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A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 
Közlésre elfogadva: 1981. 5. 15. 

József Attila a mi tájainkon, szűkebb hazánkban, Bácskában és Bá-
nátban sohasem fordult meg. Neve a jugoszláviai magyar irodalomban elő-
ször mégis több mint fél évszázada, pontosabban 52 éve merült fel. A sza-
badkai Bácsmegyei Napló 1928. évi karácsonyi számában három József 
Attila verset közölt. A költő jelenlétét a jugoszláviai magyar irodalomban 
ettől a dátumtól számíthatjuk. 

Az új generáció c. összeállításban az olvasó azonban nemcsak Jó-
zsef Attila, hanem Déry Tibor, Nádass József és Illyés Gyula nevével, mun-
kásságával és verseivel ismerkedhetett meg. Mindegyik költő versei elé pár 
mondatos kopf került. József Attila Karácsony, Jónál jobb és Öröklét c. 
versei felett a következő sorok állnak: „József Attila született 1904-ben 
Szegeden. Volt rikkancs, diák, újságíró és költő. Jelenleg a budapesti egye-
tem bölcsészeti fakultásának hallgatója. Verseskötetének címe: Nem én 
kiáltok (1925)." Az életrajzi és könyvészeti adatok pontatlanok, mégis a 
verseken túli érdeklődést szolgálták. A többi kopfban is sok az esetlegesség 
és felületesség. De a lényeget nézzük! A válogatásban Déry Tibor a Fele-
ségem, a Férfi és a Szerelmes lány, Nádass József a Szerelmes vers, a Fa-
nyar és az Ünneplő vers március negyedikén, valamint Illyés Gyula a Sze-
relem, a Távozás és a Szomorú béres c. költeményekkel szerepel. Ezek az 
alkotások az avantgarde jegyében születtek, s mindegyikük megüti a kor 
versstandardját; egyes versek (Öröklét, Szomorú béres) esztétikai értéke 
máig hat. 

A Napló karácsonyi számának figyelme a zenére is kiterjedt. Az Új 
magyar zeneszerzők c. válogatásban ugyancsak négy alkotó útját és munkáit 
ismerteti. A zeneértők Szabó Ferenc Vázlat, Kadosa Pál Vázlat, Jemnitz 
Sándor Tizenkét bagatell (részlet) és Szelényi István II. Recitatív c. művé-
nek kottájával ismerkedhettek meg. 

Ezeknek a tényeknek a felsorolása után több kérdés merülhet fel. 
Miért kerül sor az új művészek bemutatására? Nálunk erre miért éppen 
a Napló vállalkozott? S ki vagy kik lehettek ezeknek az összeállításoknak, 
válogatásoknak megrendelői és elkészítői? Miért csak az irodalmi és zenei 
avantgard új alkotói kapnak teret? Egy dolog szemmel látható, az alkotók 
baloldaliak vagy arra tartanak. 
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Mielőtt felelnék a felvetett kérdésekre, jelzem, hogy válaszomban 
sok a feltételezés, a hipotetikus állítás, de olyan kérdés is van, amire nem 
tudok választ adni. 

Miért izgatnak a kérdések? Szeretném kimutatni, hogy József Attila 
három verse nem véletlenül került a jugoszláviai magyar olvasó elé. 

Az első két kérdést rögtön összekapcsonám, együtt görgetném a prob-
lémát. 1928 a magyar irodalmi glóbusz életében jelentős pillanat. Sok jelen-
ség, kezdeményezés és esemény — bár történhettek valamivel előbb vagy 
később is ennél a dátumnál — kapcsolható ide. Az 1918-cal vagy Trianonnal 
beállt irodalmi helyzetről való tudományos gondolkodás az elmúlt évtized 
kényszerítő hatására ekkor adja fel kényszerképzeteit, kezdi kijelölni fela-
datait, s nem utolsó sorban ekkor jelennek meg az első irodalomtörténeti, 
sőt bibliográfiai összegezések is. Az irodalomszervezés terén ekkor történnek 
az első kezdeményezések — Csanády György Híd (1927/28-ban) c. folyó-
irata körül —, hogy összefogják a szomszéd népek íróit és a kisebbségi ma-
gyar irodalmak munkásait. A modern hagyományok — pontosabban a Nyu-
gat első nemzedékének — átértékelése is ekkor kezdődik. És ekkor kellett 
először komolyan szembenézni a háború utáni új nemzedékkel is. Minder-
ről hasszabban és jóval alaposabban kellene beszélni. De lássuk a magunk 
portáját! 

A jugoszláviai magyar irodalomban 1927-ben és 1928-ben zajlik le 
a második vitahullám irodalmunk létéről, létkérdéseiről. Az irodalmi produk-
ció betakarítása, megmérése, antológiába való szerkesztése is ekkor történik. 
A Napló-köre, amelyet Becskerek, Zombor és Újvidék irodalmi csoportjai 
bolygóként vettek körül, kezd szétesni. A Napló egy évtized alatt nem 
tudott semmi pozitívat felmutatni, amit a jugoszláviai magyar irodalom 
érdekében tett. Kezd kialakulni a másik pólus, Szenteleky—Csuka Zoltán 
köre, amely földrajzilag Újvidékhez köthető. Szenteleky Kornél 1928-ban 
lett Saulusból Paulus. Vállalja a vajdasági magyar irodalmat, vállaja az 
irodalmi vezér szerepét. Ekkor kezdi szerkeszteni első folyóiratát, amely 
azután a vajdasági magyar irodalom katalizátorává vált. 

Szenteleky folyóiratában, a Vajdasági írásban munkatársával, Fekete 
Lajossal egy szokatlan nevű és példázatú rovatot indított, az Új Arcú Ma-
gyarokat. E rovatban vonultatta fel Szenteleky 1928 őszén Mécs Lászlót, 
Tamási Áront, Gyallay Domokost, Győry Dezsőt, Reményik Sándort, hogy 
hazai talajon is bebizonyítsa a kisebbségi írók értéket és minőséget alkotó 
munkásságát. 

A Napló-körének válasza — Bródy Mihály és Fenyves Ferenc — a 
vajdasági írók táborának megosztására irányult. Ekkor kezdenek újabb al-
manach, a Vagyunk szerkesztésébe, amely a Bácsmegyei Napló 1928. évi 
karácsonyi melléklete volt. S az sem véletlen, hogy 1929-ben ismét Alma-
nachot adott ki a Napló, ugyanis Szenteleky orgánuma, a Vajdasági írás 
még ebben az évben is élt. De térjünk vissza a Naplóhoz, az ott kultivált, 
illetve szerkesztett irodalomhoz és irodalompolitikához. A Napló 1928. 
évi karácsonyi számában csak a magyarországi írók írásai szerepelnek, ko-
rábban is ezt az irodalmat prezentálták Fenyvesék. S most Szenteleky port-
résorozata ellenpontozására az ifjú magyar irodalom alkotóinak felvilla-
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tásával próbáltak felelni. De ezek a költők — Déry, József Attila, Nádass 
és Illyés —, sőt a zeneszerzők is eszmei vonatkozásban is „új arcúak" voltak, 
az avantgarde, a baloldal elkötelezettjei. Ez pedig úgy történhetett meg a 
Naplóban, hogy a két összeállítást valószínűleg Haraszti Sándor és Tamás 
István végezte. Tamás István ebben az évben Pesten járt, így szerezhetett 
anyagot — elsősorban a kottákat —; a versek kiválasztásában pedig Haraszti 
Sándor szellemi ujjait sejtjük. Tamás István ekkor kerülhetett kapcsolatba 
József Attilával vagy csak ekkor figyelt fel József Attila költészetére. Ezt 
az állításomat támasztaná alá az az adalék, hogy Tamás István Fej vagy 
írás című cikkében (Napló, 1930. febr. 15) reagált József Attila Babits-ta-
nulmányára (Az Istenek halnak, az ember él). Ezt írja: József A. „röpira-
tával, amelyben alaposan leszedi Babitsról a keresztvizet, végképp bezárta 
maga mögött a kapukat. Pedig ez a tanulmány — eltekintve a fiatalos, túl-
zott heveskedéstől — okos, érdekes és eredeti munka. De persze agyonhall-
gatták." Haraszti Sándor és Tamás István Magyarországra való távozása 
után a Napló a harmincas években többet nem foglalkozott József Attilával, 
majd csak halála után emlékezett meg róla. De erről valamivel később szó-
lok. Ezek után, ha hosszadalmasan is, remélem, eléggé alátámasztottam 
feltételezésemet, hogyan kerültek a József Attila versek a Naplóba, azaz 
a közlésre miért éppen a Napló vállalkozott, s kik lehettek a közlés bábái. 

* * 

Amit most röviden felvetek az nem kapcsolódik szorosan a jugoszlá-
viai magyar irodalomhoz, de érinti a jugoszláviai magyar irodalom nagy 
barátjának, Todor Manojlovicnak József Attilához való viszonyát. József 
Attila első szerb, s talán egyben első idegen nyelvű fordítását ugyanis ő 
jelentette meg 1930-ban a Srpski knjizevni glasnikban. A Szeretnének (fordí-
tásban : Voleli bi me) c. versről van szó. A vers A magyar lírából (Iz madarske 
lirike) c. válogatásban Juhász Gyula, Zsolt Béla és Kassák Lajos egy-egy 
verse társaságában jelent meg. A válogatás beszédes. Todor Manojlovió 
kapcsolatát jelzi a magyar irodalomhoz, azt, hogy haladni tudott annak tör-
ténéseivel és alkotóival. A műfordítás szintjén érdeklődése hullámzik, nem 
egyenletes, olvasói érdeklődése pedig szinte állandó volt. Todor Manojlo-
vió a versek után egy mondatos jegyzetet fűz: Preveo sa madarskog, po doz-
voli pisaca, T. M. [Magyarból, az írók engedélyével fordítottam]. A mondat, 
azaz a jegyzet nem szokványos jelenség a műfordítói gyakorlatban általá-
ban, s Todor Manojlovicra sem jellemző különösen. Hogy milyen kap-
csolatban lehetett József Attilával, csak találgathatjuk. Érdemes lenne e 
mondat hátteréről valamivel többet megtudni. Kassákkal kapcsolatban 
annyit tudnék megemlíteni, hogy a hatvanas években is fordította Manojlo-
vic; fordításai pedig a Knjizevne novineben jelentek meg. S arról is tudo-
másom van, hogy leveleztek, s e levelezés egyik fele itt van nálunk, Zrenja-
ninban. 

* • 

József Attilával életében a jugoszláviai magyar irodalom ennyit fog-
lalkozott. 
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Tragikus halála Jugoszláviában is nagy megdöbbenést keltett. A lapok 
megemlékeztek róla. A Naplóban Sz. M. szignóval Vadvirágcsokor József 
Attila sírjára (Emlékezés a tragikus sorsú költőre) címmel jelent meg írás. 
A szerző kilétét nem tudtam eddig kideríteni, de a cikk életrajzi fogódzói, 
remélem, lehetővé teszi ezt, egy alaposabb kutatás esetén. A cikket a fele-
désből, a Napló-évfolyamokból csak nemrégiben ástam ki. A szerző József 
Attila-képet próbál felvázolni, s röviden érinti személyes kapcsolatukat is, 
s ami a legérdekesebb, párhuzamba állítja József Attilát és Erdélyi Józse-
fet. „Abban az időben egy másik fiatal költő, Erdélyi József, a pápai diur-
nista is Budapestre látogatott időnként. Ilyenkor soha egyetlen garast nem 
költött szállodára. Az éjszakai lokálok tanúskodnak mellettem. Erdélyi Jó-
zsef Attiláéhoz hosonló sorssal indult el a magyar költészetnek sokkal kes-
kenyebb ösvényén. De ez a szótlan, sunyi, klasszikus arcú költő, akinek 
verseiért gazdag kiadók sokszor aranyat adtak cserébe és akinek mindenkor 
több jutott a javakból, mint József Attilának, stílustalan, brutális eszközök-
kel harcolt megélhetéséért, a feltűnésért és hírnevének megnagyobbításáért. 
Hol a pesti aszfalton rikkancskodott verseivel, »hol ki ad többet« kiáltással 
bocsátotta áruba tollát, elveit, eszméit és egyéniségét. A két hasonló sorsú 
magyar költő közül Erdélyit hiába lendítette magasba tehetsége, reklámja 
és a kiadók jóindulata, mindvégig megmaradt diurnistának és szentigaz, 
hogy sohasem fog öngyilkosságot elkövetni. József Attila azoban bármennyit 
nélkülözött, bármennyit szenvedett elvei és haladó szelleme miatt, tánto-
ríthatatlanul megmaradt annak, ami bensőjében volt, megmaradt előkelő 
személyiségnek, királyi léleknek.. . 

Őt is, mint annyi más művészt az utóbbi két évtizedben, a magyar 
ugar csőszei perbe fogták, mellőzték, félretaszították. Tíz év óta nem lát 
tam József Attilát és nem is hallottam felőle semmit. Utaink elváltak, el-
szakadtak egymástól kölcsönös szeretetben. De valami titokzatos sejtelem 
a napilapok olvasása közben mindig azt a félő érzést váltotta ki belőlem, 
vájjon nincs-e bennük József Attila öngyilkosságának híre. . . 

Most azután benne volt. . ." (Napló, 1937. dec. 9.) Eddig az idé-
zett cikk. 

Vizsgálódásom következő állomása a háború előtti Híd lenne. De 
ezzel a problémával Bori Imre A Híd József Attila-képe c. külön tanulmányá-
ban foglalkozott. (Létünk, 1975, 1. sz.) így csak röviden utalnék e tanulmány 
főbb megállapításaira. „Annak, hogy József Attilát aránylag megkésve fe-
dezték fel a Hídban, szemléletbeli okai voltak. Abban a szellemi közegben, 
amelyet a Híd közvetített a harmincas évek nagyobbik részében, József 
Attila neve már nem bukkan fel: Ő a Szép Szó és a nem a Válasz munka-
társa volt, a Korunkban pedig 1932—1934 között publikált. Ki a faluba! 
című Fábián Dániellel közösen írt röpirat négy esztendővel megelőzte a 
Híd indulását." S így történt meg, hogy József Attilával életében a Híd 
csak közvetetten foglalkozott először. Vass László Féja Géza öt hónapja 
c. cikkében, amelyet a Hidasok a csehszlovákiai sajtóból ollóztak, a követ-
kező szöveg találhozó: „Négyszáz évvel ezelőtt hatalmas magyar néptö-
megek hallgatták és fogadták be szomjas szívükbe a szociális igazságot je-
lentő krisztusi szavakat. Ma a névtelenek, a nincstelenek, a porig lesújtott 
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szegény Tiborcok ott sorakoznak a Féja Gézák mögött, az újszavú prédi-
kátorok »Vádlottak padján«, izzó magyarságukban megerősödve, és zúgva 
harsogják az új »Psalmus Hungaricust«: 

Adtál földművest a tengernek, 
adj emberséget az embernek. 
Adj magyarságot a magyarnak, 
hogy mi ne legyünk német gyarmat. . . 

A szenvedő magyar nép mindig megérti az ő prédikátorait, és minden-
kor híven követi. . ." S szinte bizarr az a mozzanat, hogy a Kalangyában 
is ugyanígy, névtelenül s ugyanennek a versnek, ugyanezzel a négy sorával 
történik először József Attiláról említés. Kázmér Ernő a Mi a magyar most? 
c. tanulmánygyűjtemény kapcsán említette ekképpen József Attilát. De ma-
radjunk csak a Hídnál. 1937 decemberében Stern Emil írja a József Attila-
nekrológot. A búcsúztató emelkedett hangja elüt a Híd stílusától. „Költői 
és emberi életet élni egy volt a kínnal ennek a hetykén daloló legénynek: 
onincsen apám se anyám«, ilyen robajjal tört a magyar irodalomba, lassú 
mérgeket szítt magába, a költészet drága mérgeit a gyógyíthatatlan élet el-
len, s most hősen vetette magát a fénylő sínekre a költő, új magyar kínok 
bárdja, s úgy ölelte át »küllőit a szent keréknek«, hogy az vigye, vigye el e 
földi fényességek magtalan mezeiről. Szépet és jót akart a magyar népnek, 
melyből vétetett és melyhez megtért, mint a földhöz. Ember és költő volt 
és e bús percben görgessük hantjára a fekete rögöt, melyet a költő szere-
tett". Stern Emil e kis írás „ember és költő volt" általánosságát a későb-
biekben még három jelentős dokumentumban tovább építette, a kor által 
adott lehetőségek között a maga népének, a Híd szegényparaszt és munkás 
olvasóinak kezébe teljes, hiteles és máig szóló József Attila interpretációt 
helyezett, s nemcsak elemzett, hanem a mozgalomba e kiadványával, válo-
gatásával 21 verset bedobott a József Attila-i elvárás értelmében, hogy vers 
eredj, légy osztályharcos. Stern Emil a Híd 1940. évi októberi számában 
Fekete Béla álnéven József Jolán József Attila könyvét ismertette, a decem-
beriben pedig József Attila címmel jelentetett meg egy nagyobb lélegzetű 
tanulmányt, amelyről mindeddig nem vett tudomást az irodalomtörténet. 
Nem szerepel a József Attila bibliográfiában sem. Ez onnan adódhat, hogy 
a Hídnak a betiltásakor ez volt az utolsó száma és nem tudott eljutni a köz-
gyűjteményekbe. Stern Emil decemberben tette közzé a kezünkben talál-
ható 10. Híd Könyvtár-füzetet is. A kötet válogatását valamint a fenti írá-
sok elemzését egy másik alkalommal szeretném elvégezni. 

A Kalangya József Attila képéről is kell végezetül néhány szót szól-
nunk, azaz a negatívumot, a szinte semmit nem is lehet értelmezni. Az em-
lített vonatkozáson kívül a Kalangyában csak egy írás hozható összefüggésbe 
József Attilával, amelyet Herceg János írt József Jolán József Attila élete 
c. könyvéről. 
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