozása előtt —
leírt mondatot: „Consummatum est”. Október elsején vonatra ült,
és Budapestre indult, majd nemsokára haza, Szegedre tért. A lévai
tanévet összegző Értesítőben Cserhelyi Sándor (1868–1938) igaz-
gató, aki utóbb a szlovákiai provinciális lett, az „Adatok a főgim-
názium 1907–1908. évi történetéhez” című fejezetben a következő-
ket közölte: „A párhuzamos osztály felállítása következtében az
elmúlt tanévben alkalmazott vil. h. tanár helyét Juhász Gyula vil.
okl. tanár foglalta el, ki okt. 1-én betegsége következtében megvált
az intézettől.” E két „kísérlet” után, belátva a kudarcokat, piarista
gimnáziumba tanítani többé már nem jelentkezett.

Ami biztos, mindezek dacára, hogy mélyen gyermekszerető
ember volt és maradt, a gyermekekben sosem csalódott, számára
nem „kényszerpálya” volt a tanári, balsikereit az idegállapota és lelki
vívódásai okozták. Mint írta: „A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj
annak, aki elhomályosítja. — Gyermekbarát. Ez a szó az én szá-
momra egyenlő ezzel: istenfélő. — Aki a gyermeket szereti, Istent
félti, mert a gyermek teremti a jövendőt. — A gyermek Jézus bölcsebb
volt a templom összes írástudó véneinél… — A kis rongyosokban, a
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kis mezítlábasokban ott szunnyad elnyomva és várakozva a megváltó
és szabadító. — A beteg gyermek megtört tekintetében egy jövendő
haldoklik.” Talán azért érzett így, mert bévül, lelkében mindvégig
egyszerű, ártatlan és jó szándékú tudott maradni, a gyermekekhez
hasonlóan. Mint írta: „Az én imádságom: Lelkem Istene, őrizd meg
bennem mindhalálig a gyermeket, akinek születtem.”

A másik, ami végigkísérte életét és a legnehezebb napokban is fo-
gódzója, támasza volt, a mélyen beleivódott istenhit. Vallásos édes-
anyja indítása után a piarista gimnáziumi és a noviciátusi évek ala-
pozták meg hitét. Belső formálódásában a szerénység, az erkölcsös
élet és a tiszta emberi tartás is innen származtatható. Így írt erről:
„Inkább vagyok bűnös keresztény, mint gőgös farizeus. — Minden
méltóságtól megfoszthatnak, de emberi méltóságomtól nem.”

Léva után Nagyvárad fogadta, 1908. február 12-én érkezett oda,
és az ottani Premontrei Gimnáziumban tanított helyettes tanárként,
közel három és fél éven át, 1911 májusáig. Az ott töltött évek fel-
szabadító hatása közismert. Majd 1911-től 1913-ig a szakolcai Kirá-
lyi Katolikus Főgimnázium adott néki munkát. Ismét egy kisváros,
a szülőhelyétől legtávolabbi és a legkisebb az eddigiek közül, a Kis-
Kárpátok tövében. Többször ovidiusi Tominak nevezte. Végül
pedig Makó következett.

Máramarossziget, Léva és a többi város azonban — az ott töltött
szűk idő dacára — lassan szépülő emlékké szelídülhetett, mert még
később is megemlíti őket. Az Emlékek útján (1919) című versében írja:
„A csöndes Léva holdas udvarában / Tűnt zongorát hall fölujjongni
vágyam.” Szakolca című versében pedig ezt olvashatjuk: „Emlékek
alkonyi arany porán át, / Hogy megszépültél, csöndes, kis falucska,
/ Úgy éltem benned, jól rejtőzve árván, / Mint remete, kit táplál mé-
labúja.” A végső, belső összegzésében a megbékélés és a megszépülő
emlékek győzhettek. Bizonyítja az Addig is… „Mikor az este csöndje
és magánya / Szűkös szobámban fönn virraszt velem, / Elindulok
képzelt utazásra, / Az őszi szélben szálló fellegen.” A Testamentom
(1923) pedig, az egyik legmélyebb, a halál közelségét szinte tapint-
hatóan éreztető verse, így szól tanári pályájának egykori városairól:
„Szeretnék néha visszajönni még, (…) És nézni fájón, Léván, Szige-
ten, / Szakolcán és Makón a hold alatt, / Vén hárs alatt az ifjú szere-
lem / Még mindig boldog-e és balgatag?”

Versek sorát idézhetnénk, ahol fájón tör fel az emlékezés. Akár az
Isten háta mögöttre is gondolhatunk: „Oly unt ma a kisváros, oly
szűk ma a világ.” Akár A végeken magányára, ahol a behavazott téli
világ képében a kisvárosi kaszinó tűnik fel: „Ma hull a hó, és álom
hull a hóban, / Bólint a láng az üres kaszinóban.” A Vidék hangula-
tának sorai szintén hasonlóak: „az alkonyatnak egyre nő az árnya
/ És egyre borúsabb a magány.”

Vidékre, kisvárosokba száműzött, szorult embernek és költőnek
érezte magát. Minden fájdalmát és reménytelenségét megírta ezek-
nek a kisvárosoknak, ahol szinte „megállott az élet”. Megörökítette
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a vidéki sors melankóliáját, és a melankólikus merengés álomvilá-
gába tért. A „száműzetésben”, aminek érezte sorsát, találta meg —
enyhítőnek — az álmokba merülést. Az álomba hajló, csöndes fel-
vidéki kisvárosok világa pedig különösen alapot, lehetőséget adott
ehhez. Mindezt elviselhetetlennek érezte, és ez még később is fájó
emlékként tolult elő, mégis olykor a megszépítő nosztalgiával tár-
sult. Végső soron hangulata, varázsa is volt a magyar vidéknek és
a kisvárosoknak, sok színt, ízt, felgyűlt értékeket jelentettek: szám-
talan költőnknek, írónknak, festőnknek adtak egy életen át végig-
kísérő érzelmi töltést és emlékeket. Mindezt utólag Juhász Gyula is
felismerte: „Sziget és Léva, Várad és Szakolca / S a többiek, sok
kedves, régi táj, / Fölrémlenek ragyogva és borongva, / Mind, ami
szép volt és mind, ami fáj. // Emlék és vágy zászlóját, koszorúját
/ Kitűzöm némán tornyaik felett: / A jó remény rózsákat hint reá-
juk / És nefelejcset az emlékezet!”

Minden belső őrlődése, vívódása és kínzó képzetei mellett azon-
ban egy életre szóló kötődés, vallomás, amit a De profundisban meg-
fogalmaz: „A legsötétebb ég alatt, / Isten, Téged találtalak. / A leg-
mélyebb örvény felett / Uram, én Téged leltelek. // A csillagtalan
éjjelen / Egy láng lobog a lelkemen, / Mint reves fában gyönge
fény, / De mégis élet és remény // Isten némán hozzám hajol, / S
engem idéznek valahol.”

Becsüljük, szeretjük, és sorsát átérezve mi is idézzük emlékét, ha-
lála után immár hetvenöt év távlatából.

Arcok üvegen át
A saját kiáltásaim tartanak fogva.

Mint egy keretbe foglalt próbababa,
jeges, áttetsző cellákban forgok.
Nesztelenül hullnak vágyaim:
opálos szövetek a levegőben.

A vitrinen át rám meredő arcok.
Hajszálaikat is megszámlálhatom,
lehunyt szemhéjuk mögött pásztázhatom
álmaik lebernyegét.
Érintés nélkül is karcolhatom
szaruhártyáik lüktető falát.
Határaik közé húzódtak emlékeim.

KIRILLA TERÉZ
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