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(A Délmagyarország munkatársától) Art 

töt hosszú, szomorú esztendők óta félt az 

egész irodalmi világ, aminek bekövetkezé-

sét mindenki szinte bizonyosra vette, az 

kedden, ezen a bolondos, szeszélyes áprilisi 

napén bekövetkezett. Juhász Gyula, a ma-

gyarság leg'halkabbszavu, talán legmélyebb 

és legigazibb érzésű költője _ a halk sze-

gedi dallamok szomorú hegedűse — meghalt. 

Bizonyosra vette, reszkető félelemmel 

várta mindenki ezt a hírt és most. hogy fe-

kete szárnyakkal mégis fölröppent a gyá-

szos magyar firmomentumra, megdöbbenést 

kelt minden szívben. Megdöbbenést, mert a 

bizonyosság mögött is parázslott a bizako-

dás. hogy talán mégse következik be ez n 

tragédia, talán megtörténik a csoda és visz-

szaadja az életnek, a magyarságnak az esz« 

téridők óta hallgató, töröttlantu költőt, 

visszaadja neki is a hitét, az egészségét, régi 

hangját, olthatatlan életszereimét a halál vá-

gyása és szerelme helyett, amely közel tiz esz-

tendővel ezelőtt olyan könyörtelen marokkal 

szorította lelkére a maga acélbilincscit. 

De a csoda nem következeit be. Juhász 

fiyula életének melegszívű és éberszemü őr-

zői között áttörte börtönnek',trzeit életének 

falait és a halálba szökölt. 

llosszu. szomorú esztendők óla tartó be-

tegsége alatt színié elvetemültén gyűjtögette 

a mérget, amit orvosságából csent el aprán-

ként, észrevétlenül, hogy felkészüljön határ-

talan passzivitása közben erre a végső, ak-

tív cselekedetre. Sokszor megkísérelte már, 

de sokszor nem sikerült. Most minden ma-

radék erejét összeszedte és végrehajtotta 

azt amire olyan régen készült, amire jobban 

vágyott, mint az élet minden, számára talán 

amúgy is elkallódottnak hitt őrömére. 

A veronál elvégezte a maga gyilkos, rom-

boló munkáját, végkép elaltatta azt, aki ál-

modozva élte, amíg élte életét és aztán, ami-' 

kor a súlyos betegség. a gyógyíthatatlan me-

lankólia Icilopta belőle a színeket, a hangula-

tokat, az álmokat, a vágyakat, a soha be nem 

teljesülőket, barna komorságba börtönözve, 

önkéntes száműzetésbe hajtotta, négy fal kö-

zé zárta. Néha-néha ugy látszott, hogy mégis 

leomolnak ezek a falak, hogy megtörténik a 

csoda. Néha-néha kiröppent egy-egy vj 

Juász-dal, biztató jelnek de aztán annál 

mélyebb volt « csönd, ami utána követke-

zett. Nemrégen, alig egy évvel ezelőtt, ápv-

lói, barátai, 'összelopkodták tőle ezeket a 

betegség alatt született verseket és kiadták 

uj Juhász-kötetként, amelynek cimül egyik 
verse címét adták: „Fiatalok, még itt va-
gyok!" Ve ezek a versek már tele voltak 
halálvár ássál, reménytelenséggel, Hazug volt 
a cini is, csak hizlalás akart lenni a köllő 
felé is, aki már régóta hirdeti hogy nin-
csen itt többé. 

Az utolsó veronai 
Jablellák 

Juhász Gyula kedden este a szegedi idegkli-
nikán bal l meg váratlanul. A magával es az 
emberekkel meghasonlott költő saiátkezüleg 
vetett véget az életének. Délután a Fodor-ucca 
0. szám alatt levő lakásán édesanyja vette ész-
re, hogy a költővel valami történt, mert moz-
dulatlanul feküdt az ágyán és hiába szólította, 
n n n felelt. Intézkedésére a mentők beszállítót-

sehb vizsgálat során derült ki a valósúg: Ju-
hász Gyula veronállal kísérelt meg öngyilkos-
ságot. 

beszállításakor még élt, de már nem sokáig. 
A méreg néhány órán belül este fél 8 órára 
végzett vele. 

Megállapították, hogy Juhász Gyula hosz-
szahb idö óta készült az öngyilkosságra, az al-
talószerül kapott veronáltablettákat gyűjtögette 
azzal a céllal, hogv amikor már elegendő meny-
nviségü lesz belőle, elköveti az öngyilkosságot. 
Az egész méreg nem volt sok, amit bevett, 
azonban legyöngült szive nem tudott megbir-
kózni a veronál hatásával, h iába igyekeztek az 
orvosok minden erejükkel azon, hogy meg-
mentsék Juhász Gyulát az életnek. 

A halálesetet jelentették a rendőrségnek, 
amely megállapította, hogy kétségtelenül ön-
gyilkosság történt. Holtteste az esti órákban is 
a kl inikán feküdt, a továbbiakról még nem 
történt intézkedés. 

54 év 
Juhász Gvola fiatal volt még. Ötvennégy 

esztendős. Talán születésnapja érlelte meg 
egyensúlyát vesztett lelkében a szörnyű elha-
tározást. Ezek az ápriliseleji születésnapok 
egész életében tragikusan hatoltak rá. A halált 
idézték mind ig eléje. Tavasszal akart meg-
halni mindig, tavaszi halá lra vágyott. Azért 
imádkozott, hogy akkor mehessen el. amikor 
az élet érkezik, amikor virággal hímezi tele n 
földet a természet. Most teljesedett ez a vá-
gva. Elvitte magával ugyanaz a bolondos ápri-
lis. mint amelvik elhozta ide. Szegedre, ötven-
négy évvel ezelőtt, 1883-ban. 

Az élete — magyar költő élele volt. a ga-
rabonciásé. Ugyanaz az elet, vagv a foly-
tatása annak, amit B a l a s s i Bái ir t , 
C s o k o n a i V i t é z Mihály, Petőfi, 
Ady élt. A legigazabb, a legmagyarabb dalo-

sok életét. Apja postaliszt volt, távirász, aho-
gyan megénekelte néhány felejthetetlen versé-
ben. Titokzatos drótokkal babrált, drótokkal, 
amelyek behálózták az egész kulturvilágot és 
lüktetésük ott lüktetett a kis Gyula diák szive-
ben. A szobájában a magyar Sasfiók, Petőfi 
Zoltánka emléke élt. Zoltánka kosztosdiák volt 
Juhász Gyula nagyszüleinél, az Ipar-uccai 
házban. Juhász Gvula talán ezt az életei is 
folytatta. 

Szegeden diákoskodott, az öreg g imnáz ium* 
nak volt eminens növendéke. Aztán kispap lelt. 
A zárda lelke a lelkébe költözött és nem ve-
szeti ki belőle soha. A legvéresebb, a legke-
gyetlenebb. a legvadabb viharok közepette sem. 
Még;s megvált a kolostortól, ahová mind ig 
visszavágyott. Vitte magával a kolostort egésa 
életén keresztül a szive legmélyén. 

Aztán a tanári pályát választotta. A buda* 
pesti egyetemre iratkozott be és itt ismerke-
dett meg az u j magyar igék f'atal hirdetőivel. 
N é g v e s s y László liires irodalmi szeminá-
riumának volt a tagja. T ó t h Árpáddal, Kosz-
tolányi Dezsővel és a többi fiatallal, akinek a 
lelkében már égett az u j Magyarország. Aztárt 
megkapta a tanári diplomáját. Végigvándorold 
ta mint tanár, min t a magyar kul lura fanati-< 
kusa. prédikátora a magyar végeket. Allomá-* 
sai- Nagyvárad, ahol megszületett a Holnap é<4 
ágvánál Juhász Gvula együtt bábáskodott; 
Á d y v a l, E m ő rl Tamással, D u 11 k a Ákos-
sal. meg a többiekkel, Máraniarossziget, a szi-t 
geti hangulatok és versek termőföldje. Szakoly 
ca. ahol kis tőt gyermekek szivébe oltotta he 
a magyarság szereimét, Léva. ahol régi magya-
rok emlékén merengett és Makó, az elhagyott. J 
szomorú magvar Alföldnek ez a szomorú fész-
ke. ahol mégis lázadó erővel izzott az akarat-'i 
kimenekülni a porból, a szürkeségből. 

X melankólia és az első 
kísérlet 

Tiz évi tanárkodás után és ebbe a tíz eszlen-i 
dőbe beleesett a négyeszlendős kataklizma, » 
háboru is. elkövetkezett az első betegség, az 
első üngvilkossási kísérlet. A fiatal ianár-
köllő lelkében fölbukkant n sápadtareu rém. a 
melankólia, és Juhász Gyulát súlyos betegen 
szállították he a M r a v e s i k - k l i n i k á r a . Egv 
évig gvógvilgallák itt, csöpögtették bele a7. 
élet vágyát, végül, ugv látszolt, hogv meggyó-
gyull. Aztán. szintén igy. tavasz táján, beleült 
egy dunai ladikba, eloldotta a pariról és hagy-
ta. hogy vigve magával a viz. Kis pisztollyal 
akarla megrövidíteni a végtelenbe iránvitotti 
utat, de a golyó nem ölte meg. Juhász Gvu l á í 
átlőtt mellel találták meg a gazdátlan ladild 
fenekén. Kórházba vitték, meggyógyították, de 

a golyó a halál szörnvü jegygyürüjekéní —» 
otí maradt mindig a szive közelében. 

Mire felgyógyult, már összeomlott a régi vi-
liig és a glóbuszon a forradalmak és ellenfor-
radalmak viharai tomboltak'. 

Juhász Gyula íelentkezett volna, hogy ' ' !y-
tassa a tanárkodást, de a nagy zűrzavarban' 
nem tudta hol, kinél kell jelentkeznie. Akinél . 


