
BÓKA LÁSZLÓ: JÓZSEF ATTILA
~LETE ~S ~LETMOVE

József Jolán könyve (József Attila élete, Budapest, 1940.
Cserépfalvi) megrendítő olvasmány. Valószínűnek tartjuk,
hogy ha József Attila életrajzát nem ő írta volna meg, hanem
valaki, közömbös idegen, egy lexikon számára, akkor is meg
rendülve olvastunk volna arról a nyomorról, küzdelemről s té
bolyról, mely legnagyobb kortársaink egyikének )utott osz
tályrészeül, de más megrendülés lett volna az. Az élet való
tényei önmagukban is elég retfegtetők, hatásukat csak az fokoz
hatja, ha maga a szenvedő tesz bizonyságot sorsáról. ha a
sebzett tárja fel ensebét. József Jolán könyve ezt a hatást teszi
olvasójára, nemcsak azzal, hogy testvére életrajza egyben az
ő életírása is. Valamivel többet érez az olvasó, hangja nem
csupán a nagyon beavatott hangja s művének hitelét nemcsak
a közvetlen tapasztalás. belső melege biztosítja. (Ha ez ele
gendő lenne, akkor nem tennők le oly kielégítetlenül Ady bará
tainak vallomásait.) A mű varázsa azt mondhatnók egy élet
tani titokból. a nőtestvér és fitestvér rejtelmes kapcsolatából
sugárzik ránk. Anyáskodni és marakodni, összebujni és el
szakadni, együtt élni si mégis külön lenni, hódítani és meghó
dolni, minden kelléke a férfi és nő viszonyának kell ehhez s
mindez az egy-vérből-sarjadtak ártatlan tisztaságában, a bir
toklás mohó igénye nélkül.

Szkeptikusabbak vagyunk persze annál, hogy míndent e
titokkal magymázzunk (Hogy az előbbi példánkhoz térjünk
vissza: ha a testvéri viszony elegendő lenne a belső látás ilyen
íokához, akkor néhai Ady Lajos könyve sem lett volna oly
semmitmondó.) A titok csupán József Jolán élménye marad
hatott volna, soha nem hegedő seb, mit a gyász néma ajka
örökre elhallgathatott volna. Hogy megélte testvére szerivedé
seit, ez volt testvéri sorsa, hogy átértette azokat, ez ragyogó
intelligenciájára mutat csupán. De hogy le tudta írni is és így
tudta leírni, ez már több a megértő testvér teljesítményénél.
Testvérek voltak vérszerint, de József Jolán könyve azt bizo
nyítja, hogy testvérek voltak a lélek seerint is és az a lélek
alkotó lélek volt.

Ma már megvallbatjuk: félve néztük József Jolán köny
vét a könyvárusok kirakataiban. Féltünk a testvér síratójától,
mely a koporsó felett megrendítő, de - engedeimet a ciniz
mus látszatáért - sem kottára, sem papírosra nem való. De
mikor kiváncsiságunk legyőzte félelmünket s belefogtunk az
olvasásba, kishitűségünk szégyent vallott. József Attila életét
a nőtestvér élte át, de egy figyelemre méltó író írta meg, ki
nek szavára ezentúl figyelni kell. Szavának nemcsak élmény-
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hitele van hanem művészí is: a szerétet-közelség tökéletes
egyensúlyban van az ábrázolásnál elengedhetetlen távlattal.

József Attila objektív müvész volt. József Jolán is az.
Ennek köszönhetjük, hogy életrajz-irodalmunk (melynek szin
vonalát az utóbbi évek életrajz-regény divatja igen alacsonyra
ejtette) ismét egy nagybecsű darabba! s irodalmi életünk egy
új íróval szaporodott. (Nem írhatom, hogy írónövel. E korcs
szó korcs értelmet hordoz. Beniczkyné írónő volt, de Kaffka
Margit éppen tökéletesen kifejezett női mivolta okán, igenis
derék író.)

József Attila hibája, illetve érdeme, hogy elsősorban

mégsem az irodalmi élményt keressük testvérének könyvé
ben, hanem a biográfiai adatokat. Bár - s ez ismét az író
József Jolán érdeme - száraz sző az adat arra, amit talá
lunk. Ha keveset! akarunk mondani, akkor azt mondhatjuk: a
teljes magyar szociográfiai irodalom sem tudta annyira fel
tárni a nyomorúság titkait, mint ez a halkszavú, szenvtelenül
írotf könyv. Ha méltómód akarjuk értékelni, méltó példákhoz
mérve, akkor Móricz Zsigmond Önéletrajzához, Illyés és
Kassák szerenesés ihletésű lapjaihoz kell hasonlítanunk. E
könyv olvasása előtt is tudtuk, hogy költőnk a magyar prole
tariátus gyermeke volt s tudtuk, hogy nehéz sors ez. De álma
inkban is üldözni fog örökké egy kép. Mikor Józsefék vi
szonylagos "jólétben" éltek, volt egy csirkejük. Ezt a csirkét,
ha József mamát ágyhoz kötötte halálos betegsége, Attilának
kellett levinni a ronda Ferenc-térre, legeltetni. "Mogorván ült
le a tér egyik padjára. Tartotta a spárgát s a spárga másik
végén buzgón kaparászott a gyűlölt madár. A gyerekek körül
ál1ták, ugratták, csúfolták." Attila ebben az időben már ver
seket írt, kamaszodó fiúcska volt, telve a jövendő férfi ön
érzetével ...

József Attila ifjúságának hiteles képe József Jolán köny
vének legnagyobb értéke. Mert nemesi litteraturánk nagy
elesettjeinek sorsát eléggé magyarázza a magyar Parlag kö
zönye, polgári irodalmunk politikai buktatóit jól ismerjük. De
ezek a régi példák itt nem segítenek. Mert tegyük fel, hogy
magyarunk már versolvasó és könyvvásárló, tegyük fel, hogy
Akadémiánkban Babits nem első fecske, képzeljük el, hogy
Hatvany Bertalan igazi mecénás, vizionáljuk, hogy szerkesz
tőink sohasem érdeklődnek Attila politikai nézetei iránt,
csak verseinek hódolnak nagy honoráriumokkal . .. vajjon
mindez levehette volna róla a nyomor stigmáját? Forgót
árult, kenyeresfiú volt az Emkében, szakácsnők szatyrait ci
pelte haza a vásárcsarnokból, bélyeggyüj ternén y éből utcai
bélyeg-börzét alapított, - pár krajcárért. "Pénzecskéjének
egy részét betette a takarékba. Beiratási díjra gyüjtött, meg
körzőre. Mert az minden gyereknek volt az iskolában, csak
neki nem. És tornacipője sem volt, meg tornatrikója. De ha
kellett, kivette sokszor majdnem tíz koronát kitévő takarék
betétjét, ideadta és kezdte előlről a gyűjtést." Gyerekkora az

422



ágyrajárás és az albérlet közötti sivárságban telt el s az igazi
irodalommal egy ágyrajáró hivatalnokkisasszony bőröndben

hordozható "könyvtárában" ismerkedett meg. Néha kiadták a
Gyermekvédő Liga útján falura. öcsödön. apróka korában, el
piszkolta a nadrágját. Nevelőapja megostorozta. "Rövidnyelű

ostora volt, hosszú, kígyózó szíjjal a végén, ami rácsavarodott
Attila kis derekára. Az ostor vége csattanva harapott aprókat
a meztelen lábakra, körülkanyarodott a puha kis hason, a hát
vékonyka bőrétJ hasogattá. Az égrehangzó csattanások üte
mére Attila ropta az iszonyú táncot, kezét szeme elé szorítva,
kiszolgáltatva, védtelenül, hang nélkül, szö nélkül, nyögés nél
kül, lélekzet nélkül." Ez a nevelőapja nem akceptálta az
Attila nevet. Pistának hívta Attilát ...

Hát feledhette volna ezt akár az Akadémia elnöki széké
ben?!

"Országos volt a pusztulásban . . ."
A könyv biográfiai értékei között nem utolsó az a né

hány levél, melyet József Jolán közöl. A levelek nemcsak
József Attila koránébredt költői öntudatának dokumentumai,
hanem új oldalról ismertetik meg a költő immár szoborrá
dermedt arcát. Van ezekben a levelekben valami, amit
vonakodva a szo elhasználtságától ugyan - bájnak kell ne
véznünk. Gyermekes komolyság, gyermeki nyíltszívűség, fon
toskodás és tréfa elegye ez és olyan ártatlanság s járatlanság
a kegyetlen világban, ami csak az igazán nagyok sajátja.

Míg lapoztuk a könyvet, sokszor magunk elé idéztük
József Attila alakját, igyekeztünk betölteni eleven látomások
kal a "memória kereteit", de csüggedten állapítottuk meg: ezt
az arcot nem adatott ismernünk. Morózus, éles, elmélyedő,

vitára kész, hetyke, haragos arcát mutatta csak nekünk s igen
ritkán a tréfásat. Most hálásan meg kell köszönnünk a test
vérnek, hogy dokumentumokkal győz meg emberismeretünk
fogyatékosságáról. Mi csak a becsületes, az elvhű, a szél ma
lomharcoktól sem visszariadó Attilát láttuk: ezt a jó, ezt a
lelkes, ezt a kedves Attilát, fájó szívvel csak most ismerjük
meg.

"Neked is csak most jut eszedbe egy mama-levéllel meg
örvendeztetni" - írja József Etelkának. Mama-levél: milyen
finom és milyen pontos, milyen kedves és milyen fájdalmas
szó, "Nézz körül, hogy egy lapra, melynek főszerkesztője le
szek, hány előfizető akad a környéken:' A lapot a párisi
nyomor idején tervezi s a környék, ahol József Jolánnak utána
kell nézni, Magyarország. "Nemsokára rendezünk egy József
Attila estét, majd küldök akkor egy plakátot a szíved fölé:"
És még egy idézet. Az egyik párisi levele fölé ezt írja dátum
nak: "Páris" a csomag napján."

Ezekben az időkben a Hotel du Vaticanban öngyilkossá
got kísérelt meg, - nem először életében. Napi költségvetése
a 12 és az 5 frank körül mozog, sajton és tejen él: bableves
ről (kolbásszal, csipetkével) és fatányérosról ábrándozik, de
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nem kér csomagot, mert akiváltásért 13 Iranket kell fizetni.
Verseket ír és versek írására bíztatja József Jolánt. "És semmi
szimbolizmus!" - hangzik ars poeticaja. - Mindent teljesen
racionálisan; ésanalitíkusan meg kell vizsgálni minden szót
és mínden sort külön-külön... Amikor már tökéletesen meg
tudod mondani tizennégy sorban, hogy egy kocsi áll, paraszt
szekér a ház előtt, akkor eljuthatunk a tulajdonképpeni köl
tészethez, tehát tényleges, csak költői nyelven elmondható
érzések kifejezéséhez."

Azt a levelét, melyben ezeket írta, így fejezi be: "Vettünk
felesbe egy petróleumkályhát, főzünk s néha pirosra sütjük
a szoba levegőjét."

Mindent megoszt testvérével. Gyomorbaját, terveit, Villon
zsargonját, politikai nézeteit, sikereit ("A Hont Feri egy Jó
zsef Attila-estét akar rendezni velem felesbe ..."), gondjait,
verseit s kétségeit: "Cikkeimet nem hiszem, hogy közölnék. .."

Milyen nagy gyermek!
Juhász Gyula szakállán könny csorgott, mikor beszélt róla

s azt hajtogatta: "A kedves, a kedves ..." Dehogy értettem
akkor.

Szakállt növesztett és francia verset írt szakálláról.
Milyen nagy költő volt.
Nagy költő? - Merész szö, vagy könnyelmű szó a kor

társ szájában. Olyan ítélet, mely felett csak a holnap dönthet
végérvenyesen, melyre a holnapután talán fölénnyel legyint.
A sok szellemtörténettel fertőzött ítész között kétségkívül
óvatosan mondtuk ki, de bizalommal várjuk a holnap dönté
sét. A kortársi közelség csak azt rettenti vissza az ítélettől,

aki csupán a koreszmék leckéjét szajkolja s őszinte percei
ben döbbenve ébred rá nézeteinek hanglemez-törékenysé
gére. De ahogyaháromdimenzióban való alkotásnak is 'van
nak stilusoktól független örök törvényei, úgy kell törvényé
nek lenni a költői alkotásnak is. A mű bizonyos fokig objek
tív s a róla szóló ítélet is lehet majdnem ugyanolyan fokig
az: intencióban pedig kell, hogy az, legyen.

Kortársi közelség? Nagy akadály, de nagy előny is. Az
utókor számára majd épp ekkora akadály lesz a torzító távlat
és kortárs-magam és majdani-utodom mindketten csak a mű

objektív valóságára és axiologiai törvények kor feletti érvé
nyére vagyunk utalva. Az ítélet végtére judicium dolga, az
egyéni [udiciumé s ahogy felismerem a zsebtolvajt tettéről,

felismerhetem a nagy költöt műve nagyságáról. És kell-e na
gyobb távlat akortársénál? Nem paradoxon ez, világért
sem: a nagy költő mindig előre dobja a szívét a meg sem
születettek felé: Vörösmartyr Babits értette igazán először s
Petőfit Ady; Arany és Jókai pedig még mindig várnak művük

tömbjébe zártan, hiszen még csak imént kezdtük szótározni
szavaikat!

S végtére is: köszönet és hála József Jolán könyveért,
(mit bizony igencsak bujni fog az "objektív" utókor l) mi is
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olvastuk e becses könyvet, de azt hiszern nem mondok újat
s meglepőt, hogyha azt mondom: csak irodalom-lélektani
szempontból mondott újat József Attiláról, ám értékelése
szempontjából közömbös, hogy megíródott-é vagy sem.

Itéletünket művéről ez éppen úgy nem módosíthatja,
mint ahogy kevés szó jut ebben az ítéletben a "telszik-nem
tetszik"-nek is. Volt úgy, hogy tetszett, volt úgy is, hogy taszított
a műve s szívemhez csak késői verseiből szól egy kalászkapa
réknyi. De hiszen Goethe életművét sem tudnám alábecsülni
csak azért, mert sem emberi sem költői egyénisége nem ro
konszenves, számomra s nemcsak nyelvét nem szeretem, de
még azt a tipográfiát sem, amin nyomtatják. Azért a zseni
fénye csak világol rám is a goethe-i műből, azért az Iphige
nia lélektani kompozíciója nem kevésbbé tökéletes szemern
ben, azért van olyan titka szívemnek, melyet csak Goethe
szavaival tudok feloldani. Fordítva: kevés költőt szeretek úgy,
mint a Múzsájától megfutott Nagy Zoltánt, de nem írnám
róla azt, hogy nagy költő, - ő csak nekem nagy.

Nem hozhatta hát olyan közel szívemhez a testvér könyve
József Attila emberi alakját, hogy közel férkőzhetett volna
műveinek objektív ragyogásához. S szinte jobban örültem
versei új kiadásában annak a kevés újnak, vagy nehezen
hozzáférhetőnek, mint József Jolán adalékainak. Mert hiába
minden szó: a költő csak a művében él. Valóságos léte: egy
hasonlat, tébolya: egy bizarr kép, szenvedő szíve: különös
ritmus.

Sorsáért az átok, a gyűlölet s a forranó bosszú: ez tarto
zik rám, a kortársra. De versei mindenkié, kire a topos
noetos fénye visszasüt.

Verseinek új s bővebb kiadása (József Attila összes
versei és műfordításai, Budapest, 1940. Cserépfalvi) lényege
sen kezelhetőbb a két esztendeje Németh Andor gondozásában
megjelent kiadásnál. Bálint György igen helyesen arra töreke
dett, hogya lehető teljesség mellett még az irodalomtörté
neti használhatóság feltételének is megfeleljen összeállítása.
6 is érintetlenül hagyta ugyan kegyeletből a Medvetánc című

kötetet, de az időrend épségbentartása kedvéért a Medve
táncba átvett verseknek legalább a eimét eredeti helyükön
közli. Igy elérte azt, hogy az új kiadás már módot nyujt arra
is, hogy József Attila életművét fejlődésének dínamikájában
szemlélhessük. Ez a fejlődési vonal sokat megmagyaráz abból
a felsőbbségből, mely a, költöt kortársai közül kitűntette.

Kortársai irodalmi pályájuk elején vagy az akkor "legmo
dernebb" mindenféle ,,-ista" irodalmi divatok árjától sodor
tattak, vagy a Nyugat irányától visszakanyarodva a mult szá
zad derekához, népi forrásokban keresték saját hangjukat.
A valóban nagy tehetségűek között úgylátszik József Attila
volt az egyetlen, aki egyenesen, megszakítás nélkül a Nyugat
irányában kereste útját: első versein pontosan kimutatható a
nagy nemzedék legnagyobbjainak, Adynak, Babitsnak, Juhász
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Gyulának, Tóth Arpádnak, Kosztolányinak hatása. Ezért vesz
tegetett ő a legkevesebbet erejéből az izmusok álutain s
ezért nem vált soha visszatetszővé művén a koreszmék nyo
ma: dialektikájukat sohasem tudta átvenni az után a magas
iskola után. Azt a stílust, amit ott tanult, már csak a maga
megtaIált hangja válthatta fel s annak a stílusnak intencióját
(a magyar irodalom organikus stilus-Iejlődésének iránya volt
ez) sohasem is váltotta másra. Legnagyobbjaikkal együtt fut
va, aprajukat el is hagyva hamarosan, holtáig futotta a pá
lyát. (Valamikor inyenc feladat lesz irodalomtudósok számára
feltárni azokat az érintkezési pontokat, melyek Babits és Jó
zsef Attila művén felismerhetők. Az indikáció Babitsé, de az
eredmény néha hatással nem magyarázhatóan egyenértékű s
Babits klasszicitását szépen igazolja, hogy legérettebb alkotá
sainak nem egy eleme egyben a legifjabb irodalom friss
eredménye.)

Kiragadott példa volt ez, de megmutatta, hogy mily szük
ség volt erre az újabb kiadásra: elkezdődhet immár József
Attila életművének méltó értékelése. Először természetesen
fel kell dolgozni e művet s ma már lehet is. Kötelezővé

is teszik az irodalmi feladat vonzása mellett az eszmék is,
melyekért ő hevült. Az eszmék, melyek köré most lánggyűrű

szorul, az ő művében salaktalan tisztaságban ragyogtak.
"Okos szívében jajgatott a világ töredelme" írta róla Horváth
Béla. Okos szív: találóbbat nem lehetne mondani róla. A szen
vedélyes, a nemtelen, a gyáva szívek gyűlölködő világában
hallgassuk rnűvéböl okos szívének dobogását, de üljünk le
valóban műve mellé és e méltatlan világ ellen méltó módon
lázadva, mutassuk fel művét teljes igazságában, igazi szépsé
gében.

Az ő hazája már az "édes Örökkévalóság": szárítsuk fel
gyáva könnyeinket s ne sirassuk tovább. Itt az ideje, hogy
felépítsük emlékművét sírja fölé. Az első, példamutató lépés
már megtörtént : a testvér már letette sírjára könyvét ...

Bóka László.
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