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József Attila és Szabó Lőrinc

1957. szeptember 29-én telefonáltak, hogy keressem fel a Oömörí klinikán
Szabó Lőrincet. Riasztó hirek terjedtek el a városban állapotáról. Már évek
óta hallottunk hasonlókat, Í'JY méltán rernélhettük, hogy a túlzott féltés találja
ki azokat. Másnap meglátogattam. Igen elesett állapotban találtam.

- Nagyon örülök, hogy eljöttél - üdvözölt. - Fontos dolgokat akarok neked
elmondani.

1926 februárjában. ismertem meg Szabó Lőrincet. Abban az időben az Egye
temi Szociálpolitikai Intézet munkatársa voltam, amely .intézrnény célul tűzte ki
a munkásság helyzetének megismerését és megjavítását. Az egész mozgalom az
angol settlement* intézmény sugallatára és utánzására épült fel. Hilscher Rezső,

a nemrég elhunyt szociálpolltlkus vezette. Li azok közül a kevesek közül került
ki, akik komolyan vették a szociálpolitikát és hittek abban. hogy a kapitalizmus
embertelenségét hatékonyan ellensúlyozzák vele. Jutalma a teljes meg nem értés
volt. Az akkori hivatalos körök "titkos kommunistát" gyanítottak benne. A bal
oldal pedig "tolsztojánusnak" csúfolta. €n a kulturális osztály tagjaként, irodalmi
ma tinék rendezését kezdeményeztem. Célunk az volt. hogy az akkori legnagyobb
Irékat és művészeket vigyük ki a munkások közé. Megjelent pódiumunkon Kosz
tolányi Dezső, Zilahy Lajos és Móricz Zsigmond képviseletében Mórícz Virág.
Azután a fiatalokra is sor került. Elsősorban Kodolányi Jánosra és Szabó Ló
rincre gondoltunk.

Az Est szerkesztőségében kerestem fel Szab6 Lőrincet. Pár pillanat alatt Mikes
Lajos szebájába kerültem, akit színtén csak Irásaiból. fordításaiból ismertem. Fogal
mam sem volt róla, milyen nagy hatalom és nehéz ember a "csodadoktor"."Elkezdő

dött a faggatásom. Jó félórai gyúrás után azzal bocsátottak el, hogy három napon
belül választ kapok. Indulásom közben beröpült a szebába Erdélyi Jözseí. aki
a maga heves modorával új vihart kavart körülöttem. Három nap múlva megkap
tam a beleegyezést, de még néhány kérdésre megnyugtató választ kellett adnom,

A két fiatal ír6 "balold::tli" volt, kényesek voltak baloldaliságukra. Mikes
Lajos különösen vigyázott, nehogy reakciós csábítás zsákmányaivá váljanak.

A matiné szépen sikerült. Nagy számban jelentek meg munkások is. Hiszen
ők jól ismerték a fiatal írók nevét, számon tartották és meleg szerétettel vették
körül őket. IgV indult el barátságunk. .

Most azonban súlyos állapotban találtam. Erősen lesoványodott, szürkésfehér
arcából élesen állt ki jellegzetes orra. Minden erejét összeszedte. Nyugodt, von
tatott, halk rnodorban, de végig kifogástalan logikával mondotta d a következőkét:

- Hallom könyvet Irtál József Attiláról?
- Igen! - válaszoltam.
- Mivel kezdődik a könyved ?- kérdezte.
- Nem tudom - vallottam be szégvenkezve,

• Toynbee, Arnold (1852-1883) angol szociálpolitikus, társadalmi reformer. Szerinte a kapi
talizmus ellentéteit és súlyos következményeit úgy lehet legyőzni. ha kapcsolat létesül a
felső osztályok és a munkásság között. Megértik egymás helyzetét. Azért alapította az
es~·eteml telepeket (settlementekell. hogy LU az el<5kelö osztályok gyermekei közvetlen
kapcsolatba kerüljenek a munkásokkal. Gyakorlatban tanulják meg a társadalmi bajok
orvoslásának mödszereít,
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Furcsa, szőtlan ajkbiggyesztés feje1.te ki rosszaliását.
- Már üzentem neked, hogy érdekel a munkád. Jellemző dolgokat közlök

veled Attilára vonatkozólag. Okvetlenül használd fel. Fontosnak tartom az iro
dalomtörténet számára. Kár lenne, ha elveszne.

- Tudod - folytatta - milyen mély barátság kötött Babitshoz. - (Ezt a
barátságot nem az anyagi érdek táplálta, hiszen senki sem állt abeérkezettek
közül Babitsnál közelebb Szabó Lórinchez. Ady t. soha nem szerette és míndíg
idegennek érezte magától költői stílusát, modorát, magyar, messíanízmusát, Babitsot
ellenben fenntartás nélkül tisztelte, becsülte.)

- Amikor Attila megírta Babits elleni röpiratát, többeknek megmutatta.
tn is tudomást vettem róla. üzentem neki, hogy keressen Iel, Attila telefonált.
Hosszúra nyúlt telefonbeszélgetés alatt megállapodtunk abban, hogy eljön és meg
mutatja a fogalmazványt, és ha a vádaknak csak egy százaléka is megfelel az
igazságnak, nem emelek vétót a röpirat megjelenése .ellen, Tettem ezt Babits
Iránti szeretetből és tiszteletből, és azt sem akartam, hogy József Attila nevet
ség tárgyává tegye magát.

- Másnap vagy harmadnap megjelent nálam. Ott volt délután öttől este tízig.
Mondatról mondatra, szóról szóra átvettük írásművét. F:n minden megállapí
tására kírnutattam, hogy esztétikailag nem fedi a valóságot. Rámutattam arra,
hogy cikke a tévedések vaskos halmaza. Amikor a végére érkeztünk, kértem, hogy
mivel egy százalék sem állja meg a helyét, megállapodásunk szerínt - mond
jon le a megjelentetéséről.

- trveim nagy hatással voltak Attilára. Azt válaszolta, meggondolja azokat
és utána dönt. Határozott ígéretet nem tett semmilyen Irányban sem. Mégis
meglepett, amikor rövidesen megjelent a Babits ellenes támadás, Valószínűleg

egyes rossz szellemek sugalmazták, A Babits ellenesek véleménye ellensúlyozta
az enyémet, és megerősítette Attilát tévedésében.

- Amikor 1933-ban megjelent Te meg a világ címú verseskötetem, melyet
első aranyfedezetú munkámnak tartok ma is, újból felkeresett - tért rá leg
érdekesebb közlésére. - Majdnem az egész kötetet felmondta versről versre.
Verseimet így csak egy ember tudta, idézte, szavalta állandóan. (Valószínűleg nagy
szerelmére célzott. akit a szellemi rajongás is feléje sodort.) Amikor másodszor
is felmondta a verseket, sorról sorra megbírálta őket. Néha egész sorokat javí
tott ki, máskor csak a sorrendet, va'gy egyes szavakat. Más verseket. megdicsért,
sőt szép számmal volt olyan, melyről elragadtatással beszélt. f:n, aki közismerten
rossz memóriájú ember vagyok, végtelenűl csodálkoztam Attila bravúros, nagy
szerű emlékezőtehetségén és kitűnő analitikus gondolkozásári. Mondanom sem kell,
hogy pályám egyik legszebb emlékeként őrzörn ezt a találkozást.

Ezzel lényegében felmentette József Attilát minden vád alól, hiszen az 15
verseivel is ugyanazt csinálta, mint röpiratában aBabitséival.

A továbbiakban arról érdeklődött, mikor voltam a legbensőbb kapcsolatban
Attilával. Elmondtam, hogy 19'28-1931 között, éppen abban az idöben, amikor
költővé fejlődött és teljesen kialakult.

Erre legyintett és megjegyezte:
- Élete végéig sem alakult ki szegény I
Mivel József Attila zsenije vitán felüli tényként idegződött belém és az

alkalmat sem tartottam megfelelőnek, megjegyzés nélkül hagytam a nagybeteg
kijelentését. Először és utoljára voltam József Attila Judása.

Mindennek ellenére sem tette rám azt a benyomást. hogy csupán három napig
lesz még közöttünk. Szíve akkor kífogástalanul vert. Végül is súlyos tüdővérzés

és annak kíváltója, a tüdő rosszindulatú daganata vitte el.
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