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JÓZSEF ATTILA A KORTÁRSAK SZEMËBEN 

Ezzel a címmel rendezte sajtó alá az 1979-ben oly fiatalon elhunyt 
Bokor László azt a hatalmas méretű dokumentumanyagot, amely 
1922-1945 között keletkezett, s híven tükrözi József Attila kritikai 
fogadtatásának változásait, láttatja egy negyedszázad értékítéleteit, 
irodalmi és esztétikai ízlését, etikáját is. Az Akadémiai Kiadónál meg-
jelenő' gyűjteményből közlünk néhány jellegzetes írást, amelyek - mint 
cseppben a tenger - érzékeltetik az elismerés és az ellenérzések (jobb-
és baloldali elismerés és ellenérzések) között haladó költő útját, akinek 
ez évben emlékezünk meg 75. születésnapjáról. Az egykorú doku-
memtumok közül több ezúttal jelenik meg újra szélesebb nyilvánosság 
előtt; a helyesebb arányok jelzése érdekében azonban fel kellett 
vennünk olyan írásokat is, amelyeket szerzőik gyűjteményes kiadások-
ban már közzétettek. Teijedelmi okokból csak a tragikus vég inspirálta 
cikkekig tekint előre az időben a válogatás, s csupán egy-két közlemény 
veti fel a kérdést ezt követően: kié is hát József Attila? A fel-
szabadulásig terjedő időben éppen ez a kérdés lesz a megsúlyosodó és 
egyre érdesebbé váló viták tárgya. 

Mi jellemezte József Attila korabeli fogadtatását? Bokor László 
nagyívű tanulmányban, árnyalt elemzés során keresi és adja meg erre a 
választ. Bizonyosan leegyszerűsítjük mondanivalóját, ha tanulmányának 
csupán néhány gondolatával válaszolunk itt - e szűkre szabott térben -
a feladott kérdésre. Bokor László úgy találja, hogy a kezdeti elismerés 
és a korai felszisszenés után „az 1929-es év a határozott törés József 
Attila kritikai fogadtatásában, éppen akkor, amikor első, igazán jelleg-
zetes egyéni hangját megtalálja. Ettől kezdve már csak fanyalgás és 
lekicsinylés, gyanakvás és lekezelés a hangja a polgári kritikának, még 
akkor is, ha részletekben elismeri a költő tehetségét és é r t é k e i t . . . Az 
ellentétek nemcsupán a politikum síkján jelentkeztek. A poszt-
impresszionista Nyugat-ízlés számára József Attila verse túlságosan 
költőietlen, az avantgarde szemében hagyományőrző, a népiesek előtt 
polgári-munkás ízlésű, az irracionális esztétika számára hidegen intellek-
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tuális és politikus, a 19. századi forradalmi költőeszmény előtt tárgyias 
és nem korlátlanul alanyi, a propaganda-hasznosságra törekvő mozgalmi 
esztétika számára túlságosan is indirekt, költői, a marxisták szemében 
elvontan hegeliánus, a freudistáknak anyagelvű, a kor ezópusi 
modorához szokott értők előtt meghökkentően, villonian őszinte, sőt 
nyers . . . Aki a maga új társadalmi, történelmi helyzetének anyagából 
adja költészetének anyagát, és ehhez alakítja a maga költői nyelvét, az 
idegen a maga költészetét, esztétikai elveit hivatalosnak hívő és valló 
kritikának." 

S miképpen vizsgázott a marxista kritika József Attila fogadta-
tásával? Bokor László erről Agárdi Péter egy tanulmányának találó 
megállapításait idézi: „A József Attiláért folytatott kritikai harc" - írja 
Agárdi — „összefonódott a szocialista művészet küldetésének tuda-
tosításáért vívott szellemi csatákkal. Mindez persze nem jelenti azt, 
hogy József Attila értékeit (s általában: a szocialista irodalomét) csak, 
vagy elsősorban a szocialista, marxista kritika ismerte fel, és hogy 
polgári szerzők nem láttak volna meg, nem ismertek volna fel máig is 
érvényes vonásokat a költő arcképén . . . S ezt annál nyíltabban ki kell 
mondani József Attila kapcsán, mert a két világháború közötti korszerű 
József Attila-értelmezésben lehetőségeinél jóval kisebb szerepet játszott 
a marxista kritika; József Attila sajnos nem lett olyan értelemben 
vízválasztó a magyar irodalomban, irodalmi gondolkodásban, mint 
annak idején Petőfi és Ady. Kevés kivételtől eltekintve még a jelentős 
marxista kritikusok sem ismerték fel életében a költő jelentőségét. 
Ellentmondásosan viszonyult életművéhez mind a kommunista, mind a 
szociáldemokrata munkásmozgalom. . ." (Agárdi P.. A szocializmus 
mint költészet in: „Vár egy tlj világ." Bp., 1975. 81 -140 . ) 

József Attila kritikai fogadtatásáról szóló elemzését, a doku-
mentum-kötetet bevezető tanulmányát Bokor László e szavakkal zárja: 
„Halálától a felszabadulásig teijedő szakaszban kitapinthatjuk kezdetét 
annak a bámulatos metamorfózisnak, „mikor egy folyton épülő mű 
teljesen készen átfordul az időtlen öröklétbe, a nemzet kincse lesz" -
ahogyan Radnóti Miklós írta, megtoldva és befejezve Juhász Gyula szép 
reménységét." 

JÓZSEF ATTILA: EGY ÖJ MAGYAR KÖLTÖ 

Ezzel a címmel ír kritikát a Budapesten megjelenő L'Echo 
du Danube a mi költőnkről, József Attiláról. A francia nyelvű 
kiváló napilap a következőket írja: Régi szokása a magyar 
könyvkereskedelemnek, hogy karácsonyra valami kellemes 
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meglepetést tartogat. Most a szegedi Tömörkény-Társaság 
szolgált ilyen meglepetéssel egy új poéta felfedezése révén. A 
neve József Attila, könyvének címe: Szépség Koldusa. A föl-
fedezés érdeme Juhász Gyuláé, aki legkimagaslóbb alakja a 
most élő költőgenerációnak. A versekhez írt előszavában a 
legnagyobb csodálatát fejezi ki a fiatal költő iránt. Kíváncsian 
nyitottuk ki a könyvet, elolvastuk Juhász Gyula előszavát, 
melyben a magyar költészet két legkiválóbb nevéhez, Petőfi-
hez és Ady-hoz hasonlítja az újonnan érkezett nevét és be-
fejezve az olvasást, azt mondottuk magunkban, hogy vala-
mikor hálás lesz az irodalomtörténet Juhásznak azért, hogy a 
fiatal költőt így buzdította és segítette. Búskomor fiatal lélek 
ő, a versek és az ő belső küzdelmeinek a megnyilatkozásai és ez 
bennük a szép. Lírájából a friss és energikus küzdelem hangja 
árad ki, a legékesebb, legszebb magyar nyelven. Ez az egyéni és 
hazafias művészet mihamarabb diadalmasan meghódít majd 
minden szívet. 

(Makói Reggeli Újság 1923. máj. 27.) 

ELÍTÉLTEK 

egy 19 éves fiút sajtó útján Isten ellen intézett gyalázó ki-
fejezések miatt. A mindennap történetének olyan eseménye 
ez, mely mellett egyszerűen szó nélkül el nem mehetünk. Még 
le sem csillapodott az a fülsiketítő lárma, mit a sajtó abból az 
alkalomból ütött, mert a kormány a sajtóval űzött visszaélések 
miatt elérkezettnek látta az időt arra, hogy a visszaélőket egy 
kis óvatosságra intse. 

Az a törvényjavaslat semmit sem tartalmazott, ami az igazi 
sajtót gátolta volna abban a feladatában, hogy a mindennapi 
életben felmerülő eseményekről számot adva bíráljon, 
oktasson, eszméket terjesszen. A mi sajtónknak egy része nem 
így tesz, mert a mai sajtó nem az többé, ami egykor volt. Ma a 
sajtó üzlet, mely jövedelmet akkor hajt, ha az olvasóközönség 

9 Irodalomtörténet 1980/3 
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idegeit minél több szenzációval izgatja. Nem is valami nehéz 
munka ez, nem kell hozzá sok munka, tanulás, hozzáértés, 
csak vakmerő fellépés. Támadni kell mindent, becsmérelni a 
közéletnek minden kimagaslóbb munkását, le kell járatni 
mindazt, mi eddig érték és tekintély volt. Ez a munkakör 
hogyne hozná tűzbe azokat a törtető fiatal óriásokat, kik 
olykor nem közönséges szellemi tehetségeiket párosítva túl-
zásba vitt életigényekkel, mohó élnivágyással és beteges 
hiúsággal egyszerűen túlteszik magukat azon a hosszadalmas és 
verejtékes munkán, mely nélkül tehetség ki nem képződik. A 
19 éves suhancnak pajkosságával abbán látják a költői lélek 
szabadságát, hogy gyalázó kifejezésekkel illetik azt, kire a 
siralom völgyében küzdő emberiség az életnek súlya alatt gör-
nyedve, sóhajtva tekint. 

A sajtó pedig a helyett, hogy a vadul hadonázót lehűtené, 
azoknak teret enged, őket dicséri, sőt ünnepli „a közismert, 
jeles, fiatal költőt". 

Miután pedig az afféle sajtóközleményeknek a tömeg 
gondolkozására megvan a maguk hatása, ami az önmaga életét 
védelmező állam előtt nem közömbös, kérdjük a sajtónak 
minden munkását, ki saját jövedelmén túl még más iránt is 
érdeklődik, hogy az ilyen sajtótermék által okozott erkölcsi 
kár mi módon eliminálható helyesebben, ha az ilyen írót a bíró 
utólag a legszigorúbban bünteti, vagy ha a törvény az ilyen 
sajtótermékeket e l e v e megakadályozza? 

Ha az 1924. évi 15. törvénycikk a robbanószer és robbanó 
anyag előállításával, tartásával és használatával elkövetett bűn-
cselekményekről szól, vajon felesleges sőt káros volna a sajtó-
nak megrendszabályozása? 

Valóban itt az ideje, hogy gondolkodóba essünk a ma 
uralkodó társadalom állapota fölött, mely a túl nagy sietség, 
lázas versengés s pénzhajhászás közben csak idegbetegségekre, 
féktelenségekre és kriminalitásokra yezet. 

Kossutány Ignác dr., 
(Friss Hírek [Szeged] 1924. júl. 13.) egyetemi tanár 
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ELÍTÉLTEK 

egy tizenkilencéves fiút sajtó útján Isten ellen intézett gyalázó 
kifejezések m i a t t . . . Ezzel a mondattal kezdte cikkét egyik 
szegedi újság első hasábján egy kiváló és ismert nevű jogász. Az 
nem fontos, hogy a cikk melyik lapban jelent meg, lényeges az, 
hogy a cikk nyomdafestéket látott, hogy m e g j e l e n t e g y 
m a g y a r u l í r t ú j s á g e l s ő h a s á b j á n . Az sem fontos, hogy a cikkíró 
pálcát tör a tizenkilenc esztendős költő-suhanc fölött, aki 
egyébként tizenkilenc éves élete ellenére a magyarság egyik 
ígéretes hajtása, hiszen a vezércikkíró könnyű helyzet előtt 
állt, mert a független magyar bíróság kimondott, súlyos ítéle-
tére támaszkodhatott. A mi helyzetünk föltétlenül kényesebb 
és nehezebb, mint a jogi szabályok tömkelegében kiválóan 
járatos cikkíróé. Mert azt mi is megtanultuk, hogy a független 
magyar bíróság kimondott ítéleteivel való kritikai foglalkozás 
nem tartozik a célszerű és az ildomos foglalkozások közé. Nem 
is akarjuk megvédelmezni azt a „tizenkilencéves" „pajkos 
költő-suhancot", aki bizonyára elég férfi lesz ahhoz, hogy 
önmaga vállalja minden rigmusos írásáért a felelősséget, de „a 
mindennap történetének olyan eseménye ez" — a vezércikk — 
„amely mellett egyszerűen szó nélkül el nem mehetünk.". 

A kiváló jogász bősz haraggal ragadja ki a tizenkilenc esz-
tendős József Attila elítéltetését a mindennap történetének 
esemény-rengetegéből, hogy megcsóválja feje fölött és v é g i g -
v á g j o n v e l e a z o n a s a j t ó s z a b a d s á g o n amelyből árnyékszerű 
romok maradtak már csak meg a mának, és amelyért a cikkíró 
hajdani elődei szóval, tollal harcoltak. 

A József Attila, ha rámérték, el fogja viselni a független 
magyar bíróság büntetését, a magyar sajtószabadság is elviseli 
azt a vezércikket, amelyet nem becsülünk ugyan olyan nagyra, 
hogy komolyabb hatásától kellene tartanunk, de nem is 
becsüljük annyira le, hogy észre ne vettük volna. A cikkíró azt 
a kívánságát tolmácsolja cikkében, hogy a t ö r v é n y h o z á s 
g o n d o s k o d j é k e l e v e a z i l y e n , József Attila verséhez hasonló, 

9* 
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sajtótermékek megjelenésének megakadályozásáról, mert az 
állam és a társadalom szempontjából ez előnyösebb megoldás, 
mint az a másik, amikor a bíróság u tó lag mond szigorú ítéletet 
a vétkes író fölött. 

Vagy — pardon — elnéztük a dolgot. Most látjuk, hogy 
teljesen egy véleményen vagyunk a cikk szerzőjével, mert 
valóban úgy áll a dolog, hogy bűnese t csak akkor fordulhat 
elő, ha a l k a l o m van hozzá. Л sajtó l é t e z é s e ad alkalmat a 
sajtóvétségek elkövetésére, a sajtóvétségek egyszersminden-
korra való megszüntetése tehát csak úgy lehetséges, ha el-
pusztítjuk termő talaját, a sajtót. H a s a j t ó n i n c s , s a j t ó v é t s é g 
s e m l é t e z i k . Mint ahogy l o p á s is csak addig létezik, amíg 
t u l a j d o n van. Ha a tulajdon intézménye megszűnik, a lopás 
bűntette is kiesik a törvénykönyvek tartalomjegyzékéből. A 
kiváló jogász hírében álló cikkírónak valószínűleg egységes jogi 
felfogása van és így ugyanabból a szempontból vizsgálja a 
sajtóvétségek ügyét, mint a tulajdonjog elleni bűntetteket. Ha 
csakugyan úgy vizsgálja, ha csakugyan egységes a jogról való 
vélekedése, akkor oda kell állnia nyíltan is, ahol a tu la jdonjog 
m e g s z ü n t e t é s é é r t f o l y i k a h a r c . 1919-ben o t t úgy vélekedtek a 
sajtóról, ahogyan Kossutány professzor vélekedik most, az Úr 
1924. esztendejében, és ott egységesen úgy vélekedtek minden 
köz- és magánjogi kérdésről, sőt magáról a jogról is. 

Mivel pedig e sorok írója azok közé a sajtómunkások közé 
tartozik, akik „saját jövedelmükön túl más iránt is érdeklőd-
nek" (bizonyíték, hogy elolvasta a vezércikket) fogadja ezt az 
írást válasz gyanánt felvetett kérdésére a cikk írója is. Mi - a 
magyar sajtó független munkásai - rá meijük bízni ügyünket a 
magyarság ügyével együtt a független magyar bíróság ítéletére. 

m L 

(Szeged 1924. júl. 13.) 
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TISZTA SZÍVVEL 

T i s z t a s z í v v e l a címe egy magyar versnek, mely a nyár 
folyamán jelent meg a budapesti N y u g a t egyik számában, nem 
éppen a közlésre szánt versek helyén, hová a szerkesztő osztja 
be a verseket, hanem egy elméleti írásban. Az elméleti írás a 
versnek, főképp a mostanában újnak mondott szabadversnek 
poétikai értelmezésével foglalkozott, s a cikkíró, Ignotus, a 
cikke végén amúgy mellékesen idézte, bár tulajdonképpen 
kiesett az elmélkedés eredeti keretéből, s úgy emlékezett meg 
róla, mint egyéni szeretetének egy különös gyöngyéről, amely 
azonban a nagy versek megbecsülésére tarthat számot. 

A T i s z t a s z í v v e l című versnek így tehát van némi története. 
Előzőleg ugyanis a vers már járt a N y u g a t n i l , a N y u g a t szer-
kesztője azonban visszautasította, s a vers szerzője, az alig 
huszonhárom éves József Attila, maga is megnyugodott a 
N y u g a t szerkesztőjének ítéletében. Ezért azután a vers kézirat-
ban bujkált Bécsben, hová a pesti ügyészség jóvoltából versi 
deliktumért került a szerző. Itt fedezte fel a magyar vers egyik 
legkitűnőbb hallója, s juttatta tovább a vers megbecsülésének 
szeretetét Ignotus a N y u g a t hasábjaira. 

E sorok írójának ezek után alig lenne még szava e vers elé, 
ha a versek még soha ily szapora termésű korában nem tartaná 
szükségesnek külön igénybe venni a sok mai vers fáradt olvasó-
jának fokozottabb figyelmét. 

A szerző tiszta magyarfajtájú gyerekember még. Valamelyik 
szegedi tanyáról indult, s mint a legtöbb mai magyar húszéves, 
egy felesleges érettségi bizonyítvánnyal a még feleslegesebb 
entellektüeli pályára lépett tanárnak, sok magyar dalt termő 
szív e menedék ösvényére. Az évek néma forradalmak utáni 
magyar évek lettek volna, ha József Attila megmarad a szok-
ványos filozopter, obligát egyenességei közt. A dalt termő szív 
s e szív tiszta ösztönösségei csakhamar kibillentették a rend 
ápolt kertjeiből, s a szív ösztönösségeit oly rugalmasan tápláló 
nyomor a versírásból való megélés tökéletesen száraz kenyerére 
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vitték. így történt azután, hogy József Attila filozopteri életé-
ben több vers lett és van, mint stúdium és így több ritmus is, 
mint kenyér. 

A nyomor legritkább esetben müzegéje az ártatlanságnak, s 
József Attila becsületére válik, hogy tiszta szemmel és tiszta 
szívvel állotta az utolsó évek gazdasági és politikai poklainak 
nem minden tehetséges emberben hasonló erkölcsi érzületet 
kialakító napjait. 

Az idézendő versben, mint az olvasó látni fogja, József 
Attila képezte annak az összetett rejtélynek a legpregnánsabb 
versi frázisát, amiről minden gazdaságilag és politikailag heves 
mozgású korban tulajdonképpen szó van és szó volt. József 
Attila nem adta el húsz esztendejét, se a valóság, se a tudati 
tartalmak szférájában. Ezért került aztán Bécsbe, a legnagyobb 
magyar nyomorok e legnagyobb magyar városába, s sodródott 
innen tovább Párizsba, részben tanulni, részben betelni 
nyugattal. Nem tartom kizártnak, hogy József Attila ma a 
Szajna egyik hídja alatt lakik, egyéb lakás híján, s azt is 
valószínűnek tartom, hogy összes filozopteri hajlandóságai 
dacára is nem franciául tanul, hanem tíz-tizenöt verset ír 
naponta, azaz kíméletlenül sokat és kikerülhetetlenül rosszakat 
is. Eddigi termelésében a Tiszta szívvel az egyetlen kiemelkedő 
orma, s az is elképzelhető, hogy az utolsó, s végül is ló-
kereskedő lesz. E pár sor, illetve szó azonban kell hogy róla 
szóljon, az idézendő vers hátteréül, a szerzőről, kiben igaz és 
vállalni kellett nyugtalanságok természetszerűen involválják a 
bolygást, s a szegénylegények természetében Villon óta olyan 
természetes elszánt, betyári líraiságot, cigány módra, minden 
cifrázás nélkül, tiszta szívvel a legegyszerűbb húrokon, 
melyeken az imádságnak is legényes az ájtatossága, de a legényi 
duhajkodásnak is imás áhítatában. 

A csárda ritka intézménye ma már a magyar pusztának, s a 
sírva vígadó szegénylegény századokon keresztül oly tipikus és 
gazdag élet- és dalvilága is teljesen kiveszett, illetve elfojtások-
ban él még, s a magyar virtusok és haragok alján, melyeknek 
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azonban már ritka a valódi művészi formákba való bebűjásuk. 
Az európaivá szervezett magyar Alföld álnyugativá homogeni-
zálta a csárdák vadon és vakmerő világát, s a nyugati polgáro-
sultság ide is szétszivárgó ideológiája kispolgárivá desztillálta az 
egykori betyárok dalbő kedélyét, a sajátos érzésvilágnak azt a 
hónát, melyben még egy szinten mozgott a virágos, gyöngyös 
gyengédség a lólopással és gyilkossággal. 

A népi romantikának ez az egykori, vészes, legényes bánat-
és indulatbányája azonban mégsem omlott be teljesen, s e 
bányavész tipikusan magyar érzelemfergetege ki-kitör a való-
ságba s a valóság tudati kíséreteibe, a művészetekbe is. A 
történelem nagy erővonalai az ősi hajlamokat újból és újból 
felszínre hozzák. A közelmúlti magyar mezők számos jelensége 
s e jelenségek nyomába lépő s azokat szimpátiával kísérő 
orgovány-ideológia atmoszférája ezért joggal szakította fel 
József Attilában egy egykori világ káprázatát József Attila 
érzékeny élet- és történelemhallásában, s költötte dallá az 
időben álló sugalmat, melynek szele kikerülhetetlenül meg-
csapta a távol mezők nyugtalanságainak továbbgyűrűző moz-
gásaiban élő, ezer harccal, ezer gonddal szemben állót. 

A versek születése és élete mindig kiszámíthatatlan, ám a 
nagy versek születése és élete felett egy biztos történeti szitu-
áció plasztikus tisztasága áll, egyéni és társadalomtörténeti 
vonatkozásainak tiszta jelzéseivel. József Attila e ritka verséről, 
mely a nagy magyar népi örökség ősi vadonából egy igaz 
virágot jelent, még e sorok írója is sűrű oldalakat írhatna, s e 
sorok az újabbkori magyar irodalom történetének egy vezér-
fejezetét vezetnék be (az irodalom mindig formák és érzelmek 
története!), itt azonban az olvasó csak magát a verset vegye 
minden elemzés nélkül. 

A nyers verset víg cimbalmának, keserű bőgőjének, síró 
hegedű szavának minden zenéivel; a régi magyar népdal-
frazeológia ez utolérhetetlen szintézisét és újjászületését; egy 
egyén és egy kor képét az egyszerű szavak tiszta kimondásá-
ban, s a vers ama felfoghatatlan dalkíséretét, mely a betyári 
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elszántság hetykeségét és vigalmas sorsosságát a fajta meló-
diájában zengeti ki, elhalkulva az emberi lelkiismeret vallásos 
áhítatú és gyengédségű végakkordjaiban, megveszekedett búval 
és fölénnyel. 

Vegyen az olvasó egy verset, amely egy ember és egy kor s 
ugyanakkor öt-hat év egy történelemből; egy, az idő antennái-
ból vett egyetemes hallomás és vallomás és híradás; egy egész 
élet és világ; egy nagy vers, és ritka találat vers gizgazok 
végtelen magyar cserjéseiből: 

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm. 

Harmadnapja nem eszek, 
Se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm hatalom, 
Húsz esztendőm eladom. 

Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
ha kell, embert is ölök. 

Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel elfödnek 
a halált hozó fű terem 
gyönyörüszép szívemen. 

Gaál Gábor' 
(Új Kelet [Kolozsvár] 1926. nov. 2.) 

NINCSEN ANY ÂM, SE AP AM 

József Attila versei 

Az a gyanúm, hogy a dalnak ez az apátlan-anyátlan Kakuk 
Marcija szívesen elálldogál a tükör előtt s elébb költötte meg 
József Attilát, a szappanfőző és kefés asszony gazdátlan 
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árváját, mint az itt közölt költeményeket. Ritkul a költő, aki 
mint egy készülő világ Istene, a tulajdon verseiből látja föl-
derengeni magát. Okosabb és hiúbb Istenek vagyunk mi, akik 
elébevágunk a magunk teremtésének, előre tudjuk, kik 
vagyunk s kevés helyet hagyunk a teremtődés Isten-csináló 
véletlenének, mint ez a József Attila is, aki olyan jellegzetes, 
józamatú, rögtön felismerhető, soha el nem felejthető József 
Attilát faragott a versei elé, hogy a kritikusnak is ezt kell 
kezébe vennie, mielőtt őhozzá nyúlna. 

Nem, ennek a figurának igazán nem kell félnie a népszerűt-
lenségtől! Vegyétek elő Tersánszky valamelyik csavargóját, 
szoktassátok le a bagózásról s itt van József Attila. Mert a 
bagóban érettség van, flegma, fatalizmus. József Attila azon-
ban még innen van a bagón, az ő társadalmonkívülisége még 
újkeletű és hangsúlyozott. Túl sokat emlegeti az öles kondér-
ban fővő babot és lyukas nadrágot, amelyet a tenyerével kell 
takarnia. Van benne valami (pökhendiség-e? mélabú-e? ), ami 
oda dörgölted a maga csavargó voltát a társadalom orra alá és 
sírversében is jogot formáltat rá, hogy „egyben másban Isten-
hez is hasonlított' 

Kamasz még ez a mi csavargónk s a ki nem irtott Rousseau 
ki-kidobog a zsidó orvostól kapott kabátja alól. De árthat-e 
ennek a bagótlan Kakuk Marcinak az a kis Rousseau, aki belé 
szorult? Sőt éppen ez teszi őt ifjúvá és rokonszenvessé. 
Enélkül kinek a fejébe csapna mennyköves, virágos kalapot a 
förgeteg s ki akarna kertész lenni, hogy „ha már elpusztul a 
világ, legyen a sírjára virág'. E Rousseau nélkül csak a gazdát-
lanság száraz humora marad. ,flafa volnék, hát fészket igazán 
a varjú is szükségből rakna rám." Annak a cinizmusa, aki a 
„görögkeleti vallásban nyugalmat nem lelt csak papot" s a 
„hosszú az Úristen, rövid a szalonruf' mottó egykedvűségei. Ez 
a Rousseau megnyújtja őt a szerelmi ellágyulás s a forradalmár 
lelkesültség felé. potyogó mérget, engem főzz nagy üst és 
fordíts a világrd' biztatja a vihart s ebből is látszik, hogy kár 
lett volna a bagózásra rászoknia. 
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Bizonyosan nem ennyi azoknak a szavaknak a száma, 
amelyeket erről a Landbursch Attiláról elmondhatunk s 
magam is még soká forgatnám őt, ha nem hajtana a sanda vágy, 
hogy kibontsam: mi van belül. Mert bizony, akármilyen jóízű, 
eredeti figura vagy, ilyet hármat is farag napjában, akit meg-
szorítanak s csak annyit ér ez a te bábud, amennyire hason-
lítasz hozzá. Mert végre is nem arra vagyunk kíváncsiak,mihez 
kötötted oda magad, hanem hogy ki vagy. 

Ami József Attilában a legjobb s bizonyos fokig a bábujáért 
is jót áll, az képzeletének humoros és mégis költői vágása. 
„Öreg itt minden. A vén vihar görbe villámra támaszkodva 
jár „ írja egy helyütt. ,A körmeim egyre keményebbek, de a 
rózsái fehérebbek" másutt. A hasonlat az éle mechanizmusa 
szerint jön; mélyről és váratlanul, mint metán a mocsárból s 
tudatalatti gondolatsorok fejeződnek be benne, de fölfelé 
szökőben a tudat felsőbb rétegei is hozzáadnak valami meta-
foraszerűt, az éle éle letompul és költészet tapad hozzá. 
Mintha valaki a kényszerű fintorát az ihletett szépmondás 
arcjátékába mímelné át. Olykor a költői elem az erősebb. 
békességet szétosztja az este, meleg kenyeréből egy karaj 
vagyok." „Az apókkal és az anyákkal, akik ráncaim tervét 
hordják." jJS a kenyerek erősen, bízva kelnek.") Máskor az éle 
élesedik ki esetleg egész a kínosságig. (,,Óriási korsó sör a nyár, 
habok rajt a pufók fellegek." ,Jía volna kollektív iparosfa, téli 
cipőjét megteremné.") De a szellemnek ez az állandó éle-
gyártó kényszere, amelyet a tudat költészetté iparkodik le-
szerelni, minden verséből kiérezhető. Rokon jelenség ezzel a 
szellem szilaj s ugyanakkor felelőtlen nyugtalansága, amely a 
képzettársítás hézagosságában mutatkozik. A szellemi folya-
mat nála nem folytonos, hanem lökésszerű. Minden impulzus 
megkapja a maga mondatát, de a mondatok közt rések marad-
nak, amelyeket kiegészíteni olykor érdekes és mulattató, más-
kor bántó és elkedvetlenítő. (,JS ha megrándul még bőröm, az 
egek - hátamról minden hasamra pereg - hemzsegnek majd az 
apró zsírosok - A csillagok, kis fehér kukacok"). Ez a hézagos-
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ság érthető következménye a képzelet élc-impulzusainak. Az 
éle váratlanul jön s az élcet leszerelő verselemek hézagai meg-
őrzik ezt a váratlanságot. Valami a benzinmotor puffogásának 
a szakaszosságából. 

Találhat-e az ilyen költő megfelelőbb formát a dalnál? Aki 
azzal állít be, hogy „Kinek verséért a halál öles kondérban főz 
babot, - hejh, burzsoá! hejh, proletár! én, József Attila itt 
vagyok!" az már hetykeségében sem méltathatja többre egy 
maga elé dúdolt dalnál a világot. De ennek az agyunkban 
működő benzinmotornak is megfelel a dal beosztása, hiszen a 
népdal például épp ennek a hézagos képzettársításnak a 
klasszikus formája. Van is József Attilának néhány szép verse, 
amely közel kerül a népdalhoz. (Megfáradt ember, Gyöngy) 
többnyire azonban a groteszk és az intellektuálisan-játékos felé 
eltolt népdal az övé, egy sajátos szellemi berendezés számára 
profanizált népdal, amelynek az adekvát volta ellen mit sem 
bizonyít az a néhány gyönge, utánzatízű szabad vers, amely a 
kötetbe bekerül t . . . 

Ennyiből is nyilvánvaló, hogy ez a József Attila, aki a 
kötet elé faragtatott, nem idegén attól a József Attilától, 
aki a könyv kvalitásából bontakozik elénk. A póz egy-
irányú a tehetséggel, legföllebb a póz-választó sietséget kell 
kárhoztatnunk. De ezt a sietséget is megmagyarázza József 
Attilának néhány egészen rossz, éretlen verse (pl. a 
Medáliák sorozat.) Ez a Kakuk Marci, ha nem is jutott el a 
bagó lelki egyensúlyáig, beszedett valamit a kor széllel-
bélelt akarnokságából, amely nem ér rá bevárni önmagát, 
hanem most akar nagyot szólni, ha kell, maga elé tolt figu-
rákon át. A nagyotmondásnak, képerőszakolásnak az a haj-
lama, amelyre e könyv egyharmadát idézhetnők, azonos 
pszichológiájú az ő eleve-kifaragottságával. 

Amondó vagyok tehát, hogy ezt az eredeti költői egyé-
niséget nem ártana az alkotó alázat javára revideálni. Az 
ember odaköti magát egy ilyen bábuhoz; egy ideig minden 
jól megy; az olvasók is hamarabb összebarátkoznak a 
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bábukkal, mint a költőkkel, de egyszerre csak nehezedik a 
bábu, elébb fakölönc lesz, aztán vas, ólom s olyan közel 
húzza a fejedet a földhöz, hogy nem nézhetsz többé 
vonítás nélkül a csillagokra. 

Németh László 
(Nyugat 1929. dec. 1. 649-650.) 

JÓZSEF ATTILA ÚJ VERSEI 

„Uszít is a tőkés nép-iszony ellenforradalmi kis ördö-
göket; ... piszkafával, barna bivalyon bökdösik vöröslő 
énekeimef' . . . így dalol a különben tehetséges József 
Attila „Döntsd a tőkét, ne siránkozz" című új kötetének 
egyik versében a konzervatív, nemzeti érzésű kritikusokról. 
József Attila azonban erősen téved. Mert nem kell „barna 
bivalyra" ülni, még csak magas lóra sem, hogy az ő verseit 
megbírálják. Abban azonban igaza lehet, hogy piszkafa, 
vagy valami kotróbot elkél a bírálat során, mert a kritikus 
az ő verseskertjében, sajnos, nemcsak virágok közt tur-
k á l . . . József Attila, aki — mint néhány verse mutatja — 
tehetsége révén igazi poéta is lehetne, a „proletárköltő" 
címét ambicionálja, de úgy értelmezi ezt a hivatást, hogy 
lépten-nyomon káromkodik s olyan emberi életnyilvánulá-
sokról és rosszillatú tárgyakról ír, amelyekkel még a tudo-
mányos biológia és orvosi irodalom is csak a naturalia non 
sunt turpia elve alapján foglalkozhat. Kár, hogy rossz útra 
tévedt; kár, hogy a költő igazi babérja helyett ifjú kommu-
nisták garasaira, vagy talán inkább Moszkva guruló aranyára 
pályázik. Verseskönyve mindenesetre beszédes bizonysága 
annak, hogy a bizonyos oldalról reakciósnak kikiáltott 
magyar kir. ügyészség milyen liberálisan értelmezi könyv-
cenzúrázási jogát. 

(Budapesti Hírlap 1931. máj. 24.) 
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DÖNTSD A TÖKÉT, NE SIRÁNKOZZ 

József Attila fiatal költő. Amint verskötetének utolsó 
oldalán látom, már 1929-ben jelent meg verseskönyve. 
Sajnos, azt nem ismerem s így József Attilát sem ismerem 
egészen: két évi futásának grafikonját nem látom, abból 
előre következtetni nem tudok s az összehasonlítás élvezeté-
ről is le kell mondanom. De így is van valami tenyéijóslás-
szerű érdekesség, valami grafológus-izgalom abban, amint 
negyvenoldalas kis füzetét kezemben tartom és olvasok 
belőle. 

Az utolsó évek magyar verstermésében alig emlékszem 
vissza könyvre, mely ennyire lekötött volna: érdeklődő, 
mondhatnám, lelkes tetszésemet és egyszersmind heves 
ellenkezésemet ilyen mértékben hívta volna ki. Mert a 
József Attila verseit szeretni, vagy nem szeretni: ízlés dolga. 
El lehet képzelni jogos ellenérzést is ezekkel a versekkel 
szemben, valami kis fuldoklásfélét ebben az atmoszférában. 

A nincstelen csavargók szájas, zamatos, helyenként drasz-
tikus beszéde a József Attila lírája. Mindent mer, mint a 
betyár, akitől semmit sem vehetnek el, s fületlen gombnál 
életét sem becsüli többre. Lomha jobbágydöimögés, jóízű 
betyárság, szimplista elbúsongás kószál sorai között. Az 
Ady individuális önistenítésének nyoma sincs benne. A saját 
nagyságát, költői több-voltát egyetlen szóval sem akarja 
olvasóiba szuggerálni. Sőt akasztófahumorral figurázik saját-
magán, mint krumplit-evő paraszt, vagy félszeg legátus. El 
akar törpülni, egynek a sok közé és személytelenül, a 
sokak hangján beszélni, mint a népköltészet. 

Egy-egy versén igaz művészet csillog. De csillogása nem a 
drágaköveké, hanem a füvek reggeli harmatáé. 

A magyar költői nyelv fejlődésének két ágba szakadása 
csaknem egyidejű a magyar költészettel. De a Kazinczy 
nyelvújításától kezdve egészen szembeszökő. Az egyik ág a 
magyar nyelv zamatos, erős ősi törvényei szerint Ady-ig 
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vezetett, kifejezve mindazt, ami csak képzettársításban, 
szóban, képben, fordulatban kisajátíthatatlanul, tős-
gyökeresen és lefordíthatatlanul magyar. A másik ág nyugat 
felé kanyargott s magába gyűjtötte a nyugati gondolkodás 
összes mellékfolyóit. Ennek a folyamágnak partjain nyíltak 
ki azok a liliomok, melyek a Louvre kertjében, vagy a 
Stefan George háza előtt is nyílhatnak. Ez az ág torkollik a 
Tóth Árpád, Babits és Kosztolányi pazarul csillogó, ideges, 
finom költészetébe. 

Ebben a pillanatban úgy érzem és ki merem mondani, 
hogy József Attila Ady Endre költői útjának első igazi és 
helyes folytatója. Nem szellemet és nem ideológiát kapott 
József Attila Adytól, hanem intelmet: visszafigyelni őseink 
nehézkongású, bibliás, de mégis üde és vadvirágszagú 
beszédére. 

Bármennyire idegen is nekünk ez a beszéd, bármennyire 
érezzük, hogy mint öncél, zsákutcába vezet s csakis nyelv-
gazdagító jelentősége lehet: mégis jól esik figyelnünk reá. 
Mintha hatodik ősanyánk bölcsődalára emlékeznénk vissza 
halványan, egy-egy elrévülő pillanatra. Mintha Balassa előtti 
virágénekeket hallanánk. Mintha torban éneklő regősök 
hangfoszlányait dobná vissza valahonnan a szél. Helyenként 
a kuruc rigmusok naiv muzsikája ébredezik benne. 

Kit ne illetne meg az ilyen muzsikájú József Attila-
vers? 

Futtám, mint a szarvasok, 
lágy bánat a szememben. 
Famardosó farkasok 
űznek vala szívemben 

Aggancsom rég elhagyám, 
törötten ing az ágon. 
Szarvas voltam haj danán, 
farkas leszek, azt bánom. 
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Faikas leszek, takaros. 
Varázs-üttön megállok, 
ordas társam mind habos; 
mosolyogni próbálok. 

S ünőszóra fülelek. 
Hunyom szemem álomra, 
setét eperlevelek 
hullanak a vállamra. 

Urakra szórt paraszt-átka, mint a Ludas Matyi új feje-
zete. Mint valami.középkori magyar ráolvasás: 

Habos tengert egyengessen 
a vasfogú boronával! 
Hosszú szárú esőt vessen, 
gyűjtse boglyába fával! 
S ha már van elég halpénze, 
kárászoknak nyisson kocsmát! 
örvénysüveg a fejére! 
Húzzon vizigödör-csizmát! 

Ám ennek a sajátosan érdekes és erős formának belső 
tartalma: majdnem semmi. Egy-egy igazi elrévűlés, zsupp-
fedelű házak közötti kószálás, boglyatövi pihenés, anya 
elsiratás: valódi költőről tanúskodnak. De ez még vajmi 
kevés. Program-versei mögött nincs belső aranyfedezet. A 
proletárságot paraszt-nyelven beszélteti. Tanyai csendű 
képeinek fülledt melegét, melyben parasztok egyenesítik és 
élesítik a fenyegető kaszát, hideg és disszonáns fuvallattal 
veri szét egy-egy költőiesített, tudákos marxi szólam vagy 
„elvtárs"-megszólítás. Hideg fejjel megtanult program és 
ideológia ez József Attilánál. Még akkor is, csak megtanult, 
ha esetleg a saját bőrén tanulta meg. (Ezt meg kellett 
mondanunk, bár programjával talán sokkal inkább egyet-
értünk, mint egyetérzünk költészetével.) 
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Még néhány szót a könyvecske végén közölt Villon-
fordításokról! — Költőkre még saját írásaiknál is jel-
lemzőbb, hogy a világ írói közül kit választanak ki fordí-
tásra, hogyan fordítják és hogyan ferdítik őket. 

József Attila ösztönös költőiségét semmi sem bizonyílja 
jobban, mint hogy éppen Villon-tói fordított. Kötetének át-
olvasásakor háromszor is eszembe jutott, hogy magyar 
Villon-nak nevezzem őt, még mielőtt felfedeztem volna a 
kötet végén levő fordításokat. 

Míg Tóth Árpád és Szabó Lőrincz csillogó művészettel, 
hibátlanul szép sorokban adják vissza Villon verseit, József 
Attila gorombán, döcögő, betyáros sorokban varázsolja 
elénk Villon csirkefogósan nagy lelkét. De túllő a célon: 
erősen József Attila lesz Villonból, túlságosan szegény-
legény, nagyon is hortobágyi levegővel... 

Dsida Jenő 
(Erdélyi Helikon 1931. máj. 410-411.) 

KÜLVÁROSI ÉJ* 

József Attila újabb költeményeiből 

A magyar proletárirodalom sok problémája új problé-
mával szaporodott: József Attilával. Külön problémának 
kell tekintenünk, mert irodalmi munkássága (személyéről 
nem beszélünk) a legellentmondóbb megítélésben részesült 
és részesül most is. Legutóbbi kötete (Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz!) megjelenése alkalmával marxista oldalról talán 

•A cikk megszületésének körülményeiről L Kritika 1980/3. sz. 
Egy József Attila - bírálatról, - Révai József és Pákozdy Ferenc 
levélváltása. Közzéteszi: M. Pásztor József. 
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csak Gergely Sándor vállveregető sorai íródtak meg 
(Korunk), éppen azért kétszeres kötelesség őszinte marxista 
kritikával mérlegelni. J. A. irodalmi munkásságát, illetve 
mind előbbi, mind mostani kötetére véleményünket nyíltan 
elmondani. 

Minthogy J. A.-t proletárköltőnek mondják, mérjük azzal 
a mértékkel, mely a proletárköltőket megilleti. Abból kell 
kiindulnunk, hogy a proletárirodalom az osztályharc egyik 
fegyvere, a proletárköltő az osztályharc egyik katonája. 

Végigtekintve előbbi kötetén, meg kell állapítanunk, 
hogy szocialista szempontból nem volt egységes. írója 
nagyon sokfélét nyalábolt össze, s az egész kötet úgy 
hatott, mint a költözködést lebonyolító, össze-vissza rakott 
bútorszállító-kocsi. írója ugyan igyekezett a kötetnek egy-
séges színt adni. Polgári kritikusok mutattak rá arra, hogy 
egyes verseit átfésülte, illetve megtűzdelte marxista kifejezé-
sekkel, amelyek, minthogy a versekkel nem voltak szerves 
összefüggésben, ki is ríttak belőlük. így azután csak 2 -3 
olyan verse maradt, amely valóban értéke a szocialista iro-
dalomnak. 

Mielőtt új kötetéről kimondanók ítéletünket, nézzük 
meg közelebbről szocialista szellemű verseit. Ilyen a 17 vers 
közül talán 5—6 akad. Elemezzük pl. Külvárosi éj c. versét. 
(Erről nevezte el kötetét is.) A költő úgy látja, hogy a 
szövőszékek a holdfény fonalával „szövik szövőnők való 
álmait' (Hogy a szövőnők nemcsak álmodozni szoktak, 
hanem heti 10—20 pengőért sorvadnak a szövőgépek 
mellett, arról itt nem esik szó!) . . . , . . . vasgyár, cement-
gyár, csavargyár. Visszhangzó családi kripták. A komor fel-
támadás titkát őrzik ezek az üzemek' " (Marx mennyivel 
megrázóbban, költőiebben mutatta be a gyárat a Kapital-
ban.) Röpcédulákkal egy-egy elvtárs iramlik át. Kutyaként 
szimatol előre és mint a macska fülel hátra." (Kedves 
hasonlatok az állatvilág köréből), „ . . .az öntőműhely vas-
ladik, s piros kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba." 

10 Irodalomtörténet 1980/3 
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(Mi az a piros kisded, amiről a vasöntő „álmodik"? Vörös 
Jézuska? ) De elég ennyi. Helyszűke miatt nem foglalkoz-
hatunk olyan alaposan ezzel a kötettel, mint amennyire 
alaposan foglalkozott pl. J. A. Babits Mihállyal. így hát az 
„éj"-el kapcsolatos képzavarokat és logikai ellentmondá-
sokat nem is bolygatjuk. 

A proletáréletet sokkal szélesebben és kifejezőbben öleli 
fel a „Mondd mit érlel" c. vers. A nyomor egész skáláját 
szólaltatja meg — de a kérdésre nem válaszol, az okoza-
tokat felsorolja, de nem jelöli meg az okot és a kivezető 
utat. A vers egységes hangulatát rontja az utolsó szakasz, 
melyben a költő fájlalja, hogy ,/elesége a padlót mossa" s 
„neve csak áruvédjegy" stb. 

Egy jelentéktelen sortól eltekintve legértékesebb „Munká-
sok" című verse. Néhány szóval roppant találóan jellemzi 
az imperialista terjeszkedést („mint fészket, ütik le a kis 
falut' j. Egy vers keretében foglalja össze a tőkés világot, a 
proletáréletet. („Újságpapír az asztalon kenyérrel, s az 
újságban, hogy szabadok vagyunk." stb.) A munkássággal 
kapcsolatban azt mondja: „Kiállunk érte, mint a kémény, 
lássák! És búvunk érte, mint az üldözött." Ez a nyílt és 
határozott állásfoglalás azonban csak ebben az egy versben 
jelentkezik. 

„Határ" című versében csupa eredeti, ragyogó leírás — 
de a lényeg, a vándorló parasztok sorsa, elsikkadt, egészen 
mellékessé válik. Az „Eső" és a ,Fagy" című versekben 
szintén elhomályosul az eredeti mondanivaló — elnyomják a 
részletező leírások. 

Az eddig felsoroltak alapján meg kell vallanunk, hogy 
J. A. nem proletárköltő. Hiába olvassuk sűrűn az „elvtárs" 
szót, és egyéb marxista kifejezéseket („a levelek zizegnek, 
mint a röpcédulák"), mindez a felszínen van, nem válik 
lényeggé, szocialista versei nagyrészt csak töredékek. 
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Ml az oka annak, hogy' J. A., aki elméletileg marxista, 
nem tudja marxista meggyőződését verseibe beleolvasztani? 
Hogy felemás marad? 

Egyrészt az, hogy J. A. nem elsődleges lírikus természet. 
Nála az érzések nem törnek ki a maguk forró, friss erejé-
ben. (Kötetében alig van néhány valóban lírai sor.) Nála 
ötletek, hasonlatok, képek, gondolatok jelennek meg, 
ezeket azután mesteri technikával és nyelvtudással eleveníti 
meg. (Mellékesen, a teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy 
az igazi J. A. a „Medvetánc", „A kanász" és „A cipő" c. 
versekben jelenik meg. Itt ötletes, bravúros és eredeti, 
nyelve ízig-vérig magyaros, csupa ritmus. De erre a területre 
nem követhetjük.) 

J. A. másrészt nem él beim a munkásmozgalom eleven 
sodrában. Mintha messziről, parton megrekedve, nézné a 
tömeg hullámveréseit. Elfutnak mellőle a legfontosabb prob-
lémák (pl. a háború kérdése), a legaktuálisabb napikérdések, 
így azután csak a felszínt lálja, ötletekre, véletlenadta 
témákra szorul. 

Ezek a sorok a J. A. problémát nem akaiják egy-
oldalúan elintézni, hanem a tárgyilagos kritika eszközével 
megoldani. Meg kellett mondanunk, hogy nem az a prole-
tárköltő, akit teljesen vállalhatunk, aki olyan, mint amilyen-
nek a „proletárköltőnek" lennie kell. J. A. félúton áll. 
Számot vet önmagával és az osztálytudatos tömegek írója 
akar lenni, akkor a tömegek egyszerű és kemény nyelvén 
kérlelhetetlen éleslátással és erővel kell megmondani mind-
azt, amiért a tömegek harcolnak. 

Ha J. A. következetesen megy végig a megkezdett úton 
(„Kiállunk érte, mint a kémény, lássák!"), ha nem elégszik 
meg az eddig adott értékekkel, hanem valóban harcosa lesz 
az osztálytudatos tömegeknek, akkor teljes szívvel vállaljuk 
proletár költőnek. 

Pákozdy Ferenc 
(Társadalmi Szemle, 1933. febr. 87-88.) 

1 0 * 
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ÚJ VERSESKÖNYVEKBÖL 

. . . Végül egy fiatal, aki a legeredetibb módon használta fel 
az újat. József Attila válogatott versgyűjteménye fényesen 
igazolja tehetségét, amely a kísértő veszedelmek között néha-
néha szem elől tűnt, hogy azután annál biztosabban fussa 
pályáját. A proletár ért benne költővé, akit legtöbbször agyon-
nyomnak a szólamok és a szakszervezeti konvenciók, de 
akinek öntudatában, belénevelt fegyelmében, kemény látásá-
ban, nyers örömeiben, érzékenység nélküli bánatában, 
tényeket elfogadásában és emberek elleni tompa dühében, 
érdessége mögött lappangó játékos, sőt gyermekes ösztöneiben 
művészi lehetőségek élnek, csak legyen, aki felszabadítja őket. 
József Attila ezt az általános képet stilizálta egyénire a versei-
ben. 

Témában már indulásakor a szegénység kérdése izgatja, de 
formában a legtisztább polgári hagyományokhoz kapcsolódik. 
Tóth Árpád és Juhász Gyula, a Nyugat-nemzedék e két ama-
tőrje hat reá; a teli hang, tiszta verselés, ötvösmunkának 
készült stílus közben annál meglepőbb volt különös groteszk 
látásának a jelentkezése. Groteszk humora, kapcsolatban egy 
bursikóz, dörmögő hanggal, vagy gaminos hetykeséggel az erős-
sége legjobb kötetének. (Nincsen apám, se anyám, 1929.) 
Nevetésében a sokat próbált, sok mindenen keresztülment 
ember gúnyolódik önmagával, a számkivetett derül a gazdagok 
merev világán, az igénytelen rongyos nyelvét öltögeti a jói-
öltözöttre. Öngúnyjában van valami csibészes, villonos, akinek 
különben néhány balladáját szabadon, de hangban rendkívül 
szerencsésen fordította le. Természetesen, akárcsak Villonnál, 
a gúny és játék mögött tragikus érzés lappang, lázadás a sors 
szeszélye ellen, amely oly találomra osztályozta az embereket, 
és fatalizmus a változhatatlan felett. A gúnyos-rezignált alap-
érzés adja igazán sikerült verseinek az ízét (pl. : Tiszta szívvel). 

A képzelet játékos beállítottsága nem áll meg saját 
személyénél, hanem kiterjed tárgyakra, környezetre, olyan 
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területre, amelyet egész más lélekállapottal szoktak a költők 
megközelíteni. Ha József Attila istenes verset ír, közvetlen, 
jóságos öregnek jeleníti meg, aki ott ténfereg a golyózó gyer-
mekek között, részt vesz játékukban, a lányokat friss széllel 
pirosítja. Emellett az istenség mellett, aki mintha egyes közép-
kori legendákból, vagy népmesékből telepedett volna át a 
modern versbe, egyszerű szóval tesz vallomást: 

Most már tudom őt mindenképpen 
minden dolgában tetten értem. 
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szivemben. 

A humor számára nincs távoli és nincs közömbös, mindent 
közvetlenné és érdekessé tud tenni. József Attila szeme a 
salátákat lapuló madaraknak látja, „borzonganak, kotyognak 
halkan. Már-már rikoltva felrepülnek. S tollászkodva megint 
elülnek." Kell-e elevenítőbb fordulat? Szegény kedvesét úgy 
ruházza, hogy új inget gondol reá. Mennyi pajzán bölcsesség 
van a Fiatalasszonyok énekében! És hozzá a dudoló-dörmögő 
nyelv, ízes, mélyről jött szavakkal, szókimondása külön bájá-
val, egészséges erotikájával. Groteszk és misztikus hangulat-
keverésével tud igazán eredeti népi is lenni, aki nem a 19. 
század műdalaira nyúl vissza (azok, ha népköltési gyűjte-
mények őrzik is), hanem az ősi rigmusok, ráolvasások, regős 
énekek hangjára. 

A hetyke gamint a szerelem szelídíti. Csendes boldogság van 
szerelmes verseiben, a magányos ember hálája a feléfordulásért. 
Szabadszájúsága is teljesen eltűnik, a testiség könnyű, tiszta 
poézisban olvad fel. 

Szoknyás lábad mozgása 
harangnyelvek kongása, 
folyóvízben 
néma lombok hulláma. 
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Nála is, mint Erdélyinél, a dalforma hozza a legtöbb meg-
lepetést; szabadversei tiszta Kassák-utánzatok. Szófantáziája a 
legerősebb kortársai között (Tüzek éneke); pattogó, elsimuló 
mondataiból nyers természetesség és egyszerű poézis árad. 
Képzeletének groteszk, elevenítő ereje újabb verseiben erő-
södik, részletezőbb, őrzi a különösséget, de a lírai kíséret is 
szélesebb, melegebb színhatásokkal dolgozó; précieux hatá-
sokat csal ki a nyomor és az anyagelvűség masszív képeiből. 
(Téli éjszaka, Elégia, Óda.) Kénytelen vagyok újra festő-
párhuzammal élni: gondoljunk Derkovits festményeire. 

A mellékudvarból a fény 
hálóját lassan emeli, 
mint gödör a víz fenekén, 
konyhánk már homállyal teli. 
Csönd, - lomhán szinte lábrakap 
s mászik a súroló kefe: 
fölötte egy kis faldarab 
azon tűnődik, hulljon-e, 
S olajos rongyokban az égen, 
megáll, sóhajt az éj; 
Leül a város szélinél. 
Megindul ingón át a téren; 
egy kevés holdat gyújt, hogy égjen. 

A külvárost átszellemítő költőnek a legnagyobb ellensége a 
pártprogram. Ha úgy érzi, hogy szolgálatot kell teljesítenie, az 
ábrázolás a régi naturalista regény színezésére emlékeztető, 
meghatni akaró, túlrikító, túlolcsó, a végén az elmaradhatatlan 
biztató szólamokkal. Ezekben a versekben (amelyek leg-
nagyobb része szerencsére kimaradt a válogatott kötetből) a 
kemény proletárban felébred az érzelgős kispolgár, a művész-
ben az agitátor, a látomásokban a közhely, a szépségben a 
próza. ,,De - elvtársaim - ez az a munkásság, mely osztály-
harcban vasba öltözött' - hangzik a Munkások lendületes 
vége. (A kötetből hiányzik.) Túlságosan komolyan vette a 
szakszervezeti kötelességet. A költő azonban nem szabad, hogy 
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áldozatul essék sem az érzékenységének, sem a naivitásának; a 
költészet ott kezdődik, ahol a biztonság és fölény az eszközök 
megválogatásában. Nem sokszínű alkotó, egy hang teljessége és 
eredetisége emelte őt messze az átlag fölé; szomorú lenne, ha 
kívülről rákényszerített egyhangúság fojtaná el a végső ki-
bontakozást. 

Halász Gábor 
(Nyugat 1935. ápr. 324-325.) 

JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE 

^ ' ^ Társadalom 

József Attila proletár származású költő és ennek nyomai 
egész költői működésén és életformáján föllelhetők. Mégis 
vonakodunk azt írni róla, hogy „proletárköltő", a szónak 
bizonyos egyirányú harcias használtsága miatt. Proletár-
költőnek azt szokták nevezni, aki proletárvoltát állandóan 
hangsúlyozza s életében-verseiben a proletár-eszményt akaija 
kifejezni, nem pedig a maga életét úgy, amilyen. József úgy 
proletárköltő, ahogy Gorkij proletáríró. Nem eszményt és 
tendenciát ad, hanem a maga emberi valóságát, nem osztály-
kategóriát, hanem a proletár-ember totális, vajúdó, talán ellent-
mondó, de őszinte lényegét. A Tiszta szívvel amoralitásában a 
villoni lumpenproletár világát foglalja versbe, a Magyar Alföld-
ben a magyp.r szegénynép tragikumát érezteti Adys szim-
bólummal, a Biztatóban Babitsos impresszionizmussal villant a 
világ furcsa egzotikumaira s az egészet egy friss, lumpen-
proletárosan individualista kizengésben végezteti — mindez 
talán idegen a munkásöntudattól, de mélyen a munkásember 
érzéseihői szól, mint istenversei és szerelmi költeményei is. 

József megtette az utat a csavargó anarchizmustól a szocia-
lista eszme tudatos vállalásáig, de jóízlése megakadályozta 



744 Dokumentum. 

abban, hogy költő tollát, sok szocialista költő példájára, a 
vezércikkíró tollával cserélje föl. Kitűnő intuíciójával meg-
értette, hogy a költészet „szívtől szívhez" szól s a világ-
szemlélet számára csak az érzés tolmácsa és nyersanyaga lehet. 
A szocialista eszme érzés-alapja, a szocialista ember tipikus és 
elkülönítő érzése, a szolidaritás legtisztábban benne vált meg-
formált valósággá. E kötetében lefaragta és kihagyta mindazt, 
ami a tendenciózus szemlélet alapján külső sallangként volt 
hivatva dokumentálni hovatartozását. Legjobb példa erre a 
Nyár, melynek előbbi befejezését: Elvtársaim, a kaszaéV — 
felcserélte a versből szervesen következő: „kék, tünde fénnyel 
fönn a téf'-те. Állandó kihangsúlyozásra csak bizonytalan érzé-
seknek van szükségük s nem annak a költőnek,-aki a. Favágó 
- bár a tőke szó kétértelműségére épített — nagyszerű szim-
bólumát, vagy az Esik c. vers víziójában az egész ország súlyos, 
monoton panaszát fejezte ki. Az Ö szegény szól tréfásan 
komoly pörlekedésével, a Határ a falusi szegénység kilátás-
talanságának rajzával, s különösen a Külvárosi éj legjobb 
szocialista verseink közül valók. Az utóbbiban a komor ó betű 
uralkodik, - mert az ,ó" fekete s nem kék, mint Rimbaud 
gondolta - : homály, lomhaság, olajos rongyok, hold, sóhaj, 
omladék, bordás szövőszékek és bogárhátú dinamók, romlott 
fény é" komor feltámadás titka, csupa ó és óh, míg a költő 
szolidárisán felkiált és komolyan elnyugszik. 

Szegények éje! Légy szemem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki bennem a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkan pengve, 
- sikló pengét a győzelemre, 
óh éj! 
Az éj komoly, az éj nehéz. 
Alszom hát én is, testvérek. 
Ne üljön lelkünkre szenvedés. 
Ne csipje testünket féreg. 
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A Mondd, mit érlel-ben a kisparaszt, munkanélküli, fű-
szeres, munkás, költő sorsáról kérdez, a Holt vidék-ben a 
szegényparasztok nyomottságát érzékelteti, akiken „nem segít 
ima" a Fagy a szegények téli lázongásának verse, a Haszon 
villoni ballada bérmunkás és tőkés viszonyáról. Gazdag skálája 
ez a szocialista érzésnek, játszi káromkodástól harci kiállá-
son keresztül (kár, hogy az utóbbit dokumentáló Munkások c. 
vers, valamint a Korunkban megjelent kitűnő „történelmi 
materialista" Óda kimaradt a kötetből) — egészen az elégikus 
töprengésig, összevetve a kötet verseit, kétségtelen, hogy 
József nem forradalmi vérmérsékletű költő, hangja inkább az 
idill és az elgondolkozás felé vonja, s a harc inkább kényszer 
benne, mint természeti adottság. A szeretetre vágyó, kisem-
mizett proletárgyerek kérdezi belőle: „minek is kell fegyvert 
veretni - belőled, arany öntudat? " De ki tagadná, hogy az 
emberek többségé békét'és kenyeret akar s a harcot társadalmi 
kényszernek érzi? A békéért éppen és a kenyérért? Vannak 
költők, akiknél a harci kiállás öncélú, heroikus pózzá mere-
vedik - József figyelmeztet, hogy az emberségért és az ember-
ségre megy a játék. Költészetén át „egy megszerkesztett, szép, 
szilárd jövő" távoli sugara vetődik lelkünkre. S hiába folyik 
ellene a tehetségtelenek hadjárata minden oldalon, s hiába 
igyekeztek többen - ezt meg kell végre mondanunk — József 
Attilától elhidegíteni a munkásság egy részét. És hiába reagált 
erre József sértett és gyermekded bosszúval, — tudjuk nagyon 
jól és ő is tudja, hogy József a dolgozók és haladó intellek 
tuelek osztatlan táborának költője, értjük és szeretjük, betéve 
tudjuk és szavaljuk, mindenki ellenére és sokszor önmaga elle-
nére is. 

Fülöp Emő (Fejtő Ferenc) 
(Korunk 1935. febr. 116-123.) 
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IRODALMI NAPLÓ 

Az ember olykor bosszankodott rajta és gyakran vitat-
kozott vele. De lehetetlen volt nem szeretni. József Attila 
megejtett a jópofaságával, csibészbeoltott tisztaszívű kamasz-
ságával, megejtett - bár megjátszott és raffinált - naivságával, 
mely groteszkül és kedvesen kicsinyítette a világot kézzelfog-
ható és realisztikus képekbe, egy utcai kölyök tapasztalatainak 
méretére, megejtett játékosságával és szellemességével, mely 
akkor is elbájoló tudott lenni, mikor a leg„prózaibb"-ban 
kimondta a dolgokat, dalszerűségével, mely nem a már untig 
kiaknázott modern népdal, hanem a „Kalevala" ősi fogásaival 
frissítette magát, sőt megejtett némely mulatságos szentenciá-
jával is, az olyanokkal, mint „Hosszú az Úristen, rövid a 
szalonna", vagy ,JErős az élet, mint a csikards" mely mintegy 
proletár társa „A derék nem fél az idők mohától" - féle 
szállóigéknek. Még ha néha összekacsintani látszott is az 
olvasóval, hogy: ugye milyen jópofa vagyok. Még ha kissé 
csökkentette is hitelét, hogy olykor úgy éreztük, szerepet 
játszik. Hogy például, mint a fiatal Petőfi a korhelykedést, úgy 
ő a bableves motívumát nem azért látszik hangsúlyozni, mert 
valóban fontosnak érzi, hanem mert ez érdekesen és hatásosan 
élezi ki profilját. Megejtett néhány versével, mint a „Fiatal-
asszonyok éneke", „Áldalak búval, vigalommal", „Betlehemi 
királyok", ahol ez a tüskés lélek, felolvadva a szeretetben, 
legigézőbb hangjait találja meg, s e hangok váratlanul lágyak. 
Megejtett még az olyan nem értett, vagy félig értett verseivel is, 
mint a „Futtám, mint a szarvasok", „Regős ének", a 
„Medáliák" némely darabja. Az érthetetlenség válfajtában 
igazán senki sem tud ilyen varázsos lenni. S bár olykor 
modoros volt, olykor gondatlan, olykor kiagyalt, nem lehetett 
elvitatni, hogy ez a ravasz közvetlenség, ez a csibész rokokó új 
líránk legeredetibb változata, s fájdalmasan hiányoznék háború 
utáni irodalmunkból. Új könyvében, a fagyon /à/ '-ban 
(melyet Cserépfalvi a nála megszokott ízléssel adott ki) költé-
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szete kissé átalakult. Az idillre és szeretetre vágyó kamasz 
rájött, hogy az élet: harc és fagy. A táj, mely rendszerint 
körülveszi: vasszínű égbolt, tél, eső. A régi jópofa vonásokat a 
mai élettel ábrándok nélkül farkasszemet néző férfi sötét el-
szántsága váltja fel, s a költő, ki a múltban nem egyszer volt a 
kelleténél kevésbé világos, most gyakran túlságosan is érthető 
és gondolati jellegű. De modem líránkban legkorszerűbbnek 
azt a hidegséget és tudatosságot érezzük, melyben, ha szabad 
egy ortegai disztinkcióval élnem, nem a lélek, vagy épp a 
testiélek párái tárgyiasulnak, hanem inkább a modem szellem 
illúzió- és érzelem-mentessége. József Attila híján van a szenti-
mentalizmusnak, sosem „édes", csak a legritkább esetben lágy, 
verseinek kemény, fémszerű pengése van. Nincsenek hason-
latai, s ha vannak, kevéssé sikerültek; a verset nála valószínűleg 
nem kép, hanem zene előzi meg. Szerencsére intellektuális 
merevgörcseit játékos hajlam enyhíti, a száraz tételeket a 
szigorú és leleményesen sokféle forma versszerűvé, a tragikus 
háttér megdöbbentően feszültté s egy-egy váratlan paradox 
formula mélybevilágítóvá teszi. Új könyvében a ,Judit" hűvös, 
tiszta levegője, a „Jaj majdnem" tökéletes dallá vált világ-
szétvető fájdalma, s főképp „A város peremén" marad emléke-
zetes, József Attila legszebb verse, ahol a világgal zordonan 
szembenálló, de társait és hivatását megtalált ember komoran 
boldog lelkülete olvad bujtogató s ugyanakkor fenséges höm-
pölygésű muzsikává. Hogy valamit idézzek belőle: 

Míg megvalósul gyönyörű 
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket i d e b e n t . . . 

Kevés új írónk hozott ennyi új értéket. S mégis . . . A húsz-
éveseknél sem érzem akkora mértékben, mint az elismert, 
népszerű József Attilánál, hogy olyan költő verseit olvasom, 
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aki, szép múltja ellenére, még pályája elején van, nagy meg-
lepetéseket hozhat, s akárcsak a kor, amelyet oly becsületesen 
és erősen él át, még nem találta meg végső egyensúlyát. 

Komlós Aladár 
A Toll. 1937. febr. 20. 65-67. 

A költő - ajkán csörömpöl a szó, 
de ő (az adott világ 
varázsainak mérnöke) 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

(József Attila: A város peremén) 

JÓZSEF ATTILA: NAGYON FÁJ 

Vajon csakugyan megszerkeszti-e? — kérdem töprengve, 
mialatt József Attila új kötetét olvasom. Vajon nem erejét és 
mesterségét meghaladó feladatot vállal-e a költő; vajon nem 
volna-e jobb, ha kevesebbet ígérne? Csakugyan „tudatos jövő-
be" láthat-e a költő és eljuthat-e valaha odáig önmagában, 
ameddig a nép egyszer majd eljut a társadalomban? 

Megvallom, nem tudom, mit feleljek ezekre a kérdésekre. 
Ne értsen senki félre: ez a kétely nemcsak József Attilának 
szól, akit napjaink egyik legjelentékenyebb magyar költőjének 
tartok, hanem minden költőnek — általában a költészetnek. 
Szerepe a társadalom-átalakításban sokkal kisebb lehetőségei 
sokkal korlátozottabbak, mint hinni szokás. Marx igazsága, 
hogy az elmélet is anyagi erővé válhat, ha a tömegeket áthatja, 
nem a költészetre vonatkozik. Egyes versek (például Petőfi 
forradalmi versei) egyes pillanatokban kétségkívül áthatották a 
tömeget és meg is mozgatták őket, - de az is kétségtelen, hogy 
minden csak érzelmi, indulati „doping" volt, miután a töme-
geket már előzőleg áthatotta a mozgalmi elmélet és mozgásba 
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hozta az objektív történelmi helyzet. 1847-ben, vagy akár 
1848 február 15-én Petőfi hiába szavalta volna el a „Nemzeti 
dal"-t a pesti népnek . . . A költő szerepe a közélet gyakorlatá-
ban végeredményben csak segítő jellegű lehet. Ezért nem 
tudok túlságosan nagy szemrehányást tenni József Attilának, 
amiért új verskötetében csak elvétve szólal meg a harcias hang. 
Olcsó szellemesség volna összevetni egy régebbi kötetének és a 
mostaninak a címét és megállapítani, hogy ő, aki valamikor azt 
hirdette: „Döntsd a tőkét, ne siránkozz", most nem nagyon 
döntögeti a tőkét, de annál többet siránkozik. Ez nyilván igaz, 
de az is igaz, hogy a tőkedöntésre nem a vers a legalkalmasabb 
szerszám és a siránkozás — legalább időnként - a költők 
természetes megnyilvánulása. Gyanús az olyan költő, aki 
minden versében szabatosan és félreérthetetlenül döntögeti a 
tőkét, és ha siránkozhatnékja van, gyorsan leteszi a tollat és 
félrevonul. Az ilyen költőnek nemcsak művészi, hanem emberi 
és szocialista őszintesége is fölötte gyanús. Nem igazi harcos 
az, aki soha egy pillanatra sem csügged, és nem igazi költő, aki 
ezt a pillanatnyi csüggedést nem meri bevallani, őszinteség nél-
kül nincs költészet és nincs harc sem. 

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy tekintsük József 
Attilát most is ugyanolyan baloldali költőnek, mint amilyen 
néhány verskötettel ezelőtt volt. Ez túlzás volna - de ugyan-
ilyen túlzás volna, ha azt mondanánk, hogy végképp eltávozott 
a tömegek ügyétől, a szocializmus gondolatától. Tekintsük 
egyszerűen költőnek, még hozzá igen nagy jelentőségű költő-
nek, aki szocialista elveit fenntartva a gyakorlatban befelé 
fordult. Nem jobbra fordult — csak befelé. Ez lényeges különb-
ség. Nem veszett ki a munkásszolidaritás abból, aki ma is így ír: 

- ilyenek vagyunk, 
Új nép, másfajta raj. 
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj. 
Nem isten, nem is az ész, hanem 
a szén, vas és olaj, 
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a való anyag teremtett minket 
e szörnyű társadalom 
öntőformáiba löttyintve 
forrón és szilajon, 
hogy helyt álljunk az emberiségért 
az örök talajon. 

Nem veszett ki a népfront-lendület abból a magyar költő-
ből, aki napjainkban ezzel a kiáltással fejezi be versét: 

Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel, 
nem kartoték-adat. 
Jöjjél szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép komoly fiadat! 

Nem, József Attila nem fordult jobbra. De befelé fordult. 
És mikor azt íija: 

Míg megvilágosul gyönyörű 
képességünk a rend, 
mellyel az e lme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket i d e b e n t . . . 

- kétségtelen, hogy az ösztönök titka jobban érdekli a terme-
lési erők titkánál; з maga rejtett világa jobban foglalkoztatja, 
mint a társadalom. 

Amit szívedbe rejtesz, 
szemednek tárd ki azt; 
amit szemeddel sejtesz, 
szíveddel várd ki azt 

— íija egy versében, melyet Freudnak dedikál. A tudattalan 
tudatosítása: ez most költészetének főcélja. Mind mélyebb és 
mélyebb rétegekbe ereszkedik le önmagában. Legtöbb versé-



Dokumentum 751 

ben egykori gyermekénje sír fel és ősi sérelmek kísértenek a 
tudat-küszöb alól. Minden társadalmi sérelemnél, minden osz-
tálybántalomnál erősebben fájnak neki most a gyerekkori 
verések. A régi szorongások újult erővel fojtogatják, harminc 
év semlegesítő közegén keresztül is. Rejtelmes okú bűntudat-
ban vergődik és ismeretlen büntetéstől retteg. Igen, leásta 
magát egészen a mélybe, a kezdet kezdetéig. Freudi munka ez, 
elméleti munka és ugyanakkor a leggyötrelmesebb személyes 
élmény. József Attila egyik legnagyobb művészi ereje és 
sajátossága mindig az volt, hogy elmélet és élmény dialektikus 
egységbe olvadt verseiben. Elvont fejtegetések szikrázó és forró 
fényt kapnak nála az érzések hevétől. 

És mégis reméljük — a költő érdekében is —, hogy lírájának 
ez az irányzata, ez a nagy befelé nézés nem marad állandó. 
Emberi és művészi szempontból egyaránt meddő volna sokáig 
itt időzni. Még húsz-harminc ilyen vers — és a legszebben 
hangszerelt, legőszintébben átélt pszichoanalitikus felismerések 
is szárizzá válnak, személyes ügy helyett egyszerűen csak 
magánügy lesz belőlük. A búvár részéről megrázó és nagy 
jelentőségű teljesítmény, ha lemegy az óceán fenekére — de 
sem az ő, sem az emberiség szempontjából nem volna értelme, 
hogy végképp lenn is maradjon. Ismétlem, nem tartom sem 
kisiklásnak, sem „árulásnak" hogy József Attila egy időre 
hátat fordított az emberi közösségnek. Nyilván tudta, miért 
kutatta lázas önkínzással „az ösztönöket idebent." Az el-
fordulás és elvonulás korszaka néhány nagyszerű értéket 
teremtett és jótékonyan fokozta a költő belső érési folya-
matát. De most majd ismét fel kell fedezni a világot, az emberi 
kapcsolatokat, „a termelési erőket odakint". És költészetével 
ismét segítenie kell azokat, akik e termelési erőket az egész 
emberiség érdekeinek szolgálatába akarják állítani, egy kis 
csoport szolgálata helyett. 

Bálint György 
(Gondolat 1937. jan.-febr. 67-69.) 
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JÓZSEF ATTILA ÉLETE ÉS TRAGÉDIÁJA 

Az új magyar irodalom legszebb ága letört. József Attila 
nincs többé. Eldobta fiatal életét, amely sok örömet sem 
ifjúságában, sem férfikorában nem adott számára. Borzalmas 
pontot tett testi és leki szenvedései után. 

Még fel sem tudjuk mérni azt a veszteséget, amit tragikus 
elmúlása a magyar irodalomnak okozott. Hiszen csak most 
kezdett kibontakozni teljes erejében, teljes mélységében színes, 
forrongó, robbanó tehetsége. Most kezdte beváltani azoknak a 
reményeit, akik az új nagy magyar költőzsenit érezték meg 
benne és egyre mélyebb bölcselmű lírája már kezdte röpíteni a 
halhatatlansúg felé. Azok a versei, amelyek a ,JWedvetánc" és 
, JVagyon fáf című köteteiben és a „Szép Szó" újabb számai-
ban megjelentek, nemcsak az új magyar költészet, hanem az 
egész magyar irodalom legszebb alkotásai közé sorozhatok és 
egy későbbi kor méltán sorolja majd őt a magyar irodalom 
többi tragikus végű nagy zsenije sorába. 

Mi még most sokkal közelebbről, a személyes barátság 
melegével és fájdalmával érezzük és értékeljük őt, költészetét 
és a veszteséget, amit tragikus elmúlása okozott, semhogy 
irodalmi méltatást írhatnánk róla. Még eleven — és örökké 
eleven marad — elmékezetünkben kedves, izgalmas egyénisége, 
soha nem pihenő, hol játékos, hol a gondolkozás legmagasabb 
csúcsain járó intellektusa, törékeny teste, alacsony alakja, 
lelkes feje és petőfis megjelenése, amelyet bajuszával még talán 
tudatosan hangsúlyozott is. 

Mennyit szenvedett ez a fiatal költő! Megjárta az élet mély-
ségeit, gyermekkorában, szüleinek nagy nyomorúsága miatt, 
menhelybe került, aztán volt hajósinas, kávéházi kenyérárus, 
rikkancs, eminens diák, bölcsész, üldözött agitátor és lap-
szerkesztő. Csak éppen megélhetése nem volt soha. Mennyire 
vágyott valami biztos kenyérre! Sohasem érhette el. Még azt 
sem kaphatta meg, amit nála sokkal kisebb tehetséggel is 
annyian megkaptak: — a Baumgarten-díjat, amely leg-



Dokumentum 753 

válságosabb napjainkban talán életét olyan vágányra tolhatta 
volna, amely nem a halál felé vezet. 

És mennyire vágyott a boldogságra! Ezt is megtagadta tőle 
a sors. Költészetében ott vannak nyomai szerelmi tragédiáinak, 
amelyek többször dúlták fel életét, míg végül a testi és lelki 
szenvedések felőrölték idegeit és búskomor lett. 

A szocialista munkásságot eleven kapcsolatok fűzték hozzá 
és költészetéhez. Amikor Szegedről Budapestre került, a Nép-
szavában jelentek meg sűrű egymásutánban versei. Nemcsak 
azért, mert a Népszava volt az egyetlen, amely akkor fel-
karolta, hanem azért is, mert gondolatai, mondanivalója, köl-
tőisége a szocialista munkásmozgalom szellemével tartott 
szoros rokonságot. Ez a rokonság az idők során elmélyült. 
Egyre többet foglalkozott filozófiai és szociológiai kérdé-
sekkel, Hegellel, Marxszal, és eközben fellobbant gondolatai-
nak költői megnyilatkozásait a „Döntsd a tőkét, ne siránkozz" 
című kötete őrzi, de ott van a nyoma később írott verseiben is. 
Amikor a „Szép Szó" megindult és annak egyik szerkesztője 
lett, verseit csaknem kizárólag ott jelentette meg és a „Szép 
Szó" irodalomtörténeti szerepet töltött be akkor, amikor a 
letargikus, szenvedő költőbe új életkedvet öntött, és azoknak 
a nagyszerű verseknek megírására ösztönözte, amelyekben 
költői gondolatainak metafizikai mélységeit is feltárta. Azért 
felkereste verseivel a Népszavát is és az utolsó években állandó 
munkatársa volt a Népszava-Naptárnak és a Májusi Emléklap-
nak. Emlékszem, mennyi gonddal készítette ezeket és többi 
verseit is, milyen szeretettel dolgozott rajtuk, hogy tökéletesek 
legyenek. Egy-egy szót, egy-egy szóvégződést százszor átrágott, 
mérlegelt és kissé fakó hangján elkántálta, szinte ízlelte a 
sorokat, a rímeket, amelyek aztán mesteri tökéletességgel 
simultak egymáshoz. Tökéletes művészettel készítette, 
munkálta verseit, és mégis milyen friss erővel robbantak azok! 
Milyen közvetlen, spontán hatásuk volt! 

Első verseskönyve Szegeden jelent meg. Juhász Gyula, a 
szintén tragikus végű kiváló költő figyelt föl rá, biztatta, 

11 Irodalomtörténet 1980/3 
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bátorította. Az első igazi sikerét a ,JVinesen apám, sem 
anyám" című kötetével érte el. Ebből az első kétszáz példányt 
„köztulajdonnak" nyilvánította, bele is nyomatta, hogy azokat 
elolvasás után az olvasó adja tovább. Milyen jellemző volt ez 
egyéniségére! Ebben a kötetben már megjelent néhány olyan 
verse, amely egy csapásra népszerűvé tette a nevét és amely 
első hallásra felejthetetlenül megmaradt az olvasó emlékezeté-
ben. 

Harcos szellem volt. Legkiválóbb kortársai közül az emelte 
ki, hogy a legköltőbb költő volt közöttük. Belőle buzogott 
legbővebben és legeruptívabban ennek a nyugtalan kornak a 
szelleme. 

Harminckétéves volt. Nem bírta tovább. Fiatalságának 
szenvedései, hányódásai, koplalásai és csalódásai felőrölték 
idegzetét. Már évekkel ezelőtt voltak periódusai, amikor fel 
sem kelt az ágyból. Minek? Fázni, éhezni, fillérek után tal-
palni? Máskor meg lázasan dolgozott, írt, vitatkozott, elméle-
teket dolgozott ki, majd űjra összecsuklott. Barátai tartották 
benne a lelket, amíg lehetett. Hívei, olvasói aggódva figyelték a 
sorsát és mindenfelé mélységes megdöbbenést keltett, amikor 
egy fél évvel ezelőtt híre terjedt, hogy búskomor lett és ideg-
gyógyintézetbe került. Azóta keveset hallottak róla. Három-
hónapi kezelés után állapota javult, családja levitte Balaton-
szárszóra és mindenki azt remélte, hogy teljesen felgyógyul. A 
szombati Népszavában még arról számoltunk be, hogy a közel-
jövőben fellép egy miskolci előadóesten. 

A sors másként akarta. Pénteken este 8 órakor ott állt a 
balatonszárszói vasúti sorompónál. Nézte a robogó vonatot. 
Aztán hirtelen nekirohant. A mozdony darabokra tépte. Azon-
nal meghalt. 

József Attila nincs többé. A magyar költészet elveszítette 
egyik legnagyobb egyéniségét. Vajon lesz-e, aki a helyére áll? 

(Népszava 1937. dec. 5.) 
Szélpál Árpád 
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JÖZSEF ATTILA 

Nem tudok most róla irodalmi szempontból beszélni. Fél-
órája kaptam halála hírét, rögtön azzal, hogy emlékezzem meg 
róla itt a Nyugat hasábjain, azonnal, mert a lapot már nyom-
ják. Még el se hittem egész valómmal, még meg sem érthettem, s 
máris képviselnem kellene a gyászt. Félóráig csak álltam az 
ablaknak dőlve, a végén vettem észre, hogy a könny végigfolyt 
az arcomon. Még nem a költőt sirattam, másként fogjuk azt 
megsiratni. A barátot? Ifjú korunkban jóbarátok voltunk, 
aztán eltávolodtunk egész mostanáig, mikor vidékre utazása 
előestéjén magához kért s déltől estig, feloldva s feledve 
minden ellentétet, félreértést, ismét úgy voltunk, mint hajda-
nában. A szenvedő embert siratom? Vagy a keserűség buggyan 
ki, az önvád, hogy rajta sem segíthettem, a tehetetlenség 
keserve, hogy most már sose segíthetek? Nem az irodalom 
gyászát fejezhetem ki, nem egy folyóiratét, hanem csak az 
enyémet. S ezt is csak úgy, ahogy egy szörnyű hír hatása alatt 
az első pillanatban. 

Kortársak, bajtársak, eszmetársak voltunk, s mégis, szinte 
kegyetlen szántszándékkal mennyi kínzó ellentétet vetett 
közénk a sors; a legszörnyúbbet, melyről még beszélni sem 
tudok, épp az utolsó esztendőben. Szenvedtünk egymás miatt 
s mégis barátok voltunk. De mit jelentett ez, mi értelme volt 
ennek? Most majd teljes egészében átérezhetem, most, hogy ő 
már semmit sem érezhet belőle. Minden halál vád az élők ellen, 
akik még bírják az életet. 

Ő kezdettől fogva csak lázzal bírta, a gyermek vad makacs-
ságával, dühkitöréseivel, elragadóttságával, azzal, hogy fogadta 
el, semmibe vette az életet, a saját magáét is. A költő őbenne 
annyira megvetette a világ ál-valóságát, hogy ez az eredendően 
költő szemlélet végül érzékszerveit is meghódította. Beteg volt, 
de én betegségét átmeneti állapotnak tartottam, olyasfélének, 
mint az ihletet, ezt mondtam neki utolsó találkozásunkkor is. 
Orvosai menthetetlennek mondták. - Hölderlini sors vár rá, -

и* 
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gondoltam ekkor, még mindig önzőén az irodalomra gondolva, 
arra, hogy mit adhat még az embereknek ez a rendkívüli, a 
fájdalom legmagasabb csúcsaira jutott lélek. 

Rendkívülit adott eddig is. Mindezt a korai, ifjú halál fényé-
ben még tisztábban látjuk. Most láthatjuk majd, hogy mindig 
milyen meredélyen járt. Vibráló, nyugtalan műve hirtelen 
kerek egész lett, a halál zománca, mely szivárványló burkot 
von köréje, egységesnek mutatja, minden darabot a helyére 
tesz benne s mindent világosan kiemel. — Mennyi érték, — 
mondjuk majd, mikor az egészet számbavesszük, amikor majd 
a költőt is el tudjuk siratni. 

De én hasztalan akarnám, hogy mást sirassak benne, mint az 
embert; ez volt a legfontosabb. Hogy eltörpül minden 
veszekvés, harc, ellentét, még az elv is, ami mindennek célt 
adott, amellett, hogy ő meghalt. Még a vitára is őt becsültem 
legjobban - minek a szó már? „— Meg fogok halni" -
mondta, mikor elváláskor könnyezve összeölelkeztünk. 
„Ördögöt halsz meg" - feleltem vigaszul neki, tréfásan, de 
magam is könnyezve. Hozzátehetném most, hogy művei révén 
lelke sohasem fog meghalni. De ez sem vigasz. 

Illyés Gyula 
(Nyugat 1937. dec. 4 7 0 ^ 7 1 . ) 

JÖZSEF ATTILA TEMETÉSÉN 

Öt gépkocsi száguld a balatoni országúton a tragikus életű 
és halálú József Attila sebtében összetelefonált barátaival. 
Szombaton még bizonytalan volt, hol és mikor adják át a 
földnek a boldogtalan költő porhüvelyét s mire a városban híre 
ment, hogy Balatonszárszón hantolják el vasárnap délután 
három órakor, már elment az a vonat, amellyel le lehetett 
volna utazni a temetésére. Robogunk, hogy le ne késsük a 
szomorú találkozást. 
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Száraz, hideg idő van, az égen felhők lágy batyui bomlanak, 
gyűrt, sárga mezők közt futnak, vargabetűznek a virágokkal és 
koszorúszalagokkal megrakott kocsik, időnként feltűnik az út 
szélén egy-egy ház, egy-egy hodály. A tájék télies, tündöklően 
rideg, mintha vitrinbe rakták volna ki, ahogy a száguldó kocsik 
ablakából ráesik a tekintetünk. Rideg, közömbös, szívtelen. 

Lepsény mögött felcsillan a Balaton. Téli álmukat alvó 
villák között futunk tova. Siófok, Földvár mögöttünk marad, a 
Balaton kiszélesedik, kiöblösödik, Közeledünk Szárszóhoz. 

A falu kihalt, csendes. A főutcán egy lelket sem látni. Itt 
tépelődött, gyötrődött magával a költő, mielőtt a halálba 
rohant. Valamelyik udvarban tyúkok kárálnak keservesen. 
Egy fehérre meszelt ház előtt két zsíros süvegű öreg magyar 
hümmög egymással. Ezeket a képeket látta, ezeket a hangokat 
hallotta — nem a végzetes tettét megelőző napokon, mert az 
utolsó hónapokban már közömbös volt a külvilág iránt — 
hanem alkotó kedve teljében, mikor képeket keresett érzései-
hez, mikor látomássá, tájékká ötvözte lelkivilágát. Ilyenek 
voltak legkedvesebb emlékképei — ez volt az ő milieu inté-
rieur-je, melyet magában hordott és kivetítve költészetté 
teljesített. 

A temető a helység bejáratában fekszik. Igénytelen, falusi 
sírkert, fehérre meszelt halottasháza olyan, mint egy gazdasági 
épület. A hantok alig látszanak a bokáig érő fű között. A 
temető hangulata sivár, szegényes, de megnyugtató. Itt nincs 
fénye-pompája, ünnepélyessége a gyászszertartásnak. 

Itt egyszerűen temetnek. 
A koporsót már kitették a halottasház elé. Körülötte ott 

szorong, szinte testileg érezhető riadalomban a fél falu. Az első 
sorokban viaszsárga arcú, fogatlan vénasszonyok, egytől-egyig 
arcukra húzott, álluk alatt csomóra kötött fejkendőben, 
hátrább könnyeiket törölgető menyecskék és komolyan maguk 
elé meredő férfiemberek. Hangtalanul gyászolják a falujukba 
tévedt idegent. Hogy ki volt, aligha tudják; de ha tudnák is, 
hogyan érthetnék meg, kit vesztettek el. Inkább általánosság-
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ban sajnálják, mert „még élhetett volna", hiszen jóformán 
gyerekember volt és megrendülve hallgatják a papot, aki ki-
mért búcsúztatójában csak a meghasonlottról beszél, aki bűnös 
elbizakodottságában ítélkezett önmaga felett, de egy szóval 
sem említi azokat a szívszorongatóan szép verseket, amikben a 
fiatal halott szépséggé bűvölte keserűségeit és szorongásait. 

Most vékonyhangú kardal csendül fel. Pöttömnyi lánykák és 
parányi legénykék éneklik sírba a poétát. Buzgón fújják a 
fagyos kis dallamot, fahangú iparkodással, igyekezettel, 
szipogva. Aztán megindul a gyászmenet a temető szélén álló 
tátongó gödör felé. 

így temették el a fiatalok költőjét, falusiasan szegényesen, 
bizonyára szíve szerint. Nem kapott díszsírhelyet, nem terí-
tették koporsójára a Jókai-leplet, nem mondtak a sírja felett 
hivatalos gyászbeszédeket, nem búcsúztatták el egymás után 
egyesületek és testületek, és ez jól is van így. Hiszen életében 
sem tartozott sehová; megátalkodottan magányos volt mindig, 
űzött szarvas, aki farkasokkal viaskodott szívében. És itt a 
helye, nem a fővárosi köztemető kimért parcellái között. Itt a 
falu végén, feje mögött a göbbedő házak, sötéten tépelődő 
parasztjaival, feje felett a töprengő éggel, mely mintha azon 
tűnődne, csattanjon-e és körülötte a csüggedt tájék borongó 
távlataival. Ott fekszik érzéketlenül, hallgatagon, felette 
lombok zizegnek, szekerek zörögnek a közelében, az állomás 
felől odahallatszik hozzá a tovagördülő tehervonatok tompa 
dübörgése s egy-egy éles mozdonyfütty — miközben gyönyörű 
szép szíve porlad a hantok alatt. 

Németh Andor 
(Űjság, 1937. dec. 7.) 

5 A KÖLTÖ HALÁLA 

József Attila vasárnap óta a szárszói temető árkában fek-
szik, közel az országúthoz. Az útszéli parcella holtában is 
otthonos lakóhelye a költőnek, aki Ady Endre halála óta a 
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tizenöt legjobb és legmaradandóbb magyar verset írta, - mert 
életében is többször volt otthona az ufca, mint az egyszoba-
konyhás proletárlakás. Amíg a nyomorúság zaklatottságától 
elrontott idegekkel be nem vonult a szanatóriumba, jóformán 
állandóan a hajléktalansággal, vagy a közeli kilakoltatás 
rémével küzdött. Ha nincs egy-két régifajta ember, akit még a 
mai sokféle cudarság sem tudott leszoktatni a költő, vagy csak 
az éhesek és betegek istápolásáról, talán egész életét az utcán 
vagy albérlő-barátok pucér dívánán, vagy a hajnali kávéházak 
hidegfüstű alvilágában tölti. Nincs gyűlöletesebb, mint a hazug 
regényesség, amellyel a társadalom nemcsak magától értetődő-
nek, de festőinek és termékenyítőnek tartja a művész nyo-
morát. Csak a giccstől megihletett ostobaság, vagy a lelki-
furdalástól könnyedén szabadulni akaró álszentesség hitetheti 
el önmagával, hogy pontosan a költőnek, az elitembernek 
konveniál a szegénységgel együttjáró civilizálatlan életmód, a 
rongy és a szenny s a pénztelenséggel együttjáró koldus meg-
alázkodás, a kenyérért és a fedélért való alantas és skru-
pulustalan mesterkedés. Ezúttal azonban már csak azért sem 
hívjuk tetemre a társadalmat, mert a,,művész bohém életmód-
járót' hamisan belérögződött elképzelései szétoszlatása után 
sem tudna segíteni a költőn. A társadalom műveltebb rétegei-
nek, amelyek a költőt értik és megbecsülik, ma nincsenek 
anyagi feleslegeik — mondjuk meg nyersen — pillanatnyilag 
nem amortizálódó szellemi értékek finanszírozásához. A letört 
intelligencia, amelynek hódolatból és hálából el kellene tar-
tania a művészt, maradék erejével csak saját puszta életét védi. 
De vannak magyar intézmények, amelyeknek még ebben a 
szellemellenes világban is egyedüli hivatásuk, hogy erkölcsi 
befolyásukkal és anyagi erejükkel megmentsék a művészetet 
az elkallódástól s a művésznek legalább akkor siessenek a 
segítségére, amikor éhesen és hajléktalanul támolyog, vagy 
amikor leteríti a betegség. Van itt például egy irodalmi alapít-
vány, amelyet a nemes szándékú Baumgarten Ferenc író és 
széplélek azzal a rendeltetéssel bízott az utókorra, hogy emberi 
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és művészi eszményeik mellett megvesztegethetetlenül kitartó 
írók és tudósok, legalább a segédhivatali tisztviselői lét-
minimum biztonságával a hátuk mögött alkothassanak és 
dolgozhassanak. 

Ezt az alapítványt minden évben Baumgarten Ferenc halálá-
nak évfordulóján osztják szét, — de József Attila öngyilkossága 
után többé a díjazottakon kívül senkit sem fog érdekelni, hopv 
a bölcsen egyensúlyozó és arányosító kuratórium kik között 
osztja fel egy Tisza István-utcai bérház jövedelmét. 
Baumgarten Ferenc, amikor elképzelte és meghatározta a 
költő-típust, akinek segítségét szánta, modellül választhatta 
volna József Attilát, akiben minden együtt volt: a halhatatlan-
sággal kecsegtető tehetség, a művészetben és az eszményekhez 
való tántoríthatatlan hűség és az iszonyatos szegénység. De ez 
a nagy költő és nagy éhező egyszer sem kapta meg a 
Baumgarten-díjat, illetve egyetlen egyszer csurrantottak neki 
ezer pengőnyi kegydíjat, de ezt is már későn, mert a hosszú 
nélkülözés kikezdte a tüdejét és felborította idegrendszerét. 
Mialatt mások, jó és kevésbé jó költők, írók, tudósok négy-
szer-ötször részesültek a maecenás posthumus támogatásában, 
— köztük az alapítvány intenciójával ellentétben, szép számmal 
olyanok is, akik polgári állások tekintélyes jövedelmét élvezték 
— ennek a költőnek, akire generációjában egyedül illett az 
„isteni kamasz" epitéton; aki nem volt más, csak néhány 
tucat újfajta remek vers, s aki nem dicsért, sem bérért nem 
húzta a hatalmon lévők, a sznobok, a változékony tömeg és 
kurátorok fülébe a kedvenc nótát, nem jutott egyetlen évnyi 
nyugalom akár a munkára, akár csak a nyomorúságtól ki-
kezdett teste és egyensúlyából kibillentett lelke gyógyítására 
abból az alapítványból, amelyet Baumgarten Ferenc eszmeileg 
egyenesen neki alapított s rá hagyományozott. Független költő 
volt, nem epigonja senkinek s nem kortese egy ide-oda alkal-
mazkodó irodalompolitikának, amely valójában az irodalom-
nak az uralkodó politikai áramlatokkal való összebékítésén 
fáradozik. Rokontalanságát, önállóságát, gyermeki gőgjét 
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keservesen megbűnhődte: kívülmaradt a hivatalos falakon, nem 
kapott pénzt sem a hazától, sem onnan, ahonnan az alapítólevél 
szellemében elsősorban neki járt, még csak a beérkezettség 
rangját sem kapta meg. Nem kapott osztalékot a Baumgarten-
ház jövedelméből, nem hívták meg boldogult Gömbös 
Gyulával együtt vacsorára sem, — holott a vacsora menüje 
elfért volna a korgó gyomrában. 

Kit érdekel ezek után, hogy kinek adják az idén a 
Baumgarten-díjat, amely alól József Attila halála végképp ki-
húzta az erkölcsi alapot? Ki tartja ezután közügynek, hogy 
egy szűk baráti kör kik között proporcionálja a politikai és 
felekezeti szempontok, a klikk és sajtóerőviszonyok szerint a 
széplélek örökségének kamatait? A Baumgarten-alapítvány 
József Attila halála után privát hagyatéki ügy lett, amelyet 
majd csak az utókor fog perbe fogni a halott József Attila 
nevében. Akármilyen nagyszerű költők és tudósok osztozkod-
nak is ezek után a pénzen, az utókor számon fogja kérni, hogy 
az Ady utáni korszak legkülönb költőjének és reménységének 
éhen és őrülten, harminchároméves korában meg kellett halnia, 
mint Csokonai Vitéz Mihálynak, akinek abban is utóda volt, 
hogy sokszor a Debrecentől Keszthelyig terjedő útnak meg-
felelő távolságokat kellett végiggyalogolnia az odavetett öt-
forintokért. Számonkérhetnők a kultuszminisztertől is, hogy 
egy nagy magyar költő megmentését nem tartotta reszort-fel-
adatnak — de József Attila, ha magyar, keresztény és paraszt 
eredetű is, a nép költője volt, s még csak népivé sem divato-
sodott - , nem követelhetjük tehát a magyar szellem legfőbb 
hivatalos gondviselőjétől, hogy politikailag nem kívánatos 
zsenikre is kiterjessze gondoskodását. Bár Mauriac, a katolikus 
francia író éppen az elmúlt héten állapította meg, hogy Zay 
népfront-kultuszminiszter milyen példaadó lelkességgel 
törődik irodalompolitikai és világnézeti ellenfeleinek szellemi 
és anyagi érdekeivel, nem éppen meggyőző, ha a kultusz-
miniszternek francia precedensre hivatkozunk. A kultusz-
minisztert tehát nem terheli közvetlen felelősség, bár, akárcsak 
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a német csere diákokat, József Attilát is beprotezsálhatta volna, 
amikor hajléktalan volt, valamelyik diákotthonba. De a 
Baumgarten-díj kuratóriumát, amelynek tudnia kellett, hogy ki 
volt és mit jelentett az epigonizmus korában József Attila, nem 
menti a felelősség alól, hogy éveken keresztül közönyösen 
tűrte, ahogyan ez a fiatal költő a vegetatív életért viaskodott, s 
rettenetes szegénysége hogyan pusztította el testét, lelkét, 
amelyben zsenialitása mindennek ellenére az utolsó pillanatig 
épségben maradt. Nem lehet felmenteni azokat, akik fél-
tékenyen, hiúan vagy opportunusan nem adták meg neki a 
jussát, ami elsősorban neki járt és akik még az egymás között 
felosztott babért is megtagadták tőle, hogy végül sorsa esze-
veszetten a szörnyű tehervonat mozdonyának vasöklével 
fonasson véres koszorút fiúsan tiszta, hősiesen felszegett 
homlokára. „ , „ „ 

Zsolt Béla 
(Újság 1937. dec. 8.) 

KÖLTÖ ÊS KORA 

„K"-betűkkel szól keményen, 
Címe: „Költőnk és Kora" . . . 

József Attila 

Most megfigyelhető : mi történik a költővel, aki halhatatlan 
verseket írt, akit csak szeméremből s ifjúságára való tekintettel 
nem neveztünk nagynak még életében, — most megfigyelhető, 
mi történik vele közvetlenül a halála után, mielőtt még meg-
kezdenék kisajátítását és elferdítését. 

A folyamat egészen törvényszerű. Járt köztünk egy ember 
apró lábaival, nézett ránk értelmes és elboruló szemével, 
nyomorúságban élt s mindig előkelően viselte nyomorúságát, 
imbolygott köztünk kopott és ajándékozott kabátjában s csak 
néhányan sejtettük, hogy inkognitója egy fájdalmas és igaz, a 
világ minden gyötrelmeit átszenvedő s lehető megváltását 
remélő, fejedelmi költőt takar. Néhányan tudtuk: de néhányan 
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nem akarták tudomásul venni! Hányan voltak, akik bár észre-
vették, nem akarták kihirdetni az ő kiválóságát, részesíteni 
abban a jutalomban, amely egy költőt megillet: nem anyagi 
jutalomban, hanem megértésben és elismerésben! 

Nem akarok vádolni senkit, se egyest, se csoportokat, se 
hivatalos, se „félhivatalos" szerveket. Csak a tényt állapítom 
meg: József Attilának semmiféle elismerés nem jutott azok 
részéről, akik a társadalomban, államban vagy kultúrában 
hatalmi pozíciókat birtokolnak. Csak a tényt állapítom meg: 
nálunk a költészet dicsőítése még mindig együtt jár a vaksággal 
az igazi s élő költészet iránt. Itt élhet és sikolthat szenvedésében 
egy nagyszerű ember: süket fülekre talál főképp azok körében, 
akik a legszívesebben nevezgetik magukat a kultúra hordozói-
nak. József Attilának csak egy közönsége volt, amely megható 
rajongással csüggött rajta élete végéig, amely, ha fölkereste, 
ünnepelni tudta s egy időre megvigasztalni keserűségében: a 
szervezett munkásság. 

Most, hogy eltemettük s akik szerettük, alig-alig tudjuk még 
elképzelni, hogyan élünk majd újabb versei nélkül: most meg-
figyelhetjük a hatást, amelyet a halál váltott ki. Most láthatjuk, 
hogy vannak csoportok, vannak körök, amelyekben még a 
tragédia sem kelt emberséget s nem ébreszt engesztelődést. A 
harcokhoz mindig keménység kellett s szigorúság. De a halott 
ellenféllel szemben a harci illemszabályok is kegyeletre köte-
leztek. Én nem tisztelem meg azzal, hogy nevükön nevezzem 
őket, akikben annyi tisztesség sem volt, hogy a halott költőt — 
ha már érdeme szerint méltatni képtelenek — legalább ne 
sértették volna meg poraiban. A késő irodalomtörténész össze-
gyűjtheti majd a jobboldali „elparentálásokat" s elképedhet 
azon, hogy mennyi emberi alacsonyrendűség gyülemlett fel 
egyes budapesti szerkesztőségek asztalainál. 

De hát ők elhatározták, hogy gonoszok lesznek, mint III. 
Richard, s egy percre sem akarnak kiesni a szerepükből. Egy 
más, kevésbé világnézeti, inkább irodalompolitikai háborúság 
folyik tovább a sír fölött. A költő hírneve és elismertetése 
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ugyanis nemcsak az osztályok harcának esett áldozatul, nem-
csak a konok ostobaságnak, amely nem tudja befogadni az újat 
és nemeset, hanem egy irodalmi jellegű küzdelemnek: a közép-
szerűek összeesküvésének is. 

Sokszor rámutattam már, hogy a szellem szféráiban egy 
különös, eddig még ki nem elemzett osztályharc is folyik: a 
tehetségteleneké és középszerűeké, a tehetségesek és zseni-
álisak ellen. Hányszor látjuk, hogy egy-egy tehetséges is össze-
fog a másod- s harmadrangúak tömegével, hogy elgáncsolja 
egy-egy riválisát, de van példa arra is, hogy az összesküvés 
magafajta középszerűt emel a trónra, csakhogy azt az arra 
méltó ne foglalhassa el. Tragikomikus küzdelem ez, békaegér-
harc, meg kellene egyszer írni a szociológiáját. Nem volna 
szabad belőle kifelejteni azoknak a szerényebb tehetségűeknek 
nemesebb szerepét sem, akikben a belátás és tisztesség erősebb, 
mint az irigység és a hiúság! De a többség megmérgezi az igazi 
költő életét, „irodalmi közvéleményt" formál érdekei szerint s 
lelkiismerete ellen, amely a közönséget is befolyásolhatja 
értékítéleteiben. Ez a „közvélemény" az élő József Attilát, ha 
„némi" vagy „nagyobb" tehetségét el is ismerte, lehetőleg 
mellőzte, kihagyta, másodrangúakkal helyezte egy sorba, de 
inkább kitépték volna a nyelvüket, semhogy elismerjék, amit 
pedig éreztek és tudhattak, hogy olyan verseket, mint ő, Ady 
óta senki sem írt. 

És nekik ellenségük maradt halálában is, mert versei, a 
„hideg"-nek, ,,kiagyalt"-nak, „tendenciózusának hirdetett 
versek életben maradtak, s ha eljutnak a nagyközönséghez igaz 
hangzásuk, zenéjük s értelmük szerint, — kiverik őket végképp 
az irodalom történetéből. Másrészt a szégyen is tiltja tán igazat 
adniuk halálában annak, akit életében megtagadtak . . . Ezért 
olvashattuk most, hogy aki a háború utáni magyar költészet 
legszebb és halhatatlan verseit megírta, csak „ígéret" volt, hogy 
szép verseket „írhatott volna", ha életben marad s tán még 
halhatatlanságra is vergődik, ha nem szakít véget oly hamar 
magányos és nehéz életének . . . 
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A folyamat tehát pontosan megfigyelhető. A költő pedig 
nem halhat meg már azért sem, mert tovább kell harcolnia. 
Tovább kell folytatnia az osztályok harcát, hogy fölemeltessék 
az a közösség, amely magával együtt őt is fölemelné. De 
tovább a nagyok harcát is az irigységtől sápadó kicsinyek ellen, 
a halhatatlan halottakét a halandó élők ellen. Nekünk, akik 
ismerhettük és felismerhettük őt, akik az ő verseiben fürödtek 
meg s tisztálkodtunk meg vesződéseink és sebesüléseink után, 
erőt adó tudat a szerencsétlenségben, hogy a harcot érte és vele 
tovább kell vinnünk, hogy teljes igazságot s dicsőséget szolgál-
tassunk az ő szellemének és azoknak az eszméknek s törek-
véseknek, amelyeket a szellem jelentett és jelent. 

Fejtő Ferenc 
(Szocializmus 1937. dec. 561-562.) 

GYÁSZBESZÉD JÓZSEF ATTILA PESTI TEMETÉSÉN 

József Attila íme hát meglelte hazáját. Meglelte —utolsó 
versét idézve — „hazámat, a földet, ahol nevemet / hibátlanul 
íiják fölébem / ha eltemet, ki eltemet." Négy és fél esztendeje, 
hogy a balatonszárszói temetőben barátai, írói körének társai 
és folyóiratának munkatársai körülálltuk a frissen hantolt sírt. 
E négy és fél esztendő a halhatatlanság biztos próbája volt. Ez 
idő múltán a kerepesi temető díszsírhelye felett immár egy 
friss hagyomány nevében szólunk. Hagyomány, mert kötelez; 
kötelez nem a társadalom sokféle írott és íratlan rendje, de a 
benne hivő lelkek hite, önérzete és méltósága által. És hagyo-
mány, mely erőt ad, mert ösztönöz, mert megszólaltatja ben-
sőkben a szózatot, amely e kötelesség munkálására buzdít. 
A hagyományt, amelynek munkálására elhivattunk, szemünk 
előtt láttuk keletkezni s mégis, mintha időtlen messzeségből 
szólnának hozzánk egy nagy élet morális parancsai. Minden 
igazi hagyomány friss, mert természete a folytonos megújulás, 
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az élettel való állandó kölcsönhatás. Tegnap és ma váltakozásá-
ból, hagyomány és jelenvalóság dialektikájából születik a 
diadalmas igazság, amely elbíija az idők változását, a szerencse 
forgandóságát és a biztos holnap felé mutat. 

A sírhant fölé, amely alá most végieges nyugalomra 
helyezzük azt, ami József Attilából mulandó, emléket emel 
majd hívei kegyelete. De fogadjuk meg addig is, már most is, 
hogy sírjára, ahogy remélte, hibátlanul írjuk nevét. Mert ez a 
névírás nem egyszerűen írásjelek kérdése. A betűk tovatűnő 
árnyakat próbálnak örök formákba illeszteni. De az idő múlá-
sával a sorközök új jelentéssel telnek meg s az írásjelek más 
valóság jelképei, más árnyalatok kifejezései lesznek. írás és 
lélek küzdelmébe beleszólhat a torzító szándék. Mi fogadjuk 
meg itt, a most még névtelen sírnál, hogy lelkünkben mindig 
hibátlanul írjuk ezt a nevet. Akkor majd utóbb, mikor mi 
kortársai is már múlttá leszünk, a márványba vésett név az 
igazi József Attilát jelenti majd az utókornak. 

Vigyázzunk József Attila soraira! S ha egyes sorait ma nem 
lehet hangoztatni, vigyázzunk sorközeire, ne férkőzhessen a 
torzító hamisság! A hamisság pillanatnyi és sikeres; az igazság 
hosszantartó és győzedelmes. 

József Attila, a halhatatlanság lakója, nyugodtan várhatja az 
igazság diadalát. Sírja diadalmasan él majd túl sok hazug 
emlékművet. Igazságra és emberségre oktatott, míg élt. 
Kövessük intését s hallgassunk rá, aki vallotta: „Az én vezérem 
bensőmből vezérel." S higgyük, hogy eltemetett eszméknek is 
van feltámadás. E sír fölött legyen szavunk az újjászületésről s 
a József Attila Emlékbizottság koszorúja legyen az ő és vala-
mennyiünk kívánságának jelképe az ő örök szavaival: „Jöjj el 
szabadság! Te szülj nekem rendet!" 

Gáspár Zoltán 

([1942. máj. 3.] Emlékezések. PIM. Bp., 1967. 113-114.) 
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REND ÉS SZABADSÁG 

József Attila halálának ötödik évfordulójára 

A halott költőnek rossz a végzete. Embersége és művészete 
tízes, huszonötös évfordulók görögtüzében porba hull. Nagy-
sága „értékelések" kalitkájának rabja lesz. S ha későn szár-
nyára veszi hírnév, szomorú életének történetéből szalonok 
felületessége kovácsol giccses romantikát. Egyre többet írnak 
és beszélnek róla, csak éppen őt magát nem olvassák. Minden 
áron ..megérteni" akaiják — ismeret, értelem és alázat nélkül. 

József Attila sem kerüli el majd bizonyosan a nagy halott-
nak kijáró végzetet. A korai jelek arra mutatnak. Művét már-
már vállukra veszik az irodalmi közhelyek és senkit sem fog 
meglepni, ha a kérkedő emlékezés s a csöndes alázat közül ez 
előbbi sajátítja majd ki magának az utolsó két évtized, a 
legfiatalabb magyar irodalom nagy költőjét. József Attila, 
akiben mindenki hangja mindenki számára szólalt meg, nem üt 
vissza. Csak emlékezetet és meggondolásra int: 

A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok. 

A költőt a „semmi ágán", hol komor élete elmúlt, mai 
emberségünk legtisztább tudata látogatta meg. Tisztára vetkőz-
tette földi szépség, mélyből felmagasztosuló emberi szeretet 
„az adott varázsaival" és „az emberhez méltó gonddal" való 
szembenézés senkiben sem nőtt oly magasra e törékeny év-
tizedekben, mint a „semmi ágán" élő, küszködő költőben. 

Oda — a „semmi ágára" — röppent el hozzá az erőt fakasztó 
hetykeség és a mindent elviselő türelem szemrehányó mosolya. 
Ott születtek meg a legrövidebb kijelentő mondatok leg-
hosszabb felszólításai. Egyedül állt, hiszen hol lángolt fel még 
korábban az igazmondás bátorsága úgy, mint az ő tiszta versei-
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ben. Az egyszerű, világos mélységeket szerette s csak a csöndes 
szó erejében hitt. 

Mert a „semmi ágán", József Attilában rakott fészket az 
„eszmélet" is, hogy a bimbózó hetykeségből kivirítson az 
igazság, s hogy az eszmélkedő művészet tanulságait végre a 
költő kora is számba vegye. Nem én kiáltok c. kötetének 
utószavában még fiatalos hévvel írta: „Egy mindannyiunknál 
szociálisabb ember szinte csak sejtett alakja a szívek fölött". 

Az az „eszmélet" azonban, melyet oly sokszor hangoz-
tatott, végzetesen jelölte ki a költő útját: nála senki sem mert 
bátrabban, több felelősséggel szembenézni a korral, de nála 
senki sem vonta le tragikusabban ennek a szembenézésnek 
következményeit. 

Eszméletét a végzetes tanulság terebélyesíti tudattá. Mint 
két tükör: tátong rá a világ s ő — visszanézve - a döbbenetes 
káoszban önmagát leli. Sokat idézett sorának gondolata: 
„rendezni végre közös dolgainkat' — ez költői magatartásának 
legelemibb feltétele. Az eszmélkedés csak a rendező elme 
sajátja lehet. Költészete ennek a kaotikus világot rendezni 
kívánó elmének világosságában kap tiszta értelmet. Mert az 
eszmélkedés nyomában jár emberségünk „gyönyörű képes-
sége", a rend. 

Az a világ azonban, amelyet a költő pillantásának tüze 
megérintett, legkevésbé sem a rend és az értelem világa. Termé-
szet és ember, közösség és egyén — mind-mind egymást falja és 
egymást teremti. A tájban és a társadalomban, amelyek még 
egy ideig fogva tartják a költőt, egyaránt ott lélegzik a ráció. 
Szeme előtt tudatos okokkal és mégis kártyavárként, törékeny 
bűnökkel és furcsa titkokkal így épül fel a világ. Bizonytalan 
eredetekből nyíló biztos összefüggésekben tör rá az emberi 
helyzet. Ennek a helyzetnek a súlya taszítja a tragikus bizo-
nyosságok felé. Ha az elődöknél a világ csak hangulat vagy 
mítosz volt, nála helyzetkép lesz. A tudomány igazságaival s az 
ösztönök titkaival válik azzá. 
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összébb simul a szittyó meg a nád, 
hever lábamnál a szél és morog; 
borzas a szőre. Sóhajt a világ. 

Az adottság és a tudat tényeit a helyzetkép oldja fel. 
Legszebb versei majdnem mind helyzetképek és számadások: 
dokumentumok egy korról, amelynek bántó kicsinyességei és 
vétkei közt járt-kelt a költő, nagyon büszkén és nagyon 
egyenes tekintettel, változtathatatlan magárahagyottságában. 
Jól tudta: a helyzetképben megmutatkozó világon az okoza-
tokon túl is van valami kifejezhetetlen — egyelőre csak sejtett 
- szépség és emberség. Az „ é r t e l e m i g é s t o v á b b " k í v á n k o z o t t . 

Felelősségre vágyó eszmélete útját két — látszólag ellentett 
irányú — határkőtől kezdi meg. Az egyik: az emberi lélek 
legmélyebb moccanásainak vizsgálata, a tudatalatti világ fel-
bukkanó igazságai. A másik, ezzel szembenéző határkő: a 
munkás közösség a szellem és anyag gerendáira épült társa-
dalom. Nincs példa rá, hogy egy poéta doctus oly kíméletlen 
felelősséggel vállalta volna feladatát, mint ő. Az egyéni lét 
legelemibb atomjai s a közösségnek — tudományos megisme-
réssel még elérhető — legszélesebb egységei között, világot lát-
va, szenvedve, önmagával viaskodva magasztosul fel eszméje: 

Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szívünk míg vágyat érlel, 

nem kartoték-adat. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 

szép, komoly fiadat! 

Az eszméletből eszme lett. A kristálytiszta szépségnek és az 
egyéni s társadalmi igazságosságnak szintézisében születik meg 
a „ m a g a - m a g á t f e g y e l m e z ő , r e n d b e f o g l a l ó s z a b a d s á g " . A forra-
dalmas költő felépíti a maga számára szigorú, tiszta klasszi-
cizmusát. Tanító ódáiból néz reánk kikerülhetetlen, egyenes 
tekintete. Csöndes pátosza utat mutat: a modern, nevéhez 

12 Irodalomtörténet 1980/3 



770 Dokumentum. 

méltó kultúra és civilizáció talaján nőtt embert csak a rend és a 
szabadság emelheti tovább. Költészetében a leghívebben bonta-
kozik ki a modern, ihletett ember világa — emlékeivel és 
vágyaival, bűneivel és eszményeivel egyaránt. Hi t te és val lot ta , 
h o g y a k ö l t ő 

tudatos jövőbe Iát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

Nemcsak a „tudatos jövőben", — már a jelenben is önmagá-
ban élt. Gyógyíthatatlan gondját, küszködő tépelődéseit egyre 
dermesztőbben szántotta végig az annyira áhított harmónia 
hiánya. Л kísérletek esztendeiben élt és dolgozott, mi sem 
állott fáradt korától távolabb, mint a rend és a szabadság. 

Már pedig a József Attila megsejtette „tudatos jövőnek" 
harmóniája egy igényesebb szépség és egy komolyabb szociális 
igazság egymással azonosuló fogalmában csírázik. A poéta 
doctus eszméletével, tudatával a messzibb látóhatárról már 
megpillantotta a nagyszerű harmóniát, amelyben a jó, a szép és 
az igaz nem három fogalmat jelent. 

Ma — halálának ötödik évfordulóján — elérkezett az utolsó 
ideje, hogy meglássuk az eszméletben a példamutatást, a hely-
zetképben a valót s a költő tragédiájában a kort, mely közöm-
bös volt és meghunyászkodó. 

Messzi eszményeire — a rendre s a szabadságra — gondolva, 
idézzük csöndben és alázatban az ő emlékét, aki valóban 
teremtő költő volt — s nem csak azért, mert verset írt. 

Vincze László 
(Jelenkor 1942. dec. 1-8.) 

Közli: ILLÉS LÁSZLÓ 


