
József Attila egy korai verse Amerikában
(Adalék)

Irodalomtörténeti vonatkozásait tekintve kevéssé ismert, de érdekes, hogy a.'
amerikai Munkáspárt (Workers Party) magyar szekciójának lapja, a New Yorkban
megjelenő Új Előre, figyelemmel kísérve az itthoni irodalmi életet, már igen korán,
aiig egy-két esztendővel József Attila jelentkezése után, közlésre átvette az ifjú
költő egyik verset.

Az 1924-es esztendőben sorra kezdenek megjelenni József Attila versei a fővá-
rosi lapokban. így áprilisban a Szomorúlűz a Magyarság-bán, május 10-én a Ki verné
föl lelkűnkben a lelket? című verse Az Est-ben, egy sor költemény a Magyar Írás-
ban látott napvilágot. A Népszava május 18-án, vasárnapi számában közli A leg
utolsó harcos-t, június H-én pedig a Szegényember balladájá-t.

Az ifjú költő ekkor még, mint ismeretes, nem került közvetlen kapcsolatba a
Párttal. Költészetében a lázadásnak még nem proletár-szocialista, hanem értelmiségi
és kispolgári alapélményei és tendenciái jelentkeznek. Az anarchista-szocialista Erg
Ágoston (Berger Gusztáv) révén, ki ekkor a bécsi egyetemen tanult, igyekezett volna
kapcsolatot keresni Kassák Lajossal és a Ma folyóirat körével. Kassák Lajos azon-
ban mereven elutasítónak bizonyult még ekkor. „Nem kell sem prédikálni, sem
manifesztálni, nem kell imádkozni, sem tömcgszónoklatokat tartani" - üzente Józser
Attilának a Tanítások című versciklust elolvasva, - mint tudjuk.

Ugyanakkor érdekes és figyelemreméltó, hogy az Üj Előre, az amerikai kom-
munista párt magyar szekciójának lapja, anélkül, hogy levelezésben vagy bármi
kapcsolatban állott volna a^ ifjú költővel. 1924. július 20-án a lap Vasárnapi Mcl-
léklct-ében újra közli a budapesti Népszava május 18-i számából átvéve A legutolsó
harcos-t. A „Minden hatalmat a munkásoknak!" és „Világ proletárjai egyesüljetek"
felírással a kalapács-sarló jelvénnyel megjelenő lap széles teret biztosít hasábjain
és vasárnapi mellékleteiben a klasszikus örökség ápolásának, az cmigrációs magyar
irodalomnak, a hazai antifasiszta és kommunista íróknak, a világirodalomnak s a
munkásfolklornak egyaránt. Ezekben a hónapokban sorra közlik Barta Lajos írásait,
Révész Béla tárcáját, Várnai Zseni versét, Karikás Frigyes novelláit, Balázs Béla
eszmefuttatását, Karinthy humoreszkjét. Helyet adnak Gábor Andor fordításában
svéd, német, dán munkásdaloknak, Gyetvai János novellájának, Alexander Blok
jeleneteinek, Emilé Verharen novellájának egyaránt. Gábor Andorral rendszeres kap-
csolatban áll a szerkesztőség.

A new yorki Üj Előre szerkesztősége a város egyik délkeleti negyedében ekkor
már az amerikai magyar munkások szervezeti és társadalmi életének egyik köz-
pontja volt. Olvasóikat igyekeztek megismertetni az itthoni munkás és haladó iro-
dalom számottevőnek vélt terméseivel. S a szerkesztő jó irodalmi érzékére vall, hogy
megérezte a fiatal József Attilában a tehetséget, és ismeretlenül is publikálási lehető-
séget biztosított neki. Császtvai István
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