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József Attila 1933. június* 

A biográfia, a pályarajz-készítés egyik nagy tehertétele a folyamatosság ki-
mondott vagy kimondatlan követelménye, az a feltételezés, hogy egy nagy 
alkotó életét vagy művészi tevékenységét egyenletes mélységben tárhatjuk 
föl az olvasó előtt. Holott a művek, emberi dokumentumok, megőrzött emlé-
kek, amelyekből a halott nagyság emberi alakja vagy alkotói teljesítménye 
rekonstruálható, szeszélyes gyakorisággal és nagyon eltérő információs ér-
tékkel terítik be az életpálya vagy az életmű egészét. Lehetnek esztendők, 
amelyekről alig maradt fönn érdemleges megjegyezni való, lehetnek remek-
művek, amelyeknek előkészületeit, keletkezését sűrű homály fedi, s ezt a 
meg-megújuló megfejtési kísérletek alig-alig oszlathatják el. A dokumen-
tumok és emlékek gazdagsága vagy szegénysége igen gyakran nem attól 
függ, hogy egy fordulat fontos volt-e a szerző életében, avagy egy m ű jelen-
tősnek, időtállónak bizonyult-e vagy sem. 

Az életrajzíró és a pálya egészének áttekintője, különösen, ha a részletezés 
igényével közelít az életfolyamat vagy a mű egészéhez, folyamatos komp-
romisszumokra, áthidalásokra kényszerül, ki van szolgáltatva az anyag 
mennyiségi és minőségi szeszélyeinek. Az igazi veszteség mégsem ebből 
adódik, hanem abból, hogy a bőséggel rendelkezésre álló adalékokat sem 
aknázhatja ki a bennük rejlő lehetőségek mértékében, mert nem időzhet egy-
egy ponton a kedve szerinti ideig, s hogy az elbeszélés iramát tarthassa, le 
kell mondania bizonyos jelenségcsoportok megfelelő figyelemmel történő 
körüljárásáról. Vannak ugyanis olyan időpontok vagy hosszabb időszakok, 
amelyekről a történelem szeszélye valamilyen okból sok tanulságos és ki-
aknázható ismeretet halmozott föl, vannak művek, amelyek alakulástörté-
nete a szerencsés véletlen folytán számos vonatkozásban igen jól követhető. 
Ha tehát életregény helyett a beszélyt választjuk, ha a nagy egészről lemond-
va egy epizód elmesélésére vállalkozunk, van esélyünk arra, hogy a költői 
személyiség mélyebb régióiba is leereszkedhessünk, a m ű alakulását alapo-
sabban szemügyre vehessük. 1933 júniusa ilyen kivételes pillanat József 
Attila pályáján, s az Óda című nagy költemény a sors kegyéből jóval többet 

* Részlet egy készülő hosszabb tanulmányból . 

432 



JÓZSEF ATTILA 1933. JÚNIUS 

tár föl magából, mint a költő annyi más hasonlóan jelentős alkotása. Ahhoz 
azonban, hogy egy ilyen vállalkozásba fogjunk, meg kell szabadítanunk ma-
gunkat egy fóbiától, amelyet a jelenlegi irodalomtudomány alakított ki a 
szakma művelőiben. A művek olyan értelmezésének hitelét, amely kisebb 
vagy nagyobb mértékben ráhagyatkozik életrajzi és kortörténeti informá-
ciókra, napjainkban több-kevesebb gyanú lengi körül. A tudományos diva-
tok széljárására érzékeny kutatónak könnyen inába száll a bátorsága, s hajlik 
arra, hogy az effajta előítéleteknek igazat adjon. Az 1933 júniusához és az Oda 
történetéhez hasonló különleges alkalmak mégis megszédítik akár a jó hírére 
oly kényes szakembert is. Az érdekes adalékok, sugallatos tények kínálkozó 
sokasága láttán fölvetődik az emberben: Hátha mégis lehet érvényes követ-
keztetéseket levonni a szövegre nézve az életrajzi és kortörténeti kontextus 
ismeretéből? Hátha olykor-olykor építhetők hidak biográfia és műelemzés 
között? Hátha van lényegi összekötő kapocs életrajzi én és lírai hős között? 
Hátha magához hasonította az utóbbi az előbbit, s például 1933 júniusát le-
írva egy olyan patetikussá, ünnepivé emelkedett tartamot idézünk föl, ame-
lyet az Óda világrajövetele különített el a mindennapok profán idejétől? A táj, 
ahol a m ű fogant és részben íródott, Lillafüred, mindenesetre az olvasói 
emlékezetben is, de emléktáblán megörökítve,1 intézményesen is szinte szent 
ligetté, az Óda születési helyévé vált. Lehetséges-e életrajzot és korrajzot 
rekonstruálva belül maradnunk a m ű auráján? Mindezek a kételyek, bizony-
talanságok felbátorítanak arra, hogy kísérletet tegyek a mű olyan értelme-
zésére, amely József Attila 1933. júniusi életrajzi, lelki, szellemi állapotának 
rekonstrukciójából bontakozik ki, illetve, a költemény üzenetét szerzőjének 
és környezetének rajzában oldja föl. 

Bizonyos tartózkodással viszonyulok azokhoz a javaslatokhoz, amelyek a 
költő hamar félbeszakadt, tíz évnél nem hosszabb érett pályaszakaszán belül 
éles korszakváltásokat állapítanak meg. Az 1933-as év első fele mégis olyan 
időszaknak látszik, amely fontos átrendeződéseket hozott magával az egész 
további alkotói útra nézve. A nemzeti szocializmus győzelme Németország-
ban József Attila politikai, világnézeti tájékozódásában is messzemenő és 
nagyon összetett következményekkel járó folyamatokat indított el. 1933 
júniusában ezek a folyamatok már teljes erejükkel kibontakoztak, de még 
távolról sem jutottak el nyugvópontjukhoz. 

Mára már közmegegyezés alakult ki abban a tekintetben, hogy Pákozdy 
Ferencnek a Külvárosi éj kötetről a Társadalmi Szemle 1933. februári számá-
ban megjelentetett bírálata az illegális kommunista párt vezetősége részéről 
a költőnek a mozgalomtól történő eltávolítását célozta.2 József Attilának egy 
1934. szeptember 24-én kelt, Veres Péterhez írott levele tanúsítja, hogy ezt ő 
maga is így érzékelte, s a bántó bírálatra ő is elfordulással reagált: „Én sem-
miesetre sem tartozom sem erkölcsileg, sem művészileg közéjük - bizonyára 
olvasta, hogy mit írt a »T. Sz.« Külvárosi éj című könyvemről. Én álmarxista, 
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szociálfasiszta, burzsuábérenc renegát vagyok. De költő. Ők viszont nem 
burzsuábérencek és nem költők. De nemcsak ők különböztetik meg magukat 
tőlem, hanem - amint látja - én is megkülönböztetem magamat tőlük."3 

Amikor a levélben foglaltak érvényét visszamenőleg e korábbi stádiumra 
kiterjesztjük, nemcsak későbbi kelte miatt kell óvatosan eljárnunk, hanem 
azért is, mert sejthetjük mögötte egy újabb sokk, a moszkvai írókongresszus-
ra történő meghívás elmaradásának hatását is, s lehet arra gondolni, hogy az 
előbbi súlyos konfliktus önmagában talán még nem váltott volna ki a költő-
ből ilyen erőteljes reakciót. Kétségtelen, hogy a februári kritika nem idézett 
elő nyomban szakítást, még ha a korábban meglévő feszültségeket igen erő-
sen föl is fokozta. József Attila, érezhető ingerültséggel ugyan, a májusi szám-
ban közzétett Az egységfront körül című vitacikkével még hozzászólt az Uj 
Harcos című röpiratban folyó egységfront-vitához. 

A válasz, ami erre az írásra Téglás Ferenc álnévvel a kommunista párt 
hivatalos álláspontjaként a júniusi számban megjelent, a költő és a mozgalom 
közötti szakítást mintegy szentesítette.4 A szakítás megtörténtéről a költő 
részéről is ismerünk közvetett bizonyítékot. A Hír című lapban július 4-én 
megjelent József Attila nem hajlandó meghalni! című riport szerzője, minden bi-
zonnyal a riportalany hozzájárulásával egyértelmű utalást tett erre a tényre: 
„olyan politikai mozgalomba keveredett, amelyet a nemzeti újjászületés fér-
fiai ilyen kiváló költőnél sem nézhetnek jó szemmel. Ettől azonban már régen 
távol van."5 Ha ebben a „régen"-ben van is némi túlzás, annyi azért bizo-
nyos, hogy a szakítás nyilvános bejelentésére nem egyik napról a másikra 
szánta rá magát a költő, döntése huzamosabb ideje érlelődhetett már. 1933 
júniusa, az általunk vizsgált időszak e folyamat kulminációs szakaszának 
tekinthető. 

A forradalmi munkásmozgalommal való kapcsolat megszakadása a sze-
mélyes érintkezés területén, érzelmi szinten, a szellemi orientációban egy-
aránt jelentős átrendeződést hozott magával. A költő 1933. júniusi helyzetét 
tekintve ez a körülmény két szempontból is igen megnehezíti a lelki-szelle-
mi térképvázlat készítését. Mindenekelőtt nem könnyű arra választ adni: mi 
maradt változatlanul érvényben a harmincas évek elején kiépített tudomá-
nyos szocialista ihletésű világképéből, mi bizonyult számára megingathatat-
lanul szilárdnak a marxi tanításból? 

Valamelyest könnyítene a helyzeten, ha pontos válaszunk lenne arra, mi-
kor született a Korunk 1933. július-augusztusi számában publikált Elégia és 
talán még inkább A város peremén? A kritikai kiadás jegyzetében Stoll Béla 
feltételezi, hogy „a költő talán Gaál Gábor 1933. márc. 11-én kelt, verset és 
műfordítást kérő levelére válaszul küldte el többek közt ezt a két verset is 
Kolozsvárra".6 Ha a feltevés helytálló, akkor mindkét hitvallás: a „történel-
mi materialista óda" és a történelmi materialista elégia egyaránt 1933 tava-
szán, a forradalmi munkásmozgalommal való végzetes meghasonlásával 
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egyidejűleg, a nemzeti szocializmus győzelme fölött érzett nagy kollektív 
megbotránkozás után, illetőleg közepette íródott. 

Hogyan lehetséges az, hogy miközben az életben minden meginogni lát-
szik, sem a közösségi, sem a személyes megrázkódtatás nem hagyta rajta 
nyomát sem az ódán, sem az elégián, a versben mind a proletár külvárossal 
való azonosulás, mind a munkásság történelemformáló erejébe vetett hit 
töretlen? „Ez a vers - írja a közeli jó barát Németh Andor A város peremémől 
- kétségtelenül a költő legtisztább és legérettebb alkotása, mely életének 
legharmonikusabb pillanatában, a keresztúton íródott. A felismert társada-
lom felől jön, melynek elnyomó törekvéseivel fölényesen szembehelyezi a 
nyugodt és kitisztult értelem világát, de ahelyett, hogy megállapodna, már 
elindul az ösztönök belső, zavaros világa felé."7 

Az óda szintézis-érvényéről tett megállapítást, azaz helyzetének „csil-
lagászati" betájolását, máig a m ű egyik legpontosabb jellemzésének tartjuk. 
Annál inkább, mert Németh joggal sorolja egyenrangú tájékozódási irány-
ként a tudományos szocializmus mellé a pszichoanalízist, amely évek óta, 
egyre nagyobb hangsúllyal volt jelen a költő gondolkodásában, s amely eztán 
csakugyan egyre fokozódó teret és súlyt követel magának a költői világkép-
ben. Csakhogy 1933 tavasza a társadalomkritika, a racionális világlátás és a 
mélylélektan pillanatnyi intellektuális egyensúlyba kerülése ellenére sem 
tekinthető József Attila „legharmonikusabb pillanatának". Ha elfogadjuk, 
hogy ilyen művek csak harmonikus pillanatokban születnek, akkor kelet-
kezésüket hónapokkal korábbra, legkésőbb 1932-1933 fordulójára kellene 
datálnunk. Ha viszont a filológiai adatszerűséget tartjuk szem előtt, akkor 
ezek a valóban „legtisztább, legérettebb alkotások" nem a lélektani realitást 
tükrözik, hanem szellemileg fölébe kerekednek annak a nagyon is zavaros, 
ellentmondásokkal teli állapotnak, amelyben a szerző mindennapjait élte. 

Van olyan adatunk, egy költőtárs, Berda József emlékezése, amely a vers 
korábbi születése mellett szól: „Mikor volt a balatoni írókongresszus, akkor 
is egy szobába, hármasban voltunk egy szobában: József Attila, Erdélyi József 
és én, hármasban... Siófokon, a Fogas szállóban... Az is érdekes, József Attila 
akkor felolvasta ezt A város peremént. Látod, ez az igazi népi proletár hang, 
mondja Erdélyi József Attilának, mert az fölolvasta A város peremént." Füsi 
József, aki Berdával az interjút készítette, rákérdezett: „A város peremén, ezt 
ott írta?" Berda válasza: „Tudomásom szerint ott írta. Ez 932-ben volt, 
szeptemberben. Ott olvasta fel. Azt mondja, ez az igazi népi, proletári hang, 
mondotta az Erdélyi József elismeréssel. Nagy hódolattal, tisztelettel."8 

Az emlékezés hitelében lehet kételkedni. Ha az 1932. szeptember 4-11. 
között tartott balatoni íróhét idején már készen volt A város peremén, akkor 
miért nem közölte József Attila az év októberében megjelent Külvárosi éj 
kötetben? Az ok nem lehetett az óda forradalmi hanghordozása, hiszen a 
Külvárosi éjben jelent meg, többek között, a Munkások is. Netán azért, mert a 
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kötet kéziratát a költő már előbb lezárta? Vagy a felolvasott szöveget nem 
tekintette még végleges változatnak? Esetleg Berdát megcsalta emlékezete, s 
a költő nem ezt, hanem a kötet címadó versét olvasta föl Siófokon? A költő-
társ emlékezése azért érdemel mégis megfontolást, mert megerősíti azt a fel-
tevésünket, hogy A város peremén harmonikusabb an illeszkedik egy olyan 
alkotói szituációba, amelyet még sem a nácizmus uralomra kerülése, sem az 
illegális párttal való szakítás nem árnyékolt be. Ellenpéldánk lehetne az 
Alkalmi vers a szocializmus állásáról, amelynek történelmi optimizmusa a vele 
szemben megfogalmazott súlyos aggodalmakkal folytatott polémiában győ-
zedelmeskedik. Ilyen kételynek leghalványabb nyomát sem találjuk a törté-
nelmi materialista ódában. 

Nem kevésbé nehéz ellentmondásmentes választ adni arra a kérdésre, 
hogy a politikai-világnézeti orientációmódosulás milyen új szellemi tenden-
ciák előtt nyitotta föl a zsilipeket? Fel lehet-e már ekkor fedezni a demok-
ratikus szocializmus felé tett fordulat első jeleit, amelynek markáns, meg-
határozó jelenlétével 1934 őszétől kell számolnunk? Vagy ellenkezőleg: a 
nemzetközi munkásmozgalom válságából 1933 derekán, második felében 
még egy nem kevésbé szélsőséges, csak éppen más összetételű irányzat, a 
„nemzeti kommunizmus" fából vaskarikája segítségével keresi a kiutat a 
költő? Vajon a bolsevizmussal történt szakítása ezzel épp ellentétes irányban: 
a polgári barátok és polgári-liberális eszmék felé történő nyitást tett lehe-
tővé? Nem hiú kérdések ezek, minden megjelölt irány jelenlétére találhat 
bizonyítékokat 1933 júniusában, aki keres... 

Tudjuk jól, hogy József Attilát a forradalmi munkásmozgalommal történt 
meghasonlása végül a demokratikus szocializmus táborába vezette, vagy 
legalábbis ehhez az irányhoz közelítette. A kommunista körökkel kirobbant 
nyílt konfliktusának kezdetén, 1933 júniusában eme új irányvétel tüneteit 
mindazonáltal még korai lenne fürkészni. Erdei István, József Attila hód-
mezővásárhelyi szociáldemokrata beállítottságú, Mónus Illéssel kapcsolat-
ban álló ismerőse nagyon világosan kifejti emlékezésében, hogy a költő 1932-
ben következetesen visszautasította a szociáldemokrata párt vezetőinek kö-
zeledési kísérleteit, állásajánlatait, arra hivatkozva, hogy „ő túl van a Szo-
cialista Internacionálé világnézetén". Ez volt a helyzet Erdei szerint még 1933 
őszén is. „Számos régebbi s újabb visszaemlékezés is megerősíti azt, hogy 
1934 nyarától, őszétől jött létre intenzív kapcsolat József Attila és Mónus Illés 
között" - jelöli ki Agárdi Péter, a költőnek a pártvezetővel való, a szociál-
demokrata orientáció kezdetét jelentő személyes érintkezése feltehető idő-
pontját.9 

Az egységfront körül c ímű József Attila-vitacikk 1933 tavaszán tökéletesen 
alátámasztja Erdei emlékezését. A cikk, ahogyan Agárdi megállapítja, csak-
ugyan „kétfrontos", tehát „a munkásmozgalom mindkét szárnyát, kommu-
nista és szociáldemokrata vonulatát egyaránt felelőssé teszi a fasizmus 
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németországi hatalomra kerülése és európai előretörése miatt", s ami a mi 
szempontunkból fontos: nemcsak az illegális kommunista párt Téglás álnevű 
írója bélyegezte szociálfasisztává a vitacikk szerzőjét, de „az MSZDP szerve-
zeteiből és a szakszervezetekből is kitiltották az Uj Harcost József Attila cikke 
miatt".10 A költő, nem először életében, fejjel men t a falnak, magára haragí-
totta mindkét pörös felet. Az elmagányosodás folyamatában, a hidak fel-
égetésében tehát 1933 júniusa fontos állomásnak tekinthető. A kommunista 
munkásmozgalommal való szakítással nem járt együtt azonnali kapcsolat-
keresés a II. Internacionálé pártjával. 

Lengyel András a költő védelmében írott, fentebb idézett interjút, valamint 
A csodaszarvas című költemény publikációját a nemzeti kommunista kaland-
dal hozza összefüggésbe, úgy értelmezve az új orientációt, mint a nácizmus 
győzelmétől s a nemzetközi munkásmozgalom kudarcától megzavart em-
bernek a nemzeti szocializmus nem-hitleri, a német munkásmozgalomban 
gyökeret vert változatával való kacérkodását. Ezek szerint József Attila meg-
őrizte volna radikális társadalomkritikáját és a fennálló helyzeten való for-
radalmi változás szükségességébe vetett hitét, csak ezt nemzeti keretekben, 
bizonyos korporativ szellemiséggel képzelte volna el.11 Ezzel a feltételezéssel 
szemben két ellenvetésem van. Egyrészt túl korainak vélem a nemzeti kom-
munista kalandnak 1933 nyarára keltezését, másrészt pedig óvnék attól, 
hogy ennek, a Rátz Kálmán nevéhez fűződő, egyelőre eléggé homályosan 
ismert törekvésnek a tartalmát olyan erősen kössük a nácizmus bármelyik 
változatához. 

A költő 1933 júniusában rekonstruálható szellemi beállítottságával ugyanis 
igen nehezen egyeztethető össze az a képlet, amely Lengyel András feltéte-
lezése szerint egy valamicskével későbbi időintervallumban rövid időre át-
hatotta a költő gondolkodását. Ez év tavaszán kapcsolatépítésében és szelle-
mi tevékenységében egyaránt biztos jelei vannak egy, a kérlelhetetlen osztály-
harcos, vagy bármi módon militarista irányultsággal szemben a polgárság, a 
polgári értékek iránt toleránsabb, nyitottabb szellem térnyerésének. 

Az Óda első megjelenési helye, a Nyugat augusztusi száma is sokatmondó. 
József Attila a folyóiratnak, amelynek szerkesztőjét saját bevallása szerint is 
„durván megtámadta", hosszú évek óta először, egy 1932. október 6-i kel-
tezésű tapogatózó, de némileg még tartózkodó hangú levelében küldött ver-
seket. Igaz, a jég már ezt megelőzőleg, 1932 elején megtört, amikor a költő 
hozzájárult, hogy két verse a Babits szerkesztette Uj Anthológiába „díjtalanul 
felvétessék". Az őszi kapcsolatfelvétel a folyóirattal nem járt sikerrel, s a 
költő ezt követően 1933. március 2-án kelt levelében küldött újra verseket. 
A Babits iránti „tisztelete jeléül" felajánlott „Téli Éjszaka"(sic!), amely „mint-
egy két hónapja kiszedve hevert" a Pesti Naplónál, végül is március 19-én 
megjelent, a Nyugat pedig a másik küldött verset, a Lassan, tűnődve címűt 
közölte április l-jén.12 
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Ez nem következhetett volna be, ha a költő nem kezdeményezte volna régi 
konfliktusának feloldását azzal a Babitscsal, akinek 1930-as Egy költőre című 
versében azt is szemére vetette, hogy „nem vivődik emberül / a népek nyo-
morával!", valamint, hogy „nem bú, nem baj őneki, / hogy oszladozó felhő 
/ ez édes nép". A személyes közeledés szükségképpen együtt járt e türel-
metlen elvi álláspont részleges feladásával vagy legalábbis árnyalásával. 
József Attila először ugyan - alighanem kényszerből - súlyos anyagi gond-
jainak enyhítése érdekében kereste föl levelével a Baumgarten Alapítvány 
gondnokát (1933. jan. 28.), a segély kiutalását megköszönve azonban, már-
cius 2-án kelt levelében személyes hangra váltott át, annak rendje-módja 
szerint megkövette idősebb társát. 

A folyamatnak, amely az év kora tavaszán jutott túl a diplomáciai stádiu-
mán és érte el a mélyebb érzelmi rétegeket, valamint a világnézet övezetét, 
ha hinni lehet Berda József emlékezésének, 1933 júniusában, éppen Lilla-
füreden volt a kulminációs pontja. Berda, aki az íróhéten szobatársa volt a 
költőnek, elmondása szerint erősen hortyogott, s József Attila nem tudván 
elaludni, inkább verset írt. „Most büntetésből fölébresztelek, mondja , bün-
tetésből. Hallgasd meg. A Babitsról írott verset írta, hogy »magas, szikár alak, 
megbántottalak«, azt rögtön azon az éjjel nekem fölolvasta."13 A kritikai 
kiadás Bäsch Lóránt föltevésére támaszkodva 1934 elejére teszi a Berda által 
idézett [Afagad emésztő...] keletkezését.14 Vajon melyik emlékező állításának 
adjunk inkább hitelt? 

Tény, hogy a sajtóközlemények József Attila Baumgarten-díjra történő jelö-
lésének elmaradását a harmincas években januárban vagy februárban szinte 
sohasem mulasztották el felróni a kurátoroknak, mindannyiszor felszítva a 
mellőzött költő neheztelését Babitscsal szemben.15 Ez nem zárja ki a vers 
januári vagy februári születésének lehetőségét, de megkönnyíti azt, hogy 
rászánjuk magunkat Berda datálási javaslatának komolyabb megfontolá-
sára.16 A Babitsnak címzett töredék nagyon is jól beleillik abba a folyamatba, 
amely az év elején vette kezdetét, és az Ódának a Nyugatban való közzé-
tételével zárult. Egy 1933. január 16-án megjelent interjúban az újságíró kér-
désére: „Valahányszor eddig kiosztották a Baumgarten-díjat, eddig mindig 
emlegettek a lapok..." a költő mélységes pesszimizmussal azt válaszolta: 
„Jövőre se fogom megkapni."17 A más összefüggésben már idézett, július 4-
én megjelent riport alig fél év múlva már ilyen magabiztosan fogalmaz: „És 
most, amikor a Nyugat már ismét közli verseit, tehát biztosra vehetjük, hogy 
jövőre megkapja a Baumgarten évdíját."18 

Az elmondottakon túl a [Magad emésztő...] prozódiailag harmonikusan 
illeszkedik a „rapszodikus" formájú versek ama trendjébe, amely a Külvárosi 
éjtől kezdve, a Téli éjszakán, az Elégián át az Ódával bezárólag jellemezte József 
Attila verstechnikáját. Igaz, az Alkalmi vers a szocializmus állásáról, amely e 
sorozat részének tekinthető, csak 1934. augusztus 12-én látott napvilágot. 
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Az is igaz, hogy a [Magad emésztő...] és az Eszmélet IV között szövegszerű 
összefüggés van, elannyira, hogy a töredéket emiatt még a nagy presztízsű 
versciklus előzményei közé is besorolhatjuk. 

Csakhogy elegendő egy pillantást vetni az Eszmélet versformájára, hogy 
megállapítsuk: a IV. vers prozódiailag elüt, nemcsak a ciklus 11 másik darab-
jának ritmusrendjétől, de a kritikai kiadásban [Az „Eszmélet" előzményei] 
néven összefoglalt töredékekétől is. Ha csak a szótagszámot tekintjük, meg-
állapítható, hogy a IV. darab kivételével az összes többi ritmusterve a 8,9,8,9, 
9,8,9,8-as szótagszámra épül. A IV. vers ennek fordítottja: 9,8,9,8, 8,9,8,9. 
A [Magad emésztő...] ebből csak az első öt sort realizálja: 9,8,9,8,8. Az Eszmélet 
előzményei között az egyetlen kivétel az [Ember, ne félj...] kezdetű töredék 
lenne, 10,11,10,11,11,10,11,11 szótagszámmal, de egyrészt a rövidebb és 
hosszabb sorok váltogatása ugyanazon elv szerint történik itt, mint a többi 
előzményben, másrészt a „második strófa" voltaképpen az előbbi átírása a 
végleges, rövidebb szótagszámra szabva. 

Ha hitelesnek fogadjuk el Berda emlékezését, akkor akár azt a hipotézist is 
megfogalmazhatjuk, hogy az Eszmélet csíráját az 1933 júniusában írott [Ma-
gad emésztő...] tartalmazza. A költő kiemelte az említett öt sort töredékéből, 
amelynek befejezésétől és közzétételétől elállt, beépítette azt a későbbi kom-
pozícióba, de időközben módosított a formán, s az ősváltozat kivételével, 
amelyet meghagyott eredeti változatában, ezt a módosított formát tette álta-
lánossá a ciklus egészében. 

József Attila abbeli szándékához nem fér kétség, hogy kapcsolatát 
Babitscsal, a Nyugattal 1933 tavaszán rendezni kívánta, s az is kétségtelen, 
hogy ennek megvoltak a maguk világnézeti előzményei és következményei 
is. A [Magad emésztő...] 1933 júniusára keltezése csak annyiban módosítaná 
ezt a képletet, hogy a „nem vívódik emberül / a népek nyomorával!" meg-
bélyegző kijelentést visszavonó, az idősebb költő erkölcsi hitelét szavatoló 
felismerést: „Pörös felek / szemben álltunk, de te szintén / más ügyben, más 
talaj felett / tanúskodtál, mint én" - erre az időszakra hozhatnánk előbbre. 
Bármint döntsön is a szövegkiadás, több más fontos biztosítékunk van arra, 
hogy a költő 1933 júniusában eljutott eddig vagy valamely ezzel rokon felis-
merésig: hogy tudniillik a polgári írástudóknak is lehet érvényes mondani-
valójuk a kortársak számára, hogy a polgári értékek nem vetendők el min-
denestül a proletár osztályöntudat nevében. 

Amikor a költő úgynevezett „szektás" korszakát vizsgáljuk, hallgatóla-
gosan azt feltételezzük, hogy az 1930 vége és 1933 eleje között eltelt időben 
tökéletesen megelégedett azokkal a válaszokkal, amelyeket részben a mar-
xizmus klasszikusai, részben azok későbbi vonalbeli interpretációi vagy leg-
följebb azok a gondolkodók (elsősorban Hegel) kínáltak az aktuális társadal-
mi, lélektani vagy bölcseleti problémákra, akiknek az ortodox történelmi 
materializmus valamilyen okból részben megkegyelmezett. Kétségtelen, 
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hogy a túlbuzgóság, az önként vállalt gondolkodásbeli fegyelem József Attila 
ekkori gondolkodását is hátrányosan befolyásolták. A fegyelmezetten gon-
dolkodó párttag eszményének azonban alighanem sohasem tudott megfelel-
ni. Nemcsak gondolkodásbeli „izgágasága", a végső kérdéseken való „lo-
vaglása" miatt, amit kommunista vitapartnerei szoktak szemére vetni. 

Már az Irodalom és szocializmusban is kegyes csalások sorát hajtotta végre 
eredendő műveltségének tudományos szocialista mezbe öltöztetése érdeké-
ben, amikor például a történelmi materializmus által elfogadott Arisztote-
lészre hivatkozva valójában az adott politikai rendszer támaszának számító 
Pauler Ákos tanaira alapozta forradalmi szelleműnek szánt művészetbölcse-
letét. Egy rövid ideig tartó mélylélektan-ellenes (bár részben éppenséggel 
pauleri inspirációjú) beállítottságot követően már 1931 nyarán bűnbe esett 
egy „burzsoá" tannal, a freudi pszichoanalízissel, s eme vétkes kapcsolat 
mellett mindvégig makacsul kitartott. A bergsonizmus búvópatakja, amely a 
húszas évek végén még vígan csörgedezett értekező prózájában, 1930 dereka 
táján eltűnik egy időre szemünk elől, de a freudi befolyás újra a felszínre 
hozza. Ez a bergsoni ihlet, éppúgy, mint a pauleri tiszta logika, mint majd 
látni fogjuk, rajta hagyja nyomát az Ódán is. József Attila viszonya tehát a 
marxista ortodoxiához mindig is többé-kevésbé problematikusnak tekint-
hető. 

Elégtelen ezért úgy felfogni világnézetének alakulását, mint valamiféle 
előrehaladó kibontakozási folyamatot, mintha az ifjú érlelődése során eljutott 
volna a szektás, szélsőséges forradalmi szocialista álláspontig, s ezzel pár-
huzamosan elsajátította a marxizmus klasszikusainak tanításait. Majd pedig 
látásmódja árnyaltabbá, mélyebbé vált, s meghaladta ezt a fejlődési stádiu-
mot, s belátta a demokrácia, a humanizmus, a szabadság elveinek magasabb 
rendű voltát. Valószínűbb, hogy gondolati fejlődése önkorrekciós dinamiká-
val ment végbe. A polgári értékek iránt a húszas évek végén már és még 
megbecsülést tanúsított. Álláspontja ezután (nem először) radikalizálódott. 
Korábbi toleranciáját felszámolta, barátaival, pártfogóival szakított vagy 
elhidegült tőlük. Gondolati felismeréseit azért nem eresztette szélnek! Egy 
hányaduk betokozódott, más részüket forradalmi álruhába bújtatta, s így 
menlevelet szerzett számukra. 

Forradalmi korszakát alighanem valamiféle tudati beszűkülés analógiájára 
gondolhatjuk el. Egyrészt személyes sérelmekből, negatív élettapasztalatok-
ból is táplálkozó gyűlölet, legalábbis erős indulat vett erőt rajta, amelyet a 
magyarországi helyzet miatti megbotránkozás és éles kritika tett általá-
nosíthatóvá. Másrészt a forradalmi úton megdönthetőnek hitt polgári tár-
sadalom helyett hamar felépíthetőnek vélt emberibb világ erős vágya és 
reménye terelte szűk mederbe gondolkodását. Úgy látszik azonban, hiába 
akarta becsapni magát, hiába igyekezett bezárkózni egy ideológiai körbe, 
hiába sértegette polgári barátait, hiába nyilvánította ki a velük való szakítási 
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szándékot, nem tudta rászánni magát arra, hogy következetes és könyörtelen 
szellemi és lelki öncsonkítást hajtson végre. Babitscsal leszámolt, Hatvany 
Lajossal ujjat húzott, Németh Andornak beolvasott, Ignotus Pállal rossz 
szájízt hagyó vitákba keveredett, de például Kosztolányival való baráti érzé-
seit nem tudta levetkőzni. Garai János gúnyverse szemére is veti ezt a gyön-
géjét: „Kosztolányért lelkesül".19 

Nyilvánvaló, hogy indulatainak elpárolgása után, megrontott személyi 
kapcsolatainak alakítása során osztályharcos eltökéltsége felpuhult, sem a 
munkások tanítása, sem a mozgalmi intellektuelekkel való kapcsolat nem 
elégítette ki őt teljesen, vissza-visszazökkent kávéházi barátainak körébe. így 
hát nem csoda, hogy hamar megkapta a mozgalomban a „burzsuábérenc" 
bélyeget. A szűk medret szükségképpen feszítették szét a forradalmi mun-
kásmozgalomban szerzett kiábrándító tapasztalatai, a célok elérése elé gör-
dült váratlan akadályok, a történelem menetének nem sejtett új irányvétele. 
Korábbi tudásának zárójelei felpattantak, bizonyos, ideiglenesen haszonta-
lannak hitt korábbi felismeréseit újra kiaknázta, befagyasztott kapcsolatait 
újraértékelte. Ennek a korrekciónak, ennek a részleges visszacsatolással 
végrehajtott pályamódosításnak az ideje 1933-ban jött el, s a folyamat június-
ban már javában tartott. 

Abban a nagyon komplikált viszonyban, amely a költő szellemi orientá-
ciójának marxista és attól eltérő, esetenként azzal nehezen összeegyeztethető 
összetevői között a harmincas évek elején megképződött, különleges helyet 
foglal el egy nagy német kortárs író, Thomas Mann egyik regénye. A József 
Attila-irodalom már nagyon korán fölfedezte azokat a szálakat, amelyek az 
Ódát A varázshegyhez fűzik. Ignotus Pál 1936 februárjában így méltatja a ver-
set: „a bonctani hódolatnak ugyanaz a keveréke csap ki belőle, mint a 
Thomas Mann A varázshegyének gyönyörű lapjaiból, amikor a fiatal Castorp 
gondolatban bejárja az orosz asszony izületeit, rostjait, sejtjeit."20 Ez az analó-
gia harminc év múltán, Heller Ágnes egyik tanulmányában fogalmazódott 
meg újra. Álláspontját Tamás Attila vitatta, majd a polémia lángja újra meg 
újra fellobbant.21 Mi sem kerülhetjük el a gondolatmenet egy későbbi pont-
ján, hogy állást foglaljunk a kérdésben. 

Itt azonban a regény és a vers közötti összefüggés egy olyan aspektusára 
irányítom a figyelmet, amely különös módon eleddig még nem került szóba. 
Az Irodalom és szocializmus című, 1930-1931 fordulóján született értekezé-
sében József Attila helyenként nagyon éles elméjű, kifinomult fejtegetések-
ben tárgyalja az irodalomesztétika egyes alapkérdéseit. Vannak azonban a 
szövegnek lehangolóan lapos, durván szociologizáló részletei is. Közöttük is 
az az interpretáció a legsivárabb, amelyet a költő Dos Passos Nagyváros című 
regényéről nyújt. Az értelmezés részletesebb jellemzésére itt nem térhetünk 
ki. Elegendő annyit megállapítani, hogy az említett időpontban, a költő 
szellemi odysseiájának adott fordulatánál elképzelhetetlen lett volna, hogy a 
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tartalom és forma dialektikájának szemléltetésére A varázshegyet válassza ki. 
Ha netán ezt tette volna, az adot t premisszákból kiindulva súlyosan el kellett 
volna marasztalnia Thomas Mann regényét művészi, erkölcsi és ideológiai 
okokból egyaránt. Ahhoz, hogy Hans Castorp története ihletforrássá válhas-
son számára, a fentebb említett önkorrekciónak be kellett következnie vagy 
legalábbis meg kellett indulnia gondolkodásában. 

Kalandor vállalkozás lenne részletekbe menően találgatni a gondolat-
menet adott pontján, melyek a találkozási helyek Thomas Mann regénye és 
az Ódát író József Attila gondolkodásmódja között. A davosi „Walpurgis-éj" 
eseményeit, a Madame Chauchat-val való kaland előzményeit és követ-
kezményeit elmesélő részleteken túl kevés a konkrétan azonosítható utalás. 
Éppilyen tarthatatlan lenne azonban azt feltételezni, hogy a költőt kizárólag 
ez a részlet ragadta meg, a regény többi részét pedig élesen elutasította. Az 
analógia nem teremtődhetett volna meg a főhős iránti olvasói szimpátia 
felébredése, a regény világába történt beilleszkedés nélkül. József Attila 
„befogadói horizontjának" egyik konstans elemét, forradalmi szocialista 
eltökéltségét tehát tanulságos globálisan szembesíteni a regény üzenetével. 

A varázshegy atmoszférájának belélegzése a Döntsd a tőkét, ne siránkozz, sőt, 
részben még a Külvárosi éj szerzőjének is szükségképpen fuldoklási roha-
mokat, erős orrvérzést, elviselhetetlen fejfájást és fülzúgást, erős szívdobo-
gást okozott volna. Az előbbi nem is ellentétben áll az utóbbiakkal, hanem 
úgyszólván merőleges rájuk. Hans Castorp, az élet tétlenségbe hullott féltett 
gyermeke és József Attila, egy mozgalom lázasan tevékenykedő harcosa, aki 
kiáll a munkásságért, mint a kémény, s búvik érte, mint az üldözött, nem áll-
hatnak közös nevezőn. Az ellentétek között folytonos közvetítésben ingázó 
hermészi figura, amilyennek Kerényi Károly a regény főhősét látja,22 és a for-
radalmi kötet(ek) lírai hőse, az állásfoglaló, felfogásában mozdíthatatlan, 
nem alkuvó ember összeférhetetlenek egymással. A környezet nevelő hatásá-
nak kitett, tanulékony és alakítható ifjút egy világ választja el az elvek 
kemény, meggyőzhetetlen, a vitákban igaza mellett a végsőkig kitartó em-
berétől. 

Egyik oldalon szociológiai-politikai alapozású értékrend, amelyben a 
munkás, a forradalmár, a kizsákmányolt áll szemben a henyével, a reakciós-
sal, a kizsákmányolóval. A másikon a tétlenség felértékelődik a munkával, a 
kivonulás a részvétellel szemben. A betegség, a halál közegében vagyunk, 
amelyben az egészségesek szempontjai háttérbe szorulnak. A világ egészen 
más kategóriák szerint tagolódik, mint - mondjuk - Dos Passos regényében. 
Egyszerre vagyunk egy fenti régióban és az alvilág előszobájában, épp csak 
nem a síkföldön, a tettek mezején tartózkodunk. A polgári mindennapok 
életszabályainak érvénye függőben van. A vagyon, az anyagi erőforrások itt 
is érvényesítik befolyásukat, de áttételesen és ezek az áttételek kiiktathatat-
lanok. Az emberi közösség politikai-világnézeti ellentétekben megfogal-
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mazható nagy kérdései nem hiányzanak, de nem is azonosíthatók egy az 
egyben a síkföldi megjelenési formáikkal: szublimáltabbak, lényegszerű tisz-
taságukban mutatkoznak. 

Sorolhatnánk még az oppozíciókat, amelyek a harmincas évek elejének 
József Attiláját szembeállítják Thomas Mann világával. A regény iránti érdek-
lődés, elolvasásának ténye már eleve feltételezi, hogy a költő gondol-
kodásában megindult az átalakulás folyamata, amelyet egyébként a Babits-
hoz fűződő kapcsolatának egyidejű alakulását vizsgálva is konstatálhattunk. 
Az olvasmányélmények Tamás Attila által joggal kifogásolt túlbecsülésének 
hibájába esnénk, ha feltételeznénk, hogy az átalakulást A varázshegy idézte 
elő, de az olvasmányélmény kétségkívül elősegítette a folyamat előreha-
ladását, meggyorsulását, s nem kétséges, milyen irányban. Aki A varázshegyet 
elismeréssel olvassa, akire Hans Castorp nagy monológjai hatással vannak, 
aki az ő szerepébe bele tud helyezkedni, azt már aligha tekinthetjük a bolse-
vizmus iránt fanatikusan elkötelezett írástudónak. Nem kell azt hinnünk, 
hogy József Attila feladta a társadalom gyökeres átalakításának programját, 
hogy a polgársággal szembeni fenntartásait felszámolta. Épp csak az állás-
foglalás korlátolt magabiztossága, kívülről vezérelt volta szűnt meg. El-
oldotta magát egy korábban szilárdnak hitt tekintélyi elvtől. Keményen, de 
árnyaltan és megértésre való készséggel, legalábbis ilyen igénnyel ítélkezett. 
Gondolkodása újra forrongásnak indult. 

A vers születése 

így érkezett el 1933. június 10., az írók Gazdasági Egyesülete által a Miskolc 
melletti Lillafüreden rendezett íróhét kezdete.23 Az eseményt a költő részéről 
magánéleti válság előzte meg és követte. Szántó Judit úgy emlékezik, hogy 
„Attila szerette volna, ha engem elvisznek. De nem tudta kijárni." Lehet, 
hogy a költőnek volt ilyen szándéka, de az élettársak végül is haraggal vál-
tak el: „Miután reggel ment Lillafüredre Attila, csomagoláshoz kezdtem. 
Elkészítettem az útra..., és ő úgy ment el, hogy el sem köszönt tőlem."24 

A konfliktust egy csúnya pletyka robbantotta ki, amelyet Szántó Judit 
szerint ő maga szándékán kívül indított el. Remenyik Zsigmond felesége 
lázas beteg férjét Juditra akarta bízni, mondván, hogy neki randevúja van. 
A felháborodott fiatalasszony egy haragos kifakadása nyomán, noha nevet 
nem mondott , budapesti kávéházi körökben kitudódott a kínos eset. Re-
menyik oly mértékben megsértődött, hogy egy regényben, amely előbb a 
Korunkban folytatásokban, majd pedig Költő és a valóság címmel könyv alak-
ban is napvilágot látott, József Attilát és élettársát szánalmas és visszataszító 
kulcsfigurákként állította pellengérre.25 

A költő, aki élettársa pletykálkodása vagy ügyetlensége folytán kényes 
helyzetbe került, maga is súlyosan hibáztathatta Juditot, különben nem távo-
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zott volna egy hétre köszönés nélkül. A közvetlen kiváltó ok önmagában 
talán nem járt volna ilyen súlyos következménnyel, ha nem előzték volna 
meg azt a felek között régebb óta feszülő ellentétek. Ignotus Pál - alighanem 
túlzóan, bár az ilyen hullámvölgyekben nem alaptalanul - egyenesen 
„monogámul szervezett boldogtalanságnak"2 6 nevezi ezt az élettársi kapcso-
latot. A kommunista „vonal" mellett mereven kitartó Judit és az általa 
egyedül helyesnek vélt iránytól folytonosan elhajló József Attila személyi 
konfliktusát ez a kettejük között húzódó politikai-világnézeti diszkrepancia 
csak tovább élezte. A világnézeti, politikai hovatartozásbeli megrázkódtatás 
tehát a magánélet övezetét is elérte. Ebben az intellektuálisan és érzelmileg 
kusza helyzetben került sor a lillafüredi utazásra. 

A Budapest-Miskolc közötti utat a költő valószínűleg Németh Andor tár-
saságában tette meg 27 A vidéki nagyvárosban történt tartózkodásnak, majd 
pedig annak a kisvasúton tett vonatozásnak, amely Miskolcról Lillafüredre 
vitte József Attilát, már krónikása is akadt: „Előadásokat tartottunk Mis-
kolcon, onnan átrándultunk Lillafüredre - írja Nagy Lajos - , Miskolcról 
helyiérdekű vonattal utaztunk. Gyönyörű tájon vonul ez a vonat, hegyek és 
dús erdők között. Egy kupéban ültem Attilával, én arccal menetirányban, ő 
velem szemben. Elragadtatva néztem a szép fákat. Váltakoztak a sokféle fák, 
fenyők, bükkök, tölgyek és hársak és platánok. Az út egy szakaszán gyer-
tyánfák közt haladtunk. Gyertyánfaerdőt akkor láttam először. Szinte áhítat-
tal bámultam ezt az erdőt, a sok-sok gyertyánfát, melyek vékony és egyenes 
törzsűek, és a magasba merednek. Attila könyvet olvasott és egy tekintetre se 
méltatta az erdőt. Csodálkoztam rajta. Azon csodálkoztam, hogy ő, a költő, 
akinek a versei tele vannak pompás természetleírásokkal, most, amikor 
élvezhetné a természetet, ennyire közönyös. De nemcsak hogy nem nézett ki, 
hanem így szólt hozzám: »Hallgass csak ide! Milyen remek ez.« És elkezdett 
felolvasni a Toldi szerelmébői."28 

Nemcsak azt tudjuk, hogy milyen fák környezték a háttal a menetiránynak 
helyet foglaló utast, ki ült vele szemben, milyen könyvet vitt magával útjára, 
hanem a Palota-szálló vendégeinek a Lillafüredi Fürdőújság 1933. júliusi 
számában olvasható névsora azt is tudomásunkra hozza, melyik hotelben 
kapott szállást.29 Sőt, Füsi József idézett interjújából az is kiderül, hogy Berda 
Józseffel egy szobában helyezték el.30 Hogy mely hivatalos programokon vett 
részt a költő, azt nem tudhatjuk. Tény, hogy a szombat délutáni megnyitó fő 
eseménye Móricz Zsigmond előadása volt. „Vasárnap délelőtt barlang-láto-
gatáson voltak az írók." Délután egyebek között Kosztolányi Dezső 
előadását hallgatták meg. „Este a közös vacsoránál Pakots József és Móricz 
Zsigmond elköszönt az íróktól."31 

Az eseménysorozatról, József Attilát helyezve figyelme középpontjába, 
Németh Andor a következő élménybeszámolót közli: „A Palota szálló veze-
tősége fényes fogadtatásban részesítette a vendégsereget. Egymást követték 
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a bankettek, a kirándulások. Az első benyomások kavargásában elvesztettem 
Attilát szem elől. Mire megtaláltam, már lecsatlakozott egy ismert nevű 
orientalista társaságához. Nem is tágított mellőlük többé. A társaság köz-
pontja karcsú, barna, éjfekete szemű fiatal lány volt. Attila láthatóan belé-
szeretett. Kétszer-háromszor láttam őket messziről, a Szinva mentén, a tó 
partján, a szálloda halljában; Attila izgatottan beszélt és gesztikulált. A hölgy 
mosolygott és hallgatott."32 

A „hölgy", Marton Márta művészettörténész, Dr. Szöllős Henrik, egy 
neves sebész válófélben lévő felesége,33 aki egyesek szerint Baktay Ervin 
társaságához tartozott (saját későbbi emlékezésében Mohácsi Jenő szerepel 
mint ennek a körnek a középpontja; Szántó Judit emlékezése szerint a fiatal-
asszony Kárpáti Auréllal vacsorázott),34 nem cáfolja N é m e t h Andor 
emlékezését: „Összesen három napig ismertem József Attilát - nyilatkozta 
egy interjúban. - Néha beszélgettünk ezekben a napokban, műveltsége, 
egyéniségének érdekessége megfogott . Amolyan játékos, jelentéktelen 
udvarláson felül semmilyen szubjektív kapcsolatról nem beszélhetek. 
Mondhatom, nem álmodhattam, hogy ebből az ismeretségből vers szüles-
sék."35 

A vers, Bokor László szerint, „1933. jún. 12-én, a lillafüredi írótalálkozó 
váratlan feloszlásának napján született meg."36 Mint ismeretes, Pakots József, 
az íróhetet rendező írók Gazdasági Egyesülete elnöke szívszélhűdés 
következtében, 12-én hirtelen elhunyt, s a rendezvény ennek következtében 
félbeszakadt. Az írók kedden utaztak el a kongresszus színhelyéről. 
„Távozás előtt bekopogtattam Attiláért - írja Németh Andor. - A szobában 
égett a villany, vetett ágya gyűretlen maradt. Az asztalon teleírt papírlapok 
hevertek. A hamutartóban cigarettavégek tömege, nyilvánvaló volt, hogy 
egész éjjel virrasztott és alkotott."37 Ha Németh Andor tanúságtételét elfo-
gadjuk, s ha a „teleírt papírlapok"-at az Óda kéziratával, nem pedig - mond-
juk - a [Magad emésztő.. .J-ével azonosítjuk, akkor a vers keletkezési idejét 
június 12-13. éjszakájára rögzíthetjük. Ha továbbá elfogadjuk, hogy a 
Mellékdalban születésének tényleges helyzetére, a Miskolc-Budapest vonat-
útra történik utalás: „Visz a vonat, megyek utánad. . ." , akkor a vers első vál-
tozata egészében 13-án délelőtt készült el. 

Szántó Juditnak a költő szavaira hivatkozó verziója ettől némileg eltér: 
„Két nap múlva azt mondja Attila: »Milyen buta voltál, ez a nő nagyon szép 
volt, Kárpáti Auréllal vacsorázott. Kértem, hogy szeressen. Nevetett, azt 
mondta, hogy szeret, mint egy gyereket. Mondtam, a világ legszebb szerelmi 
versét írom hozzá, és otthagytam a vacsorázókat. Engem Jóskával tettek egy 
szobába, és míg Jóska a jó csopaki borról tartott előadást, én megírtam ezt a 
verset.«"38 Ez is egy kerek történet, amely akár igaz is lehet. Elfogadása 
esetén azt feltételeznénk, hogy a kedves távolléte, a rá való visszarévedés, a 
lillafüredi táj szemlélése csak fikció. Maga a költő, szándékosan távolodott el 
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az ifjú hölgy társaságától, a „kedves vacsora melegétől", hogy a kívánatos 
távlatot, a vágy helyzetét mintegy mesterségesen megteremtse. Sőt, a hosszú, 
többrészes költeményt e verzió szerint a Berda Józseffel a csopaki borról foly-
tatott esti konverzáció alatt írta meg szerzője. A nyilatkozatba azonban 
beleértendő, hogy a vers terve, netán részletei, sőt esetleg előfogalmazványa 
már meg kellett, hogy legyen, különben a költő honnan tudhatta volna, hogy 
a szöveg „a világ legszebb szerelmi verse" lesz? 

Maga Berda erre m é g rátesz egy lapáttal. Szerinte József Attila éjjel írta meg 
a [Magad emésztő...] c ímű verset, míg ő hortyogott, s őt fölkeltve azon mele-
gében „büntetésből" fel is olvasta neki. „Utána elolvasta az Ódát. Gyönyörű 
szerelmes vers, az is ott született... Először a Babitsot megkövető verset olvas-
ta el és utána az Ódát olvasta el... Én azt mondottam, mind a kettő remekmű... 
Azt mondottam, modern költőtől ilyen gyönyörű szerelmes verset nem hal-
lottam... Éjfél után lehetett 2-3 óra tájt. Hajnalban volt ez. Fölébresztett 
engem."39 

Számolni kell azonban néhány zavaró tényezővel. „Vagy egy hétig volt 
távol Attila" - írja Szántó Judit. Azt Németh Andor sem állítja, hogy együtt 
utaztak volna vissza: „ - Menj csak előre - rázott le magáról. Megint elsza-
kadtunk egymástól. N e m találkoztunk sem az állomáson, sem a vonaton." 
Igaz, hogy az új találkozást 14-ére teszi: „A rákövetkező nap déltájban meg-
jelent a Jókai téren." Németh szerint ez alkalommal számolt be Szántó Judit 
öngyilkossági kísérletéről.40 Csakhogy ez az öngyilkossági kísérlet, a sajtó-
közlemények erről tanúskodnak, vasárnap, 18-án következett be.41 A pesti 
viszontlátás tehát vagy nem másnap történt, vagy pedig az öngyilkossági 
kísérletről való beszámoló nem ekkor következett be. A költő 13-i keltezéssel 
Lillafüredről (közvetlenül az elutazása előtt?) küldött egy lapot Juditnak, 
amelyen egyetlen szó szerepelt: „Szervusz".42 Meglehetősen hideg üdvözlet, 
ami arra enged következtetni, hogy az eltelt napok nem csökkentették József 
Attila neheztelését élettársa iránt. Amikor a lap megérkezett, a költő még 
mindig nem ért haza. „Szombaton hazajött Attila" - olvassuk Szántó Judit 
emlékezésében.43 

Hol töltötte vajon a hét három-négy napját? Az írókkal Kodolányi közölte, 
hogy „kedden hazautaznak, hogy részt vegyenek Pakots József temetésén".44 

A gyászszertartásra viszont csak csütörtökön, 15-én került sor. Lehetséges, 
hogy nem mindenki utazott el nyomban Lillafüredről, s a költő még ott 
töltött néhány napot? Érdekes módon Bányai László is tudni véli, hogy sógo-
ra nem távozott el rögtön az üdülőhelyről. Feltételezése szerint ez a vers 
múzsájának ösztönzésére történt: „Talán bíztatta is Attilát, hiszen egyedül az 
ő kedvéért maradt Lillafüreden még az íróhét u tán is néhány hétig a hu-
szonnyolc éves hősszerelmes."45 A „néhány hét" kifejezés természetesen erős 
túlzás, s arra sincs semmiféle adatunk, hogy ezeket a napokat a költő a fiatal-
asszony társaságában töltötte volna. 
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A Mellékdal azt jelzi, hogy Marton Márta elutazása és az övé között 
bizonyos időintervallum telt el: „Visz a vonat, megyek utánad..." A kérdés 
csupán az, hogy mikor állt be ez a hiátus? Az Óda múzsája úgy emlékszik, 
hogy elutazása után nagyon hamar megkapta a vers kéziratát... postai úton: 
„ - Nagy meglepetés ért, amikor hazaérkezvén..., másnap egy borítékban meg-
kaptam a verset egy néhánysoros levél kíséretében."46 Ha Marton Márta 
emlékezete nem torzít, a küldemény legkorábban június 14-én érkezhetett 
címére. Bizonyos, hogy az Óda nem íródott meg hétfő előtt, s az is nyilván-
való, hogy már az előtt megszületett, mielőtt szerzője szombaton (vagy vasár-
nap?) hazaérkezett volna a Székely Bertalan utcai lakásukba. Annál inkább 
így van, mert „Budapest, 1933. jún. 17." dátummal (szombaton) az alábbi 
levél kíséretében elküldte a verset Babitsnak: „Mellékelten küldöm e hosz-
szabb költeményt és nagyon kérem, hogy - amennyiben megnyerné tetszé-
sét - minél előbb közzétenni szíveskedjék. - Igaz tisztelettel őszinte hive."47  

Visszatekintve az összegyűjtött adatsorra, nem mondható kevésnek, amit a 
vers születésének közvetett és közvetlen előzményeiről előzetesen tudha-
tunk. Június 10-én tehát József Attila megismerkedett egy mindenki által 
különösen csinosnak ítélt fiatalasszonnyal, háromnapi alkalmi találkozások, 
társalgások nyomán szerelmes lett belé, s erről az érzésről 12-13-án, (esetleg 
14-16-án) írott versében, a híres szerelmi Ódában vallomást tett. A vers 
értelmezését egy másik közleményben végezzük el. 

1 Az emléktáblán az Óda egyik tájleíró 
részlete olvasható, majd ehhez a következő 
mondat kapcsolódik: „József Attila (1905-
1937) az első lillafüredi írótalálkozó (1933) 
résztvevőjeként e táj ihletésében írta Óda 
című versét." M. PÁSZTOR József, „Kezdetben 
volt Pakots", Bp., Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése, 1984, 68. 

2 PÁKOZDY Ferenc, Külvárosi éj, Társa-
dalmi Szemle, 1933. febr. 87-88. = Kortársak 
József Attiláról, /., Bp., Akadémiai, 1987, 294-
296. És a jegyzete: 776-777. 

3 A levelet közli HORVÁTH Iván, József 
Attila és a párt című tanulmányában = Miért fáj 
ma is, szerk. HORVÁTH Iván és TVERDOTA 
György, Bp., Balassi, 1992, 312-313. 

4 JÓZSEF Attila, Az egységfront körül, 
TÉGLÁS Ferenc, Az egységfront körül és 
jegyzetek = József Attila Összes Művei III., Bp., 
Akadémiai, 1958,140-148., 362-374. 

5 József Attila nem hajlandó meghalni!, A 
Hír, 1933. júl. 4., 3-4. = Kortársak József Attiláról 
/., Bp., Akadémiai, 1987, 313-316. 

6 József Attila Összes Versei, 2., közzéteszi 
STOLL Béla, Bp., Akadémiai, 1984, 546. 

7 NÉMETH Andor, A semmi ágán, Szép 
Szó, 1938. jan.-febr., 31-37. = NÉMETH An-
dor, József Attiláról, Bp., Gondolat, 1989, 400. 

8 Berda József emlékezései József Attiláról. A 
magnetofonfelvételt FÜSI József készítette. 
Lelőhelye: A Petőfi Irodalmi Múzeum hang-
tára. 

9 AGÁRDI Péter, Kortársunk, Mónus Illés, 
Bp., Gondolat, 1992, IV. József Attila és Mónus 
Illés, 53-79. 

10 I. т., 68. 
11 LENGYEL András, József Attila „nemzeti 

szocialista" epizódjáról, = Uő, A modemitás anti-
nómiái, Bp., Tekintet, 1996,105-119. 

12 József Attila válogatott levelezése, sajtó alá 
rend. FEHÉR Erzsébet, Bp., Akadémiai, 1976, 
282, 284, 290-292. 

13 Berda József emlékezései József Attiláról. 
A magnetofonfelvételt FÜSI József készítette. 
Lelőhelye: A Petőfi Irodalmi Múzeum hang-
tára. 
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14 József Attila Összes Versei, 2., közzéteszi 
Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1984, 546. 

15 A Kortársak József Attiláról című doku-
mentumgyűj temény (Bp., Akadémiai, 1987) 
egy ilyen írást közöl 1934 elejéről: Babitsnak 
fáj... (Új Magyarország, 1934. febr. 6., 4): 
„Hogy ne említsünk más neveket, csak a fia-
talok közül Kodolányi János, József Attila és a 
fiatal zseni: Sértő Kálmán nevét, akik n e m is 
hogy jelenteni fognak, de eddig is jelentettek 
valamit a magyar irodalom egén; egyet sem 
találunk a kitüntetet tek között ." (/. т . , 
329-330.) 

16 A [Magad emésztő...] 1933 júniusára 
datálását a Berda-interjú alapján M. 
PÁSZTOR József vetette föl „Kezdetben volt 
Pakots" című könyvében (A Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Bp., 
1984): „E bejelentés [ti. annak bejelentése, 
hogy Babits Mihály részt vesz a lillafüredi 
íróhéten] irodalomtörténeti jelentőségű lett, 
mert József Attila - a Babits Mihállyal való 
találkozás reményében - ekkor, Lillafüreden 
írta meg az általa megbántott költőt megkér-
lelő versét. Valószínűleg személyesen is el-
mondta volna neki." (1. т . , 48-49.) Azt a fel-
tevést, amely szerint a Babitsnak szóló, 
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