Juhász Gyula két cikke Adyról
Bíbó Lajos, a Szegedi Híradó egykori munkatársa (1911—1913), 1918 őszén, leszerelése után visszatért Szegedre. Két helyen, a Juhász Gyula Emlékkönyvben
(1962)
és a Csongrád megyei Hírlapban (1959. jan. 18.) is leírja, hogy a polgári demokratikus forradalom sistergő levegőjében — Juhásszal való beszélgetése közben — hogyan jutott a lapalapítás gondolatára. Lapja, a Tűz című „politikai, társadalmi és
művészeti hetilap" 1918. december 14-én jelent meg először. Madácsy László úgy
tudja (Tiszatáj, 1949. 1. sz.), hogy a címet Barbusse regénye sugallta, az á gondolat,
hogy a Tűz nyomán Világosság szülessen.
A felelős szerkesztő Bíbó mellett a hetilap munkatársa volt Juhász Gyula, Szalag János, Terescsényi György és Zsirkay János, továbbá két „civil", Czibüla Antal
ügyvéd és Csányi Mátyás zeneszerző. A felelős szerkesztő 1919. február 13-tól Zsirkay
János (1880—1940) lett, ettől kezdve a lap fokozatosan jobbra tolódott, majd hamarosan meg is szűnt. Juhász, aki korábban heti 2—3 cikket is adott Bíbónak, a Zsirkay
szerkesztette lapba prózát nem írt, verse is csak egy jelent meg (Hungária).
A Tűzben két olyan, alá nem írt Juhász-cikkre akadtunk, amelyek nem szerepelnek a kritikai kiadásban, Juhász Gyula összes Művei 6. kötetében (1969). Mindkét
cikk Adyról szól.
Az első az 1919. január 30-i szám (II. évf. 4. sz.) 7. oldalán jelent meg, Szobrát
Ady Endrének! címmel, A Tűz szerkesztősége aláírással. Lássuk tehát a kritikai
kiadás 6. kötetébe tartozó cikket:
196/a
SZOBROT ADY ENDRÉNEK!
A Tűz lelkes írói gárdája az elsők között siet áldozni Ady Endre
halhatatlan
emlékének. A fölmérhetetlen
gyász első pillanatában fordulunk a nemzeti főváros
magyarjaihoz. Legyen Szeged, amely lelkesedéssel és hittel megindítja az országos
mozgalmat: szobrot Ady Endrének.
A minden magyarok volt legnagyobbikának,
az igazi forradalom apostolának, a
szerelem csodálatos hősének, a lángésznek, a költőnek, a lírikusnak, az egyetlennek
maradandó emlékéhez akarjuk letenni az első követ, amikor gyűjtést indítunk és
felszólítjuk
ennek a városnak minden melegen érző és lelkes fiát: adakozzon és
küldje be filléreit a felállítandó Ady szoboralap javára.
A Tűz minden beküldött összeget nyugtáz és egyelőre a Szeged—Csongrádi
Takarékpénztárban helyez el.
Bizalommal és büszke reménységgel adjuk át az akciót sikerré szépíteni Szeged
lelkesedni és szeretni tudó
magyarjainak.
A Tűz
szerkesztősége
Bizonyításunk lényeges láncszemének tekintjük, hogy a lap munkatársai közül
csak Juhász volt Adyval baráti viszonyban, ő volt az, aki költészetének súlyát, és
korszakos jelentőségét ennyire tisztán látta. (Még Czibula Antalról tudjuk, hogy
híve volt Ady költészetének.) Végleges bizonyosságot természetesen csak a Juhászra
jellemző stílussajátságok kellő számú előfordulása ad. Juhász prózastílusának elemzéséhez figyelembe vehető jellemző jegyeket Grezsa Ferenc és Ilia Mihály a kritikai
kiadás 6., illetve 8. kötetének a végén sorolja föl.
Legfontosabbnak, teljes bizonyossággal Juhászra utalónak tekintjük az — általában — és kötőszavas mellérendelések sűrű előfordulását: lelkesedéssel és hittel; a
lángésznek, a költőnek, a lírikusnak, az egyetlennek; indítunk és felszólítjuk; érző és
lelkes; adakozzon és küldje; bizalommal és büszke reménységgel; lelkesedni és szeretni tudó.
Előfordulnak Juhász olyan gyakran és szívesen használt szavai, mint: lelkes,
áldozni, hit, apostol, érző, büszke,
reménység.
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Bizonyítéknak tekintjük, hogy Juhász egy hónappal korábban — jelzett cikkben!
— is leírta Adyról, hogy „a legnagyobb, aki Petőfi óta magyar földön költőnek jelentkezett". (Ady Endre vidéken. Tűz, 1918. dec. 28.) Ezt a gondolatot itt is megismétli: minden magyarok volt legnagyobbikának nevezi Adyt.
Juhász cikkéhez egyetlen rövid megjegyzést fűzünk: a „nemzeti főváros"-vita
1902-ben folyt a Nagyváradi Napló, azaz Ady és a Szeged és Vidéke között. (Vö.
Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977. 24—27. old.)
A Vitályos László—Orosz László: Ady-bibliográfia
1896—1970. (Bp. 1972) t a n ú sága szerint Juhász Gyula javasolta az országban elsőként — a költő halála után a
harmadik napon — hogy állítsák föl Ady Endre szobrát!
A Tűz e számában, az 5. oldal alján található híradás szintén Juhász tollából való:
Egy utca fogja viselni egyelőre Ady Endre nevét, egy utca neve fogja
hirdetni,
hogy Szeged város az első volt azok között, akik siettek áldozni a költő
emlékének.
Dettre kormánybiztost
illeti e nemes gondolatért a köszönet, ő gondoskodott
arról
is, hogy szerdán délután két órakor, amikor a Nemzeti Múzeumból elindul
Budapesten a gyászmenet, a városháza nagyharangja öt percig egyedül pompázzon.
Az
Ady nevét viselő utcát Somogyi Szilveszter dr. polgármester fogja
kijelölni.
A 196/a számú cikk első mondata itt szinte szóról szóra megismétlődik: Szeged
város az első volt azok között, akik siettek áldozni a költő emlékének.
Ugyancsak
Juhászra utal a nemes gondolat jelzős szerkezet, és a harangzúgás érzékösszemosó
költői képe (pompázik).
Juhász a hírt a szegedi Délmagyarország 1919. január 29-én megjelent, Ady
Endre emléke és Szeged című rövid cikkéből vette át.
A másik elfelejtett cikk a Tűz következő, 1919. február 6-i számában jelent meg.
Juhász tizenhat közéleti személynek tette föl a kérdést, van-e emlékük Ady Endréről,
mit jelent nekik Ady költészete. E cikk is besorolható a kritikai kiadás 6. kötetébe:
202/a
SZEGEDIEK — ADY ENDRÉRŐL
Emlékezéseket,
impressziókat,
kritikákat talál alább az olvasó a váratlanul
elhunyt, halhatatlan magyar költőzseniről, Ady Endréről.
Felkerestünk és megkérdeztünk
Szegeden mindenkit, akiknek a véleménye
ma
jelent valamit és akiknek írásaival és közlenivalóival értékessé és indokolttá
kívántuk tenni lapunknak ezt a számát, amelyet csaknem teljes egészében az elnémult
nagy harcos emlékének
szentelünk.
Politikusok, írók, tudósok, érdekes szegedi típusok, színészek, nők, költők, újságírók, papok, zenészek és az ifjúság közli külön-külön a maga elmondanivalóját
Ady
Endréről, akinél különbet a magyarnak nem adott eddig még a magyar föld.
Mi, akik közül néhányunkat a tiszteleten kívül személyes barátság is fűzött Ady
Endréhez, büszkén és szeretettel áldozunk az ő halhatatlan emlékének,
annyival
inkább is, mert a legelső, legmerészebb és legigazságosabb sorokat szintén mi irtuk
róla akkor, amikor még hálátlan és veszedelmes dolog volt őt dicsérni.
Legyen és történjék ez a kevés is az ő dicsőségére!
Itt könnyebb bizonyítanunk Juhász szerzőségét. A lap munkatársai közül ő volt
az, aki a „legelső, legmerészebb és legigazságosabb sorokat" írta Adyról, „amikor
még hálátlan és veszedelmes dolog volt őt dicsérni". A bizonyítékra hamar ráakadunk a kritikai kiadás 5. kötetében (1968). Juhász Az Jjj század 1905. decemberi számában ismertette Ady Új versek című kötetét. Ezt írta: „Emberek, ez Valaki! Megmondom ki: a legnagyobb magyar költő: Ady Endre!" Ez önmagában is olyan súlyúnak látszik, amely eldönti a szerzőség kérdését.
További megnyugtató bizonyítékul szolgál az azonos mondatrészek — többnyire
— és kötőszavas halmozása: emlékezéseket, impressziókat,
kritikákat;
felkerestünk
és megkérdeztünk;
írásaival és közlenivalóival; értékessé és indokolttá; büszkén és
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szeretettel; legelső, legmerészebb és legigazságosabb; hálátlan és veszedelmes;
legyen
és történjék. Kedves szavai közül is előfordul kettő: büszke, merész. A 196/a számú
cikkben, a közölt hírben és itt is leírja, hogy áldozunk az ő halhatatlan
emlékének.
Még egy gondolat ismétlődik. Már harmadszor írja le Adyról, hogy különbet a magyarnak nem adott eddig még a magyar föld. (A másik két előfordulásra már hivatkoztunk.)
Befejezésül annyit, hogy a megkérdezettek többsége Ady költészetének a hatásáról szólt. Négy személy emlékezése szolgálhat adalékul a költő életrajzához. Űjlaki
Antal visszaemlékezését a debreceni újságíró Adyra Kovalovszky Miklós gyűjteménykötetében is megtalálhatjuk (Emlékezések Ady Endréről II. Bp. 1974. 205—208. old.).
Móra arról ír, hogy a szegedi Tömörkény-matinéra (1917. szept. 30.) tartó Adyval az
előző napon együtt utazott Ceglédtől Szegedig. Móra cikke Péter László idézett antológiájának 77—79. oldalán olvasható. Sz. Szigethy Vilmos sorai megerősítik Balassa
József későbbi — Hegedűs Nándor által vitatott — emlékezését (Literatura, 1927.
nov.), amely szerint Ady 1902 tavaszán a Szegedi Naplóhoz akart szerződni. (Lásd
erről Ady első szegedi útja című cikket a Délmagyarország 1977. november 20-i számában.) Kertész Béla egy éjszakát töltött Adyval a párizsi Pascal bárban.
Íme, további két cikk és egy kishír, amellyel Juhász Gyula áldozott a halhatatlan
barát emlékének.
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