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VISSZAEMLÉKEZÉSEK JÓZSEF ATTILÁRA 
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I Lelt nsp'.o:_ 

Mi. 6 ' csoport: 

Szegedi évek 
A forradalom és a proletárdiktatúra Szegeden jóval kevesebb ideig tartott, mint a 

fővárosban. Alig vette át a háromtagú direktórium a város vezetését, a megszálló francia 
csapatok közbeléptek és kicsavarták a munkások kezéből a hatalmat. 

Az értelmiség igen nagy számban vett részt az októberi forradalomban, s egy része 
nagy lendülettel fog tt munkához a proletárdiktatúra idején. Például Juhász Gyula Móra 
Ferenccel együtt a szegedi színház vezetését vette át. Ocskay Kornél volt a vörös igazgatóság 
harmadik tagja. 

Ez a lendület hirtelen tört meg, mielőtt a kezdeményezéseket eredményekre válthat
ták volna. A francia megszálló csapatok jelenléte sok tekintetben mély csalódást okozott 
az egyébként a művelt francia nyugat felé forduló értelmiségnek. Gyarmati csapatok állo
másoztak Szegeden, háborúbahurcolt, megvadított négerek és arabok, s ezek garázdálko
dásait a francia főparancsnokság szótlanul tűrte. 

Csakhamar megjelentek azután Szegeden az ellenforradalmi urak, élűkön Horthy 
Miklóssal, s itt alakult meg a fehér hadsereg és az ellenforradalmi kormány. Ráültek a város 
nyakára. Az értelmiségiek, az írók, művészek visszahúzódtak, bevették magukat a kis
kocsmákba, az alsóvárosi duttyánokba. Itt szidták a pökhendi és léhűtő társaságot. Itt szőtték 
a szót kultúráról, irodalomról és a most megtorpant, de elkövetkező forradalomról. 

Három évvel a kommün bukása után, az íróknak három nemzedéke élt Szegeden. 
Az első élén Juhász Gyula és Móra Ferenc állott, hozzájuk számítódott Szalay József litte-
rátus főkapitány, Lugosi Döme, a színháztörténész, Szigethy Vilmos újságíró stb. A második 
nemzedék az első fiatalságukból kinőtt újságírókból állott: a két Terescsényi, Magyar László 
stb. A harmadik nemzedék a legfiatalabbaké, a mienk volt. Nagyrészünk még el sem végezte 
a középiskolát. A hivatalos iskolai szellemmelés a fennálló renddel való összeütközésünk követ
keztében vagy eltanácsoltak, vagy kicsaptak bennünket, és magánúton végeztük tanul
mányainkat. Voltak egyesek közülünk, akik leérettségiztek ugyan, vagy az egyetem első éveit 
járták, vagy ugyancsak megbízhatatlanságuk miatt nem kerülhettek az egyetemre. 

Mindnyájan írtunk; egyikünknek-másikunknak már verses kötete is jelent meg, 
többnyire álnéven. Ehhez a nemzedékhez tartoztak Szabadjai (Széli) István, Kormányos 
István, Bercely Anzelm Károly, Szeri Endre, Rózsa Imre stb. 

Élt Szegeden ugyanakkor egy lelkes nyomdász is, Koroknál József, nagy tisztelője az 
irodalomnak. Ő adta ki a fiatal költők verses köteteit. 

Mind a három nemzedéket irodalmi megnyilvánulásaikban érdekes kettőség jelle
mezte. Tovább élt ugyanis egyrészről a forradalmi törekvés, a szembenállás a fennálló rend
del, ami lázadó hangban és néha lázadó tartalomban jelentkezett; másrészről a forradalom 
bukása bizonyos menekülő törekvést is idézett elő, az élettől való elfordulást, a szépség önma
gáért aló művelését, a cselekvő politikai tevékenységtől való visszahúzódást. 

Ez a kettősség lassan ellentétté élesedett. Kiskocsmák irodalmi vitáiban lassan kiala
kult két tábor; egyik oldalon a l'art pour I'art hívei, másik oldalon néhányan mi, elsősorban 
a fiatalok közül, akik dacból a l'art pour Phomme jelszavát vetettük fel. A fiatalok között 
én voltam a legfiatalabb, de a többiekkel szemben az a helyzeti előnyöm volt, hogy hosszabb 
időt töltöttem Bécsben, tanítóim kommunista emigránsok voltak. Jól ismertem a becsig emig
ráns irodalmat, néhány marxista könyvhöz is hozzájutottam s ezeket hazacsempésztem 
Szegedre. 

A lázadó fiatalok lassan rászoktak, hogy elvi kérdésekben hozzám forduljanak taná
csért, és ilyen módon a l'artpour Part ellenes mozgolódás szervezőjévé váltam. 
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József Attilával akkor ismerkedtem meg, amikor a két tábor között a szembenállás 
kezdett kiéleződni, 1922-ben. Attila ebben az időben Makón tanult, és be-bejárt Szegedre 
Juhász Gyulához, aki többször beszélt nekünk róla. Egy alkalommal, amikor Attila bejött 
Szegedre, Kormányos István karonfogta és elhozta hozzánk, hogy összeismertessen bennün
ket. Éppen a lakásomból jöttem le, s az utcán találkoztunk. Nálam volt néhány kötet nemrég 
megjelent verses könyvemből, azokból dedikáltam egyet neki. A dedikáció így szólt: Kemény 
kézszorítással. (Mikor Attila első kötete, a »Szépség koldusa« megjelent, szó szerint ugyanígy 
dedikálta nekem.) 

Hosszú sétát tettünk hármasban a Tisza-parton, s nyomban felhasználtuk az alkalmat,' 
hogy mint új harcostársat, csoportosulásunkhoz kapcsoljuk. Meg kell mondanom : Attila 
igen bizalmatlanul hallgatta érvelésünket, annál is inkább, mert ismerte verseinket és nem 
sokra becsülte költői képességünket, — amiben kétségtelenül jgaza volt. 

Ezek a viták a költő és a költészet rendeltetéséről többször megismétlődtek. Attila 
eleinte nem csatlakozott egyik csoportosuláshoz sem, de kétségtelen, hogy ebben az időben 
a formai tökéletességre való törekvést mindennél fontosabbnak tartotta. Erről vallott első 
kötetének címe is : A szépség koldusa. Az 1923-as esztendő azonban Attila magatartásában 
és felfogásában is változást jelentett. 

A szembenálló két csoport között szakadássá fejlődött az ellentét, s az öncélú művé
szet hívei nyíltan megtagadtak velünk minden közösséget, míg mi elhatároztuk egy irodalmi 
folyóirat megindítását »Igen« címmel. A cím a cselekvés, a társadalomalakítás, a forradalom 
igenlését akarta kifejezni. Az Igen-csoportban közös plattformot kellett találnunk, mert 
stílus, irodalmi megnyilatkozás szempontjából nagy különbségek voltak közöttünk. Egyesek 
esküdtek a szabadversre, mások a nyugat-európai rímes, időmértékes verselésnek voltak 
rendíthetetlen hívei. A plattformot a tartalmi törekvésben találtuk meg : szembenállás a fenn
álló renddel, és egy új, igazságos társadalom igénylése. 

Többen közülünk kommunistáknak vallottuk magunkat, noha a Kommunista Kiált-
vány-on és Lenin Imperializmus-án kívül más marxista irodalmat nem nagyon olvastunk. 

Attila a szakadáskor hozzánk állt, s noha a verseiben elméleti vitáink lecsapódása 
még nem nagyon mutatkozott, de felfogásában egyre inkább azokat az elveket Vallotta, 
amelyeket közös alapul elfogadtunk. Verseiben inkább a közös élmények hatása jelent
kezett. 

Juhász Gyula és Ady példájára a mi nemzedékünkben is a költői hivatáshoz elenged
hetetlennek látszott a borivás. Attila nem ivott, vagy legalábbis keveset, és határozottan 
elítélte, hogy a versírást szétválaszthatatlanul összekapcsoltuk a kiskocsmái borozgatással. 
Erről különben későbbi versében, az Ars poetica-ban elítélően nyilatkozik. A legduhajabb 
borivó köztünk Kormányos István volt, aki szerencsétlenségére nem is birta a bort. Gyakran 
fényes nappal részegen tántorgott az utcán, és csak boros fővel írt verset. Karácsony estéjén 
részegen betért a rókusi templomba, ahol botrányt csinált. Az ügyből bírósági tárgyalás lett, 
Kormányost elítélték, de az ítélet végrehajtását felfüggesztették. Kormányos abban az 
időben a jogi egyetemre járt, s megijedt, hogy esetleg nem fejezheti be tanulmányait, ha 
netalán részegen még egyszer botrányt okoz, s a felfüggesztett ítélet érvénybe lép. Ezért meg
fogadta, hogy az egyetem elvégzéséig egy korty bórt sem iszik többé. Fogadalmát meg is 
tartotta, de verset többet nem írt. 

Attila az ő templomi botrányát idézte fel »Sacrilegium« című versében. 
Az irodalmi vitákban egyre több szó esett az izmusokról. A szabadvers hívei közül 

néhányan formai forradalmat is követeltek. Törekvésüket erősen támogatta egy újonnan 
hozzánk csatlakozott fiatal költő, aki az Erg Ágoston bizarr nevet választotta, és közvetlen 
kapcsolatban állott a bécsi emigránsok »Ma« csoportjával (Kassákékkai) és ugyancsak a bécsi 
»Ék« című láp munkatársaival (Barta Sándorékkal). Ő ismertette velünk, Attilával is, az 
úgynevezett aktivista irodalom friss termékeit. 

Attila rendkívüli érdeklődéssel tanulmányozta a külföldről érkezett írásokat. Az elmé
leteket gyakran helyeselte, de verset más módon írt. Egyrészt sokkal erősebben kapcsolódott 
Juhász Gyulához, másrészt pedig az-alföldi valósághoz. Gyakran jártunk együtt az Alsó-
és Felsővá/oson, ott is a szegénynegyedben. Gyakran voltunk együtt azzal a sajátos szegedi 
munkástípussal, amely félig gyárimunkás, félig a saját kis földjét művelő paraszt. Ez a valóság 
sokkal erősebben hatott rá mindenfajta külső formai forradalmat hirdető elméletnél. 

Attila csakhamar leérettségizett, Pestre került, de a kapcsolatot nem szakította meg 
velünk. Az Igen folyóiratot nem tudtuk megindítani, mert nem volt rá pénzünk, de elhatá
roztuk, hogy matinét rendezünk a szegedi Városi Színházban, s a bevételből kinyomatjuk az 
első számot. Attilának ekkor már kezdtek versei megjelenni Pesten, s amikor az Igen mati
néját 1923. november 25-ére meghirdettük, a műsoron az ő neve is szerepelt, ezzel a címmel: 
A budapesti Kékmadár folyóirat munkatársa. v 

A matinén részt is vett. Összeadtuk a pénzt, hogy Szegedre jöhessen. 
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A matinét Walt Witman versével nyitottuk meg (ezt én szavaltam), utána Juhász 
Gyula mondott igen éles és bátor megnyitóbeszédet. Kissé jelképes szavakkal az eltiprott 
forradalomról beszélt és arról, hogy az elfojtott láng nem aludt ki, két helyen eg^re erősebben 
izzik a parázs ; az egyik hely az ország határain kívül van, a másig pedig Szegeden. Attila a 
matinén saját verseit mondotta, közöttük a Megfáradt ember-t. A színház termét majdnem 
teljesen megtöltő irodalombarát közönség mély csendben hallgatta lassú, de erősen tagoló,, 
kissé magyarázó, szinte tanító jellegű versmondását. 

A matinén Bercelynek egy egyfelvonásos szimbolikus játéka került színre, rendezésem
ben, s az egyik főszerepet, a hatvanéves csillagászt is én játszottam, tizenhat évemmel. 

Emlékezetes maradt számomra hosszú beszélgetésünk Attilával a nagysikerű matiné 
után. Feddő szóval, szinte atyai szigorral (két évvel volt idősebb nálam) intett, hogy 
hagyjam abba a versírást, nincs nekem ahhoz tehetségem ; legyek színész, rendező és eszté
tikus. A versírást akkor még nem hagytam abba, de a tanács másik részét megfogadtam; 
s egy hónap múlva már én is Pesten voltam, ahol színészetet és rendezést kezdtem tanulni 
Gál Gyulánál. 

Első dolgaim közé tartozott, hogy megkeressem Attilát, aki igen helyeselte választá
somat. Itt Pesten kezdett barátságunk még szorosabbra fonódni. 

Első pesti együttlét 

Alsóerdősor 3. Az udvarban hátul a földszinten két szoba, konyha. Itt lakott Békeffi 
Gyurka, a festő, delirium trémenszes sógoránál. Békeffi is Szegedről került fel Pestre, ő volt 
az »Igen« képzőművésze, ő festette matinénk plakátjait is, amelyeket sajátmagunk helyeztünk 
el az utcákon. A nővére színésznő volt. Mikor Pestre kerültem 1924 januárjában, első utam 
hozzá vezetett. Békeffit otthon találtam. Dolgozott. Attila »Szonettkoszorú«-jához készített 
illusztrációkat. Nemsokára többen érkeztek, fiatal művészek, színinövendék fiúk és lányok, 
írók és festők. Ennivalót is hoztak, meg bort. Énekeltek, táncoltak, de főként vitatkoztak 
késő éjszakáig, irodalomról, művészetről, politikáról. 

így folyt ez napról-napra. Békeffiékhez bárki bármikor hívatlanul beállíthatott. 
A család nem zavartatta magát, mi sem. A nagyobbik szobát szinte teljesen birtokbavettük 
és klubhelyiségnek használtuk. Itt találkoztam újra Attilával. 

Attila ritkán járt közénk, de ha összegyűlt néhány új verse, mindig megjelent. Előbb 
beszélgetett, udvarolgatott, tréfálózott, rosszul palástolt türelmetlenséggel várta a megszokott 
»irodalmi szertartás« kezdetét. A szabály áz volt, hogy előbb ismert költőktől szavaltunk, 

.Adyt, Babitsot, Kosztolányit, Juhászt, Kassákot, Baudelairet, Rimbaudt, fiatal költők frissen 
megjelent verseit folyóiratokból és a Pesti Naplóból. Néha színdarab részleteket is (Emlék
szem, egyszer Peti Sándor egymaga eljátszotta az Ember tragédiája első színét). A verseket és 
az előadást nlaposan megvitattuk. Csak ezután került sor az új alkotások bemutatására. 
De Attila felszólítás nélkül sohasem olvasta fel verseit. Kérni kellett. Ekkor azonban nem 
huzakodott sokáig. Szigorúan csendet követelt. LegtöbbszöY nem is olvasott, hanem kívülről 
mondta a verseket, lassan, kissé vontatva, értelmező hangsúlyokkal, de egyben éreztetve a 
ritmus lüktetését. Egy-egy versét többször is elmondattuk. Utána pedig fellángolt a vita. 
Attila eleinte higgadtan, megfontoltan érvelt, majd belemelegedett, éles visszavágásokkal, 
gyakran konokul védte álláspontját. Néhány óra múlva a többiek elfáradtak, másról kezdtek 
beszélni, majd énekbe-táncba fogtak. Attila ilyenkor rendszerint karonragadott és magával
vitt. Az utcán folytattuk a vitát. 

A Rottenbiller utcában laktam. Attila hazakísért. A kapuból visszafordultunk és én 
kísértem visszafelé a Dob utcán a Körútig. Ezt többször megismételtük. így vitatkoztunk 
sétálva, meg-megállva hajnalig. Halálos fáradtan érkeztem haza, egy csúf, szűk albérleti 
szobába. De nem feküdtem le. , 

Az volt szokásom ebben az időben, hogy a napközben felmerült problémákról lefekvés 
előtt jegyzeteket készítettem. Ezt tettem az Attilával folytatott viták után is, a hajnali órák
ban, lefekvés előtt. Ezek a jegyzeteim elvesztek. De nem mind. A napokban, régi írásaim közt 
keresgélve, rábukkantam néhány feljegyzésemre abból az időből. Egyik-másik tömör meg
fogalmazásban tartalmazza egy-egy vitánk konklúzióját. 

Miről vitatkoztunk? Továbbra is elsősorban a költő hivatásáról, a költészet társadalmi 
szerepéről, a vers hasznáról vagy káráról. Egyik vitánk Adyval és Baudelaire-rel kapcsolatban 
robbant ki. Abban megegyeztünk, hogy az Őszinteség, az igazmondás a költészetnek elengedhe
tetlen követelménye. De.elegendő-e, ha a költő csak őszinte? Attila eleinte védte az őszinte
séget, mint egyetlen követelményt, én támadtam, Attila ezután ellentámadásba ment át. 
Élesen bírálta az akkori divatos, jóságtól csöpögő, társadalmi erényességet prédikáló verseket-. 
Közénk is járt egy fiatal költő, aki verseiben az emberi jóság, s társadalmi szolidaritás eszméjét 
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hirdette, magánéletében pedig züllött volt és gonosz. Hajnalra megegyeztünk : a költő a 
közösség számára példa ; mint embernek tetteivel, cselekedeteivel kell, többre, jobbra töre
kednie és minden versében emberi előrelépéséről kell őszintén vallania. így válik a vers a 
társadalmi fejlődés előmozdítójává. 

A vita után a szobámban többek közt ezeket a sorokat jegyeztem fel a most előkerült 
egyik papírlapra : 

»Az a költő, aki abban a hiedelemben él, hogy bűnei meggyónásával kielégítette az 
etikus hasznosság követelményeit és feloldozást nyert, így tehát bátran megmaradhat olyan
nak amilyen, egyenlő színvonalon áll azzal a jót és nemeset prédikáló költővel, aki ezt a prédi-
kálást szintén magasabbrendű cselekedetnek tartja és ennek érdekében és ennek alapján 
jogot érez az önzéshez, a komiszsághoz stb. A tett az egyetlen, amely az etikus hasznosság 
szempontjából számít«. 

Legközelebbi találkozásunkkor Attila elmondta legújabb versét. Ez volt a címe : 
»Jónál jobb«. 

Paris, Berlin, Moszkva és Szeged 
Kevesen vannak jó emberek. 

Akik meg vannak, jajgatni vannak. 
Narancshéjnak is útjába vannak. 

Gyönge harmat, ösztövér: jölszíjja a nap. 
S jolyómedret mosni? Ki hallott olyat? 

Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra — 
Minek jóság-jesték a jói-akaróra? 

Van hű komondora, van bő karikása — 
Melyik juhász bőg, ha megszalad a nyája? 

A vasnál több az olvasztó kohó,, 
Jónál több, jobb a jót akaró. 

Washington, Wien, London és Cegléd, 
Rossz ember úgyiscsak mutatóba lesz még. 

És ugyanennek az évnek karácsonyán, a következőket írté a »Nem én kiáltok« c. kötete 
utószavában : 

»Én nem azért jöttem, hogy bőgjek, hogy buzdítsak, hanem, hogy tegyek«. 

Ezeknek a vitáknak egyéb folytatása is volt. Elhatároztuk, hogy szakítunk bohémkedő 
társaságunkkal, nem járunk többé az Alsóerdősori összejövetelekre és forradalmár költőhöz, 
forradalmár művészhez méltó környezetet választunk magunknak. If j-úmunkásokkal kötöttem 
barátságot, akik elvittek munkásotthonokba, szakszervezetekbe. Ezenkívül színészekkel és 
fiatal írókkal kerestem a kapcsolatot. Az utóbbiak közé Attila vezetett be. 

Ebben az időben az irodalmi csoportok kávéházakban tanyáztak. Az egyikben (az 
Andrássy úton) Osvát Ernő, a Nyugatosokkal. A Szimplonban, a Népszínház utca és a Körút 
sarkán, a Népszava és a Szocializmus munkatársai. A Centrálban, a Ferenciek tere közelében, 
Karinthy és társasága. A Modern kávéházban, az Eskü téren, az irodalom »forradalmosításának« 
hívei. Ide járt Attila is, ide vitt el engem is. 

Pintér Ferencre és Bányai Kornélra, a költőkre, Márer Györgyre, az újságíróra, Hevesy 
Ivánra, az esztétikusra, Bor Pálra, a szobrászra emlékszem ebből a társaságból. Attila Pintérrel 
és Márerrel tartott szorosabb kapcsolatot. Sűrűn jártunk ide és sokat vitatkoztunk. A többiek
kel együtt a kávéházban, azután továbbra is kettesben éjjelente az utcán. 

A költő társadalmi hivatásáról, a társadalomfejlesztő és az öncélú költészet alapvető 
ellentétéről, itt már valamivel kevesebb szó esett. Hiszen mindnyájan, akik itt összegyűltünk, 
szembenálltunk a polgári társadalommal, gyűlöltük a Horthy-rendszert és forradalmároknak 
vallottuk magunkat. De ez a forradalmiság erősen irodalmi színezetű volt, átitatva divatos 
álforradalmi, gyakran zavaros elméletekkel és magán viselte a levert proletárdiktatúra után 
megtorpant és ebből a megtorpanásból kiutat kereső, lázadozó értelmiség forrongásának 
jegyeit. Ez az értelmiség nem hitt eléggé a levert munkásosztályban. Nem élt szervezetten a 
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munkásmozgalomban. Forradalmat várt és forradalmat akart előkészíteni a munkásosztályért, 
a munkásosztály nélkül. Attilára nagy befolyással voltak. De Attila mégis különbözött tőlük! 
Míg a többiek kívülről, kissé távolról, mint elvont ideálra tekintettek a munkásosztályra, 
addig Attila — noha ő sem élt benne ekkor még a munkásmozgalomban — gyermekkorától 
kezdve saját személyes élményein át, közvetlen és mély benső kapcsolatban állt a dolgozó 
szegény emberekkel,, a munkássággal, a parasztsággal, a néppel. Közülük jött, élt köztük, 
maga is dolgozott velük együtt és nem szakadt el tőlük. A kávéházi értelmiségiek között 
mindig megnyilatkozott viselkedésében, gondolkodásában, hol megfontolt, hol kamaszosan 
tréfás szavaiban, valami a polgárian csiszolt simaságú, intellektuel modortól elütő, mélyről 
fakadó, formájában gyakran súlyos és darabos, ösztönösen paraszti-proletár állásfoglalás. 
Míg a többiek általában a »Proletárról« szóltak a vitákban, mint kívülállók, Attila legtöbbször 
első személyben beszélt, mint egy a proletárok közül. Gyakran tett kategorikus kijelentéseket 
ellentmondást nem tűrő hangon, mintha a kávéház falain kívül élő közösség küldöttjeként, 
a gyárak és a föld népe nevében szólna. Tudatosan használt beszédében is tájszókat, 
népi kifejezéseket és diadalmasan nevetett, amikor a kávéházi társaság tagjai nem fejtették 
meg a számukra ismeretlen kifejezés értelmét. »Csorba csoroszlyák vagytok!« — mondta egy
szer egy heves vitában. Mindenki azt hitte, hogy vénasszonyoknak csúfolja őket. Attila 
megmagyarázta, hogy a csoroszlya ekevasat jelent. (Csoroszlyákat írt eredetileg a Bosszúság 
c. versében is, csak később javította ki ekevasakra.) 

Néha át-átlátogattunk az irodalmi szomszédvárba, a Centrálba. Itt találkoztunk össze 
a Bécsből néha Pestre érkező Kassákné Simon Jolánnal és Tamás Aladárral. Tőlük kaptunk a 
bécsi emigráns írók kiadványaiból, a Kortárs c. folyóirat számaiból és értesültünk a kint folyó 
irodalmi vitákról. Szorgalmasan olvastuk és megvitattuk Kassák, Déry Tibor, Reiter Róbert, 
Tamás Aladár és a többiek »konstruktivista« verseit. Ebben az időben a viták középpontjába 
a formai kérdések kerültek : a kötött.és szabad vers problematikája. A Modern Kávéházban 
tanyázó csoport egységes álláspontja az volt, hogy forradalmár költő csak forradalmi formában 
írhat. A kötött vers meghalt, kizárólagos jogosultsága csak a szabad versnek van. Attila meg én 
más álláspontot képviseltünk. Attila elfogadta ugyan a szabad vers szükségességét és jogosult
ságát, de csak mint az új tartalom megfelelő kifejezési formáját és nem volt hajlandó teljesen 
lemondani a hagyományos versformákról, különösen a népdalról. Az újításért öncélúan nem 
kell új formákat kitalálni. Új kifejezési módot azért kell keresnünk, mert az élet új jelenségei, 
különösen a fejlődő nagyvárosi élet, új mondanivalót alakítanak ki a költőben és ezeket 
nem lehet mindig régi formákban megfelelően kifejezni. Ezt hangoztatta. A formai kérdéseket 
éjszakai sétáinkon egymásközt is megvitattuk. Több feljegyzésem maradt meg ezekről a 
vitákról, amelyekben tapogatózva és naiv megfogalmazásokkal igyekeztünk tisztázni ilyen 
fogalmakat, mint vers és próza, ritmus és dinamika, újítás a költészetben, líra és epika, allegória, 
szimbólum és érzés-realizálás, téma és mondanivaló stb. Ä szabad vers és az újítás kérdésében 
együttesen kialakított álláspontunkat a következő feljegyzésem őrizte meg 1924-ből: 

»Nagyon divatos mostanában, hogy különböző elméleteket állítanak fel, amelyeknek a 
szabályai szerint szabadna csak alkotni, s mindazon mű, mely más törvények szerint épül fel, 
káros és elvetendő, az illető elmélet szolgálóinak a szemében. Ilyen elvek mellett egészséges 
alkotás elképzelhetetlen. Az alkotónak nem Part pour l'art kell újat adnia. Az újatadás 
kényszer, mely magából akifejezendő tartalomból, a pszichikai anyagból kell, hogy fakadjon. 
Ha a régi forma nem eléggé alkalmas a kifejezendő tartalom kifejtésére, alkalmasabbat kell 
keresni. így jut el az alkotó új eszközökhöz és új formákhoz. 

Van egy külső körülmény is, amely kényszeríthet az új forma kreálására. Vannak bizo
nyos műfajok, formák és eszközök, melyek eljutottak a csúcspontra. Máshoz kell tehát nyúlnia 
annak, aki nem akar epigon lenni. Az alkotónak kötelessége tartalomban, témában, formában 
többletet, pluszt nyújtani. És ezért kell, hogy előre lépjen«. 

Attila tehát tudatosan váltogatta a versformákat. Egyre több szabadverset í r t : kereste 
az új tartalomhoz az új formát. De írt népdalformában, klasszikus és nyugati versmértékben is. 
Érzékeny ember volt, gazdag fantáziájú, tobzódott a megdöbbentően merész képekben, 
ugrásszerű képzettársításokban. Ugyanekkor aprólékosan boncolgató, szinte matematikai 
pontossággal, vaskövetkezetességgel gondolkodó, logikus elme volt. Nemcsak a formát válasz
totta tudatosan, versei »tartalmát«, mondanivalóját előbb értelmével megdolgozta, hosszú 
éjszakai vitákon elméletben tisztázta, és legtöbbször csak azután ömlesztette áthevített 
költői képekbe. Most, hogy 30 év elmúltával, újból és újból elolvasom a »Nem én kiáltok« 
verseit, minduntalan előbukkan egy-egy szinte tapinthatóan szemléletes verssora, vagy meg
hökkentő képalkotása mögül a magyarázat: a vitákban tisztázott és Attila pedánsul pontos 
kifejezéseivel prózában már egyszer megfogalmazott eszmei tartalom. 

Honnan merítettük az eszméket, amelyekről vitatkoztunk? Elolvastunk a marxista 
irodalomból mindent, amihez hozzájutottunk. Főként Marxot és Kautskyt, általában a 
Munkáskönyvtár előkeríthető füzeteit. Ha néha sikerült szereznem egy-egy francia- vagy 
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németnyelvű marxista könyvet, tartalmát lelkiismeretesen közöltem Attilával, aki ekkor 
még általában csak magyarul olvasott, németül nehezen. Nagyon hézagosan ismertük meg a 
marxizmust, gyakran eltorzított formában, a Népszava-kiadásokból. De így is magunkénak 
vallottuk. Beszélgetéseinkről készült jegyzeteimben ismételten visszatér a »legáltalánosabb 
törvényeket feltáró marxizmus«, mint a »legalkalmasabb világszemléleti módszer« — legtöbb
ször művészettel, irodalommal kapcsolatban. Egyik 1924-ben ceruzával írt jegyzetemben, 
amelynek felépítéséből, megfogalmazásából Attila magyarázó, fontolgató hangja cseng vissza 
fülembe, a következőket olvasom a »jövendő irodalomról«: 

»A célja : az emberért (és ebből kifolyólag az életért. Ez a l'art pour l'homme.) 
A lényege : örök törvények felismerése, megmutatása. (Tehát nem az élet felszínes látása, 

hanem az impresszionizmus legtökéletesebb ellentéte : mindenből a lényeget — a törvény
szerűt — kifejezni.) 

A módszere : marxi világszemlélés módja, (tehát a dolgok legáltalánosabb áttekintése : 
így — mondjuk — múlt, jelen összefogása a jövő érdekében ; összes koordináták és determi
nánsok stb.«) 

Koordináták és determinánsok, ezek Attila kifejezései, aki kedvelte a matematikai pél
dákat, én pedig szívből utáltam az algebrát és a geometriát. Költészetében viszont ez á 
tartalom »A legutolsó harcos« izzó szenvedélyű verssoraiba oldódott. 

Shawért is lelkesedtünk. Drámáiért és filozófiájáért egyaránt. Az »Ember és felsőbbrendű 
ember« kedvelt olvasmányunk volt. (Ekkor játszották nagy sikerrel a Nemzeti Színházban.) 
Azt hittük, hogy marxizmus és neolamarckizmus ugyanannak a dolognak a két oldala. 
Mindketten megrögzött atheisták voltunk. De megegyeztünk abban, hogy az isten szó és más 
vallásos kifejezések nyugodtan használhatók, mert ezek a nép nyelvében és gondolat
világában élő, szemléletes képalkotások, amelyek mai értelmezéssel, tudományos tartalommal 
telítendők. Magunk között az isten szót »természettörvény«, »természetlényeg«, »tovább-
parancs«, kifejezésekkel helyettesítettük, naivul és fiatalos fontoskodással. A »tudományos« 
új tartalmat és a népi istenalakot próbálta Atti la— ismét tudatosan — eggyé forrasztani, 
v a gy újjáalakítani, pl. a szegényember versekben, vagy amikor Juhász Gyula országúton 
függő, tehetetlen »Tápai Krisztus«-ával ellentétben megírta a »Lázadó Krisztus«-t, amiért 
bíróság elé is került. 

Attila állandó ösztökélésére, fogyatékos marxista ismereteimre támaszkodva és Shaw 
esztétikai nézeteit megkísérelve továbbfejleszteni, felépítettem egy irodalomkritikai módszer 
vázlatát, amelyet Attila verseire alkalmaztam. Ebben a jegyzeteim közül most előkerült 
módszertani vázlatban szembeszálltam az akadémikus, az impresszionista, és általában a 
formalista kritikával. A kritikai értékelésnek a következő fő kérdésre kell válaszolnia: »mennyi
ben válik a költő mondanivalója akcióbalendítő, jövő felé mozgató erővé?« Egy dunaparti 
padon felolvastam Attilának a vázlatot és verseivel próbáltam igazolni a módszer helyes
ségét, azaz hogy tartalomban és formában azok a legjobb versei, amelyekkel a jövendőt 
építi : az ő költészetének legfőbb erénye, hogy akcióbalendítő, jövő felé mozgató erővé válik. 
Attila megölelt, felugrott a padról és elsietett a Modern Kávéházba. Alig bírtam követni. 
Ott hosszú és lelkes előadásban kifejtette új kritikai módszerünket. Ezen az estén érveivel 
porbadöntötte a »konstruktivista« álláspontot, amely szerint a vers önmagáért való műalkotás, 
»öncélú valóság«. Legközelebbi találkozásunkkor megajándékozott legújabb versévei, amelyet 
nekem ajánlott ezekkel a kölykösen szertelen szavakkal: »Hont Ferinek, a transzparens-
homlokú embernek«. A vers címe : »Érzitek-e?«, a XXV. századról, a jövendő építésének 
boldogságáról énekel benne. 

Ettől kezdve Attila egyre gyakrabban vitt el ismerőseihez, akiknek neve és arca már 
elhalványodott emlékezetemben. Arra emlékszem csak, hogy egyszer elvitt Osvát Ernőhöz, 
az Andrássy uti kávéházba. A szerepeket ilyenkor váltogattuk egymás közt. Vagy nekem 
kellett kifejtenem elméletünket a költészetről és Attila verseit mondta bizonyítékul, vagy 
Attila magyarázott és én szavaltam a verseit. Az elméletnek nem volt mindig sikere, a verseinek 
annál inkább. Attila egyre többet szavaltatott. Ámbár a versmondás körül volt egy kis nézet
eltérésünk, amely gyakran visszatért. Ha Attila új verset írt, nyomban megtanultam és 
aprólékosan kidolgoztam otthon. Volt olyan verse, amit százszor és százszor is elmondtam 
négy fal között, míg mások előtt el mertem szavalni. Igen ám,-de Attila állandóan csiszolgatta 
a verseit, minduntalan kicserélt bennük egyes kifejezéseket. Pl. a »Csudálkozunk az életen« 
c. versének első sora eredetileg így hangzott: - . 

»Ha mosolyog, hát az. akkor egy csillag,« 

Később így javította á t : 

»Ha mosolyog, mosolya csupa csillag,« 

280 



»Jöjj testvérkém, atyánk, a bujdosó nap 
a távot falujába ballagott. 

Fönn már kigyújtják üvegét a holdnak 
e hamvas, égi templomablakot. 

Fészkében ring a száz ujjongó fecske, ' 
szivemben minden mámoros szavad. 

Reszket — mint ujjunk — mind a levelecske 
és rög s röghöz csókosan tapad. 

Egymás mellett mi is rögök vagyunk tán, 
amilyent gyönge, friss vetés szeret. 

Jöjj kedvesem, tested lelkembe innám, 
bennünk a föld barázdát rejteget. 
Az est sötét báránya ballagóba, 
feketébb hulló selyemgyapja már. 

S még szőke hajad sárga rózsadombja, 
fülledten csókom harmatára vár«. 

Attila minduntalan új változatokkal lepett meg, énpedig nem voltam hajlandó áttanuln 
a verseket. Többször előfordult, hogy én eredeti szöveggel szavaltam el a verset és Attila 
nyomban utána elmondta az új változatot. Sokat vitatkoztunk, sőt veszekedtünk a szöveg
változtatások miatt. Attila konok volt, én makacs. De a végén mégis összebékültünk. A »Csudál-
kozunk az életen« c. verset szavaltam egy társaságban Attila jelenlétében. Nagynehezen 
megígértem neki, hogy a szöveg új változatát mondom, de ez a félsor «hát az akkor egy csillag,« 
olyan önkéntelenül, olyan őszinte elragadtatással tört ki belőlem, hogy magam is meglepődtem. 
Utána még kétszer el kellett szavalnom ezt a verset. Attila szokásától eltérően nem mondta 
el az új változatot, hanem mikor kettesben maradtunk az utcán, beleegyezett, hogy ezentúl 
mindig azt a változatot szavaljam, amelyiket akarom, mert a szavalással azt érzékeltetem, 
amit ő a változtatással pontosabban akart kifejezni. Egyben elismerésül közölte, hogy meghív 
sógorához, Makai ügyvédhez. »De nagyon kérlek«, ;— mondta — »köss nyakkendőt, amikor 
eljössz, ahogy egy komoly kritikushoz és szavalóművészhez illő«. Ebben az időben ugyanis 
legtöbbször szürke orosz inget, rubaskát viseltem kiskabátom alatt, a forradalmi hevület 
külső jeleként. 

A megbeszélt napon valóban nyakkendőt kötöttem, fehér inget és sötét ruhát öltöttem, 
sőt a hajamat is rövidebbre vágattam. Makaiék a Lovag utcában laktak. A csöngetésre Attila 
nyitott ajtót, előbb alaposan végignézett és bevezetett a belső szobába. Makai még nem volt 
otthon, de ott voltak Attila nővérei: Jolán — akit akkor Lucynek hívott — és Etus. Attila 
bemutatott: »Barátom, kritikus, színész és szavalóművész«. Jolán és Etus kissé meghökkenten 
néztek rám.Komoly,érett férfiút várhattak Attila előzetes tájékoztatásai után.és én ott álltam, 
a kezdő színinövendék, 17 évemmel, elképesztően soványan. 

Terített asztalhoz ültünk, mert uzsonnával vártak. Attila keveset szólt, engedte, hogy én 
beszéljek. Kiderült, hogy Jolán is színésznő volt. Színházról, drámákról beszélgettünk. Közben 
megjött Makai is, Attila bemutatott, nyomatékosan megismételve foglalkozásaim megneve
zését, néhány kitüntető jelzővel megtoldva. Makai is asztalhoz ült és bizaíinatlanul.hallgatta 
fejtegetéseimet. Éreztem, hogy Attilának valami célja volt velem, azért hívott ide. Összeszed
tem minden tájékozottságomat irodalomról, művészetről, tudományról és igyekeztem minél 
megfontoitabbnak és érettebbnek mutatkozni, annál is inkább, mert Makai szinte vizsgáztatott 
kérdéseivel. Azután szavaltam Attila verseiből és más költőktől is. Sikerült is megnyernem 
a csatát, amelyet még nem tudtam, milyen cél érdekében vívtam. Makai megkért, hogy 
menjek be vele a dolgozószobájába. Itt megkérdezte tőlem, hogy mi a véleményem Attiláról. 
Őszintén és mély meggyőződéssel fejtettem ki, hogy a magyar költészet legnagyobb remény
ségét látom benne, Ady utódját. Hitetlenkedve csóválta fejét és elmondta, hogy ő is lát 
Attilában tehetséget, de Attila nem akar tisztességes állást vállalni és így el fog zülleni. 
Ekkor bejött Attila is és leült. Eleinte nem vett részt a beszélgetésben, összeszorított szájjal 
hallgatott és figyelt. Kiderült, hogy Attilát hivatalnoki állásba akarják bedugni. Én amellett 
kardoskodtam, hogy Attilát nem szabad olyan pályára kényszeríteni, amely elvonja a költé-
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szettől. »Rendben van« — mondta Makai —, »de mégis valamilyen pályát kell választania. 
Költészetből nem lehet megélni«. »Iratkozzék akkor be az egyetemre.« — indítványoztam — 
»a bölcsészetre, Szegeden«. »Van kedved hozzá?« — kérdezte Makai Attilához fordulva, »Igen« 
—• válaszolta — »tanár leszek, irodalomtörténész és nyelvész«. Ebben megegyeztünk. 

Ősszel Attila valóban be is iratkozott az egyetemre és elutazott Szegedre. Én Pesten 
maradtam, teljes erővel belevetettem magam színészi és rendezői tanulmányaimba. Hónapokon 
át nem találkoztunk, nem is leveleztünk, mert mindketten lusta levélírók voltunk. Szegeden 
egyszer kerültünk össze ismét, a Koroknay nyomdában, amikor hazalátogattam. A »Nem én 
kiáltok« c. verseskötete éppen akkor jelent meg. Megajándékozott néhány példánnyal és a 
friss kötetekkel a hónunk alatt sokáig sétáltunk a Tisza partján. Beszélgettünk egyetemi 
tanulmányairól, verseiről. El is mondott néhányat az újabbakból. Azután elbúcsúztunk 
egymástól. 1925 nyarán Párizsba utaztam, ott találkoztunk újból egy év múlva. 

Párizsban 

Már egy éve éltünk Párizsban Erzsivel az Hotel du Vatican harmadik emeletén, a rue 
du Vieux Colombier 4. szám alatt. Erzsi is szegedi volt, szörnyű, nyomorúságos gyerekkor 
után előbb hálókötőlány, majd gyári munkás, a szegedi Munkásotthon színjátszócsoportjának 
»énekes primadonnája«, megejtően szép énekhanggal. Legidősebb bátyja, aki kárpitos volt 
Pesten, egyszer hazautazott, meghallgatta húgát a Munkásotthonban, utána összecsomagol
tatta és felvitte magával Pestre. Erzsi itt szakértők előtt énekelt, nyomban fel is vették a 
Nemzeti Zenedébe ösztöndíjjal. Mi 1924-ben ismerkedtünk össze Szegeden, a nyári szünidő
ben. Még három év hiányzott tanulmányai befejezéséhez. Az ismerkedésből barátság lett. 
Ősztől kezdve sűrűn találkoztunk Pesten, zeneelméletre és zenetörténetre tanítottam barát
ságból. A barátságból szerelem lett, a szerelemből leányszöktetés Párizsba, majd házasság. 
Párizsba érkezésünkkor vette fel vezetéknevemet, jóval hivatalos házasságkötésünk előtt, 
és ettől kezdve Hont Erzsi néven szerepelt dobogón és "színpadon. 

Ekkor már túl voltunk a párizsi élet kezdeti nehézségein. Eleinte Erzsi varrodában dol
gozott, én pedig egy kávéüzemben. Néhány hónap után. Erzsit »felfedezték«, egyre gyakrabban 
szerepeltették, hangversenyeken, rádióban, sőt színházban is énekelt, abbahagyhatta a varrást. 
Engem Heltai Jenő ajánlására Firmin Qémier, az Odéon igazgatója maga mellé vett a szín
házba. Itt kezdtem rendezői pályafutásomat. Emellett rendszeresen írtam cikkeket a hazai 
újságoknak és folyóiratoknak, magyar munkásokkal színielőadásokat rendeztem, szavaltam 
magyarul és franciául, diákoknak irodalomtörténetet, szavalást, színjátszást tanítottam és 
faltam a könyveket szabad óráimban a Rondel-féle színháztudományi könyvtárban. Megéltünk 
valahogy. Még szerény háztartást is vezethettünk szállodai szobánkban. 

Erzsi kitűnően főzött. Kis petróleum-forralóján új ételkombinációkat alkotott. Tengeri 
halakból szegedi halászlét, szalámipaprikást, csiga pörköltet és ehhez hasonlókat. Vasárnapon
ként díszebédre állandó vendégek jártak hozzánk, magyarok, franciák, de akadt köztük japán, 
belga és más nemzetiségű is. Ilyen állandó vasárnapi vendég volt nálunk Gál Laci is, tanító
mesteremnek, Gál Gyulának a fia, aki a Sorbonne-on tanult. Az egyik vasárnapi ebédre új 
vendéget hozott magával: József Jolánt, Attila nővérét. 

Jolán vált a férjétől. Párizsban akart letelepedni, de ez nem sikerült, nem talált meg
felelő elhelyezkedést. Tőle tudtam meg, hogy Attila Bécsben tanult egyideig és nagyon szeretne 
Párizsba jönni. Megkért bennünket, hogy ha Attila Párizsba érkezik, viseljük gondját. Meg
beszéltük, hogy Attilát hozzánk irányítja, mi majd elhelyezzük, gondoskodunk étkezéséről, 
családtagnak fogadjuk. 

Jolán hazautazott. Múltak a hetek, mi belevetettük magunkat a munkába. Attila nem 
adott hírt magáról. Egy napsütéses reggelen párizsi szokásom szerint korán keltem és franciául 
tanultam az ablakhoz tolt íróasztalomnál, Erzsi még ágyban feküdt. Egyszerre halkan kinyílt 
az ajtó, a résen bedugta fejét Attila, körülnézett, azután villámgyorsan odalépett az ágyhoz 
és megcsókolta Erzsit, akivel most találkozott életében először. Erzsi megdöbbenten nézett 
az ismeretlen erőszakos fiatalemberre. Attila huncutul mosolygott. »Megbeszéltétek Jolánnal« 
— mondta — »hogy családtagnak fogadtok. Családtagok így üdvözlik egymást.« Lett erre nagy 
nevetés, ölelkezés. Erzsi kiugrott az ágyból, — Attilának illedelmesen hátat kellett fordítania — 
pongyolát kapott magára és percek múlva már asztalra került a reggeli, tejeskávé, vaj, méz,. 
tojás, rúdalakú francia fehér kenyér. Jóízűen falatoztunk és közben megbeszéltük a tenni
valókat. 

Az étkezés kérdését hamar megoldottuk. Attila belép családtagnak a háztartásba, 
velünk étkezik és Ítész. Hanem a lakás? Szállodánkban nem volt üres szoba. De ezt is megol
dottuk. A legfelső emeleten, közvetlenül a tető alatt egy parányi szobában lakott egy új 
barátunk, aki nemrég érkezett Bécsből. Suschnynak hívták. Konstruktivista rajzoló volt, 
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Kassák köréhez tartozott, sőt mint osztrák állampolgár névlegesen ő volt a »Ma« és a »Kortárs« 
felelős szerkesztője és kiadója. Párizsban kirakatrendezésből élt. Absztrakt formák, színes 
körök és négyszögök helyett cilindereket, kesztyűket és férfiingeket szerkesztett művészi 
rendbe. Nagyon rosszul fizették, a szobabért is nagynehezen tudta kifizetni. Okos, művelt, 
jóindulatú ember volt. Lehívtuk és megbeszéltük vele, hogy Attila vele lakik majd és fizeti 
a szoba bérének felét. Suschny nagyon megörült, mert ismét rosszul állt anyagilag. Néhány 
foga kitört s minthogy nem volt pénze fogorvosra, gyertyából készített magának műfogakat. 
Attila »betársulásának« eredményeképpen megcsináltathatta a fogait. Igaz, hogy szobájában 
csak egy fekvőhely volt, de széles francia ágy, ketten is elfértek benne. Suschny egész nap a 
városban futkosott kereset után. Attila pedig nyomban bezárkózott a rosszul világított padlás
szobába, csak étkezni jött le hozzánk. 

A' második napon, ebéd előtt megkértem Attilát, hogy hozzon kenyeret a péktől. 
Attila elkomorodott. »Nem tudom, mit jelent kenyér franciául«. — mondta sötéten, azután 
fürkészően rám nézett — »de te tudod-e, hogy mondják franciául ; anyacsavar?« Ezt meg én 
nem tudtam. Kiderült, hogy Attila betűrendben tanulta a szótárból a francia szavakat. 
Az anyacsavart már tudta, de a K betűig, a kenyérig még nem jutott el. Három-négy hét alatt 
megtanulta az egész szótárt A-tól Z-ig. Azután ugyanúgy bevágta kívülről a nyelvtant. 
Beszélni még alig tudott franciákkal, de a verseit hibátlanul fordította franciára. Ezek közül 
néhány meg is jelent a L'Esprit Nouveau-ban, pl. a Dúdoló, amelynek első strófája akkoriban 
még így hangzott: 

»A világrészek csöndesen 
Úsznak a hűvös vizeken, 
Pamparampa-pampapam 
Úsznak a hűvös vizeken.« 

Attila napközben tanult vagy verset írt. Gyakran éjjelente is. Hajnalig égette a villanyt 
a kis padlásszobában. Szegény Suschny nem tudott aludni tőle és reggelente álmosan, halálos 
fáradtan indult pénzkereső körútjára. Attila megoldást keresett, hogy Suschy legalább néha 
kialhassa magát. Ügy döntött, hogy megosztja éjszakáit köztünk és Suschny között. Rend
szerint éjfél után beállított hozzánk és tekintet nélkül arra, hogy aludtunk-e vagy sem, beren
dezkedett az írásra. A lámpát letette a földre, a papirost mellé egy könyvekből rögtönzött 
asztalkára, a lámpa és az ágy közé odatolta az éjjeliszekrényt vagy az íróasztalkát, hogy a 
fény ne zavarjon bennünket, azután törökülésben letelepedett a padlóra és tanult vagy írt 
hajnalig. 

Erzsi azonban hamarosan végét vetette ennek a túlfeszített munkának, annál is inkább, 
mert Attila rohamosan soványodott. Reggeli utánra sétát iktatott a napirendbe, ebéd után 
pedig Attilának egy-két órára le kellett feküdnie aludni. Ettől kezdve délelőttönként a városban 
barangoltunk s ha megéheztünk, valamelyik kis vendéglőben ebédeltünk. Attila megismer
kedett Párizs nevezetességeivel, a Louvres-ral, a Cluny-múzeummal, a Notre Dame-mal, az 
Invalidusok síremlékével, a Boís de Boulogne-nyal, a Pare Moneeau-val stb. és kíváncsian 
végigkóstolta az idegen, különös ételeket, az osztrigát, a csigát, a kis rákokat, de ezeknél 
sokkal jobban kedvelte az olcsó és tápláló pommes frites-et, az olajban sült burgonyát. 

Felejthetetlenül vidámak voltak ezek a városnéző kirándulások. Attila félredobta szokott 
komolykodását, felszabadultan, kölykösen mókázott, rakoncátlankodott. Ebben méltó társat 
talált Erzsiben. A legforgalmasabb utcán néha magyar nótákat kezdtek énekelni hangosan. 
A Szent Mihály útján vagy a Nagykörúton a franciák mosolyogva hallgatták Attila legkedve
sebb dalát: 

»Császárkörte nem vadalma, 
Árvából lesz a jó katona, 
Árvából lesz a jó katona, 
Mert nincs néki pártfogója.« 

Erzsi megtévesztőén halandzsázott németül, angolul és olaszul, sőt, kitalált valami 
hottentottaszerű afrikai nyelvjárást is. A múzeumokban azzal szórakoztak, hogy Erzsi volt 
az idegenvezető, Attila pedig az előkelő külföldi. Erzsi buzgón magyarázott halandzsa-angolul 
vagy olaszul. Attila megfontoltan, némán bólogatott. Néha igazi angolok vagy olaszok 
csatlakoztak hozzánk, egyideig áhítatosan hallgatták a magyarázatot, azután rémülten mene
kültek, azt hitték, hogy megbolondultak, hiszen egy szót sem értettek a saját anyanyelvüknek 
vélt értelmetlen szóhalmazból. 

Minden alkalmat megragadtak a csínytevésre, a tréfacsinálásra, Rakoncátlankodtak, 
amikor csak tehették. Szinte fürödtek az állandó jókedvben, mintha végleg le akarták volna 
mosni magukról gyerekkoruk minden nyomorúságát, megalázottságát, vissza-visszatérő szörnyű 
emlékeit. Ezektől véglegesen megszabadulni egyiküknek sem sikerült. Mindkettőjüket ugyanaz 
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az iszonyú, lappangó kór kerítette hatalmába késó'bb és mindketten az önkéntes halálba mene
kültek, hogy megszabaduljanak tőle. 

Erzsinek volt egy piros kis emlékkönyve, amelybe minden nevesebb ismerősünk írt 
néhány sort: Tajirov, Gémier, Ravel, Fuzsita, Jules Romains stb. stb. (Az emlékkönyvet a 
Petőfi irodalmi múzeum őrzi.) Erzsi Attilát is megkérte, hogy írjon néhány emléksort. 
Attila lapróllapra végignézte a könyvecskét, azután gyorsan beírt egy sort, majd megállt, el
gondolkozott, azután lassan újra írni kezdett, sort sor után, redőkbe vont homlokkal, össze
szorított szájjal, tolla nyomán a szöveg fokozatosan áthevült verssé. Ezt írta Attila jópaj-
tásának, Erzsinek, aki évek múlva olyan felejthetetlenül énekelte a Betlehemi királyokat, a 
Dudolót, a Medvetáncot és a Karóval jöttél-t: 

»Tréfás személyek előttem 
komoly dolgokat mondottak, 
mögöttem lévő magam sem vagyok 
nálamnál kissebb állít meg 

mindig végén a soroknak 
akit ti nőnek neveztek s 

ki titokban is csak néha 
tesz nagyot 

ám bocsánatos kérés kell itt, 
ő az, aki fölénekli rejtelmeimet 

s bár megfelelni nem tud senki 
az ő húsa az ő csontja tudja 
hogy minek 

s bár életem énekjolna, dolgok 
dolga, hogy Ő énekel 

S az én szívem az elejtett nem 
tehet mást minthogy fölemel 

hozzáemel gyönyörüket, nagyokat, mik 
hiábavalók 

és lehet tán összekötnek emez égi 
idegen adók 

és ha Erzsinek is mondom több ő 
nekem és ha Attilának mond is 
kevesebb vagyok 

s bár ezek itt emléksorok szivemben 
én magamra hagyott 

kell hogy messze elhajoljak hűs 
kezétől — homlokom csak üsz-
köljöh tovább — 

itt ez idegen papíron ; de mi Bözsi 
álljunk, szálljunk egy kettő odább 

merthogy még gyerekek volnánk, Attila 
majd verseket ír szépet és sokat 

Bözsi pedig elénekli nagyon szépen 
a f oly óktól hallott titkokat. j 

(Paris, 1926. szept. 23.) 

Attila hamarosan kapcsolatba került ismerőseink széles körével. Többféle körrel 
érintkeztünk, magyarokkal és franciákkal.' Először is ott volt néhány közelebbi barátunk, 
a vasárnap déli vagy szombat esti állandó vendégek. A két szegedi fiú : Mayer János, az 
ügyeskezű bútorasztalos és faszobrász, Salló Tibor, a hegedükészítő, azután Gál Laci, Suschny, 
Füredi bácsi, a volt színész és még néhányan magyarok. Ezekhez szorosan csatlakozott a 
magyar munkásoknak és diákoknak széles tábora, akikkel együtt dolgoztunk a munkáskörben, 
a magyar színtársulatban és egyebütt. Még egy magyar társasággal érintkeztünk, írókkal és 
művészekkel, akikaMontparnasse-i kávéházakban, a Deux Magot-ban, a Dome-ban, a RctJnde-
ban, a Closerie des Lilas-ben tanyáztak. A franciák közül a L'Esprit Nouveau forradalmár« 
íróival voltunk legsűrűbben együtt. Paul Dermée-ve\ és feleségével, Céline Arnaald-l&], meg 
Seuphor-ra\, a költőkkel, Ozenfant-na\, az építésszel és a többiekkel. Végül, ismeretségi vagy 
munkatársi körünkhöz tartoztak a hivatalos francia színházi és zenevilág neves képviselői, 
pl. René Clair, a filmrendező, Léon Moussinac, a L'Humanité kritikusa, de főként Gémier, 
az Odéon igazgatója, Baudry, a zenetudós stb. Ezekkel azonban ritkábban jártunk össze a 
munkakapcsolatokon túlmenően. 
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Attila szinte egyik napról a másikra más-más nemzetiségű és foglalkozású emberek, 
különféle nézetek és törekvések örvénylésének középpontjába került. Mohó érdeklődéssel, 
szomjasan itta magába az új benyomásokat. De hamarosan válogatni kezdett. Egyesekkel, 
szorosabb barátságot kötött, másokkal élesen szembekerült.. A frissen hallott új nézetekből 
néhányat hosszú vita után elfogadott, másokat hajlíthatatlanul elutasított. Kereste és formálta 
a saját, egyéni útját. 

A legerősebb hatás a L'Esprit Nouveau írói részéről érte Attilát, de ők váltották ki 
belőle a legélesebb visszahatást is. Ebben az időben, a 20-as években, Párizs irodalmi és 
művészeti élete forrongott. A színházi életben előretört az »avant-garde kartel«: Báty, Dullin, 
Jouvel, Pitoeff. Mellettük egyre-másra alakultak kísérletező színtársulatok. Egy párizsi bér
kaszárnya padlásán az Autant-Lara házaspár nyitotta meg színházát »Art et action« elnevezés
sel. Moussinac már szervezte tömegszínházát, a »Theatre d'Action Internationah-t. Gémier 
Moszkva, Berlin, Bécs és Párizs között utazgatott: fáradhatatlanul kovácsolta a haladó 
színházak világszövetségét, a »Société Universelle du Théatrea-t. Irodalomban aktivisták, 
szürrealisták, populisták, unanimisták öldökölték egymást. A frontok néha teljesen össze
keveredtek. Ugyanazt a politikai nézetet vallók művészeti kérdésekben élesen szembenálltak 
egymással és megfordítva. A képzőművészetben az absztraktok ölrementek az újrealistákkal, 
a zeneművészetben a gépzene hívei a népiesekkel. A L'Esprit Nouveau körében minden újító 
irodalmi és művészi irányzatnak akadtak képviselői, kommunisták, neokatolikusok, radikális 
demokraták, politikaellenesek egymás mellett és egymással szemben. 

Nem messze a szállodánktól, a Carrefour du Croix Rouge-on volt egy zeneműkereskedés. 
Tulajdonosa, egy Szlivinszki nevű lengyel emigráns. »Au Sacre du Printemps«-nak nevezte el, 
Sztravinszkij ismert művének címét kölcsönvéve. Itt volt a L'Esprit Nouveau nemzetközi 
előadóestjeinek színhelye. Erzsi, majd én is ezeknek az előadóestéknek állandó szereplőivé 
váltunk. Bartók és Kodály dalainak, szovjet, új és régi magyar, francia, csehszlovák, román, 
stb. zeneszerzők és költők műveinek előadásával bővítettük a műsorokat. A műsorösszeállí
tásban Attila is részt vett. A rendezőség többségének az volt az álláspontja, hogy csak újfor-
májú, avantgardista műveket mutassunk be. Mi Attilával következetes és konok harcot indí
tottunk a műsor gazdagításáért. Néhány francia íróbarátunk mellénk állt ebben a harcban. 
Attila a rimes és a rímtelen, a kötött és a szabad verseket váltogató gyakorlatát elmélettel 
támasztotta alá, amely szerint az »új forma« csak egyik és nem kizárólagos kifejezési módja a 
tartalomnak. És az »új« művészetet nem szabad elszakítani régebbi korok haladó tartalmú 
irodalmától és művészetétől, különösen a népművészettől. A minőségében új művészetnek 
egyúttal folytatnia és továbbfejlesztenie kell a régit. Ennek a harcnak eredményeképpen 
kerültek a műsorba népdalok egyre nagyobb számmal és Apollinaire, Cocteau, Majakovszkij, 
Blok stb. művei mellett Villon, Rimbeaud, Puskin, Heine, sőt, Csokonai, Petőfi, Vörösmarty 
és Ady versei is. 

Attilának is rendeztünk itt szerzői estet. Minthogy ekkor már a mi »műsorgazdagító« 
törekvésünk győzedelmeskedett, nemcsak szabadverseit, hanem rímes, kötött formájú alko
tásait is bemutathattuk, franciául és magyarul. A többnyelvű előadás ugyanis itt bevett 
szokás volt. A versek nagyrészét egy francia szavalóművész és én adtuk elő, de Attila maga is 
elmondta néhány versét, szintén franciául és magyarul, olyan nagy sikerrel, hogy egy fiatal 
francia zeneszerző megbűvölve a verssorok dallamosságától, heves kézrázások közben meg
kérte Attilát, hogy tanítsa meg magyarul. Hozzá is kezdtek, de néhány hét múltán lelkes fiatal 
barátunk a nehézségektől és Attila szigorú, kemény tanítási módjától elcsüggedve, abba
hagyta a tanulást. 

A hagyomány és haladás összefüggéseinek elvi kérdésében sikerült hátrább szorítanunk 
az avantgardizmus kizárólagos jogosultságának védelmezőit. De voltak más, egyre élesedő 
ellentétek is köztünk és az avantgardisták legradikálisabb csoportja között, amelynek a 
belga-francia Seuphor volt a vezére. Seuphorék szerint a vers lényege a zeneiség, a tartalom 
nem számít, sőt, nem is szükséges, hogy a versnek értelmes mondanivalója legyen, ha egyébként 
szépen hangzik. Seuphor ilyen verseket írt, értelmetleneket, de szerinte gyönyörűen hangzókat. 
Egy alkalommal feljött hozzánk a szállodába és elszavalta legújabb költeményét. A vers 
egyetlen egy szónak értelmetlen variálásából állott: 

»Sardeigne 
sardinnes 
sardogne . . .« 

És így tovább, végig.. Attila sötét arckifejezéssel végig hallgatta a verset, azután csöndesen 
megszólalt, »Kár volt ezt a szót variálgatni, maradhatott volna változatlanul az első szótag, 
az önmagában is kifejezi az egész vers értékét.« 
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Az alapvető ellentét köztünk és a féktelen »vad újítók« között hamarosan nyílt össze
ütközésben robbant ki, még pedig akkor, amikor az olasz futuristák, Marinetti és Prampolini 
vezetésével Párizsba látogattak. Említettem, hogy a L'Esprit Nouveau a legkülönbözőbb 
pártállású írókat és művészeket tömörítette táborába, akik csak abban értettek egyet, hogy 
szembenállottak a hivatalos, elismert irodalommal és művészettel. A vezetők álláspontja 
szerint a mozgalom nem szolgálhatott semmiféle politikai irányt, noha megtűrték és meg
bocsátották, ha valamelyik művész vagy költő műveiben politizált. Mi is az ilyen megtűrtek 
közé számítottunk, hiszen meggyőződéses kommunistáknak vallottuk magunkat. Hogyan 
lehet, hogy mégis résztvettünk ebben a gyökeresen kispolgári művészeti forradalmiaskodásban? 
Hogyan lehet, hogy nem ismertük fel mindjárt: nem csak egyes emberekkel, nézetekkel, 
törekvésekkel állunk szemben, hanem az egész avantgardista mozgalom lényegében ellentétes a 
munkásmozgalom céljaival, azokkal az elvekkel"és feladatokkal, amelyekben életünk tartal
mát és értelmét ismertük fel? 

Fiatalok voltunk s noha sokat és szorgalmasan tanultunk, politikát,, társadalomtudo
mányt is, mégis, a legfontosabb kérdésekben nem voltunk elég tájékozottak, a marxizmus— 
leninizmust nem ismerhettük elég mélyen, elég alaposan. Elolvastunk mindent, amihez hozzá
jutottunk. -De marxizmus címén a legkülönfélébb elméleteket terjesztették a párizsi könyv
kiadók, különösen a íilozóíia és a művészetelmélet tárgyköréből. Honnan sejthettük volna, 
hogy pl. Marc Iczkovics irodalomelmélete tömény vulgár-marxizmus, vagy hogy Buharin 
fejtegetései a dialektikus materializmusról gyökeresen hibásak? Ez a tájékozatlanság volt 
egyik oka, hogy nemcsak mi, fiatalok, de nálunk sokkal érettebb és tapasztaltabb kommunisták 
is bizonyos ideig együtt meneteltek az avantgardistákkal. 

Volt azonban egy másik ok is. Attila számára, számomra is, már ebben az időben is a 
Szovjetunió volt a követendő példakép. Mit tudtunk a Szovjetunió irodalmáról és művészetéről? 
Mi jutott el hozzánk? A párizsi világkiállításon Mayerhold biomechanikus előadásait, Rabino-
vics konstruktivista színpadképeit szemléltették a kiállított makettek. Tajirov párizsi látogatá
sakor élőszóval ismertetett meg a színpadi neorealizmus elméletének titkaival. Sztanyiszlavszkij-
ról viszont csak szűkszavú ismertetéseket olvashattunk. Ugyanígy az irodalomban és a képző
művészetben is, a munkásállam kulturális forradalmának csak a felszínen hullámzó tajtékja 
csapott át hozzánk, kristálytiszta mélyét csak később ismertük meg. A francia avantgardisták 
irodalmi és művészeti »forradalmában« is azt az utat kerestük, amely a Szovjetunióba vezet. 

Mi óvott meg mégis attól, hogy véglegesen rabul ejtsen bennünket a kispolgári avant-
gardizmus veszedelmes hálója? A hűség a munkásosztályhoz. Említettem/ hogy az irodalmi 
»forradalmárok« körén kívül a magyar munkások között is tevékenykedtünk. A Boulevard 
Sebastopol-on, egy kávéház első emeletén volt a magyar munkásegyesület székhelye. Itt is 
rendeztünk irodalmi estéket, ismeretterjesztő előadásokat, előadtunk színpadi jeleneteket is. 
Szavalókórust szerveztem, amely Attila »És keressük az igazságot« c. versét adta elő mindig 
nagy sikerrel, nemcsak az egyesületben, hanem a magyar munkások-lakta peremvárosokban is. 
ahova vendégszerepelni jártunk. Ugyanilyen sikerrel játszottuk Attila »Koldusok« c. párbeszé
des versét, dramatizálva. Attila is mondott a verseiből, sőt, az egyesületben is megrendeztük 
szerzői estjét. Előadtunk régebbi verseiből, az újakból is. Azok a versei, amelyeket az avant
gardisták nem szerettek, különösen a »Szegény ember« versek, itt viharos sikert arattak. 
A »forradalmi formájú«, szürrealista-ízű szabad verseket' fanyalogva fogadták, egyik-másik 
munkás kereken megmondta, nem értik, nem kell nekik. Attilát az elutasítás nagyon bántotta, 
hazafelé szótlanul, komoran töprengett. Ez az eset többször megismétlődött. Attila erre írt 
néhány verset a munkásoknak. Elszavaltam, nagy hatásuk volt, a munkások elkérték, meg
tanulták, így kezdtünk eltávolodni az avantgardistáktól, az avantgardizmustól. 

De a szembefordulást, mint említettem, összecsapásunk a futuristákkal váltotta ki. 
Már az se tetszett nekünk, hogyaSacredu Priritemps-ban műsoros estet rendeztek a futuristák 
műveiből, amelyen Marinetti mondott bevezető előadást. Ezen az esten nem voltam hajlandó 
fellépni. Az est után együtt maradtunk. Marinetti itt kifejtette elméletét az »elit«-ről, az »új« 
művészetre érdemes kiválasztottak szűk köréről. »A munkásság« — mondotta — »tanulatlan, 
műveletlen, nélkülözi a művészethez szükséges kifinomult érzéket. A munkásságnak és a 
művészetnek nem lehet egymáshoz semmi köze. Afuturizmus az uralkodásra termett, kivá
lasztott hősök művészete.« Attila felháborodottan, reszketve az izgalomtól, kiabálva, go
rombán válaszolt. Marinetti mosolyogva fölényesen megpróbálta leinteni. De Attila nem 
hagyta magát. »Árulók!« — kiabálta Attila, keményen ropogtatva a traitres szóban az r-eket 
— »Önök árulók!« Néhányan csatlakoztunk Attilához. Percek alatt két ellenséges tábor nézett 
farkasszemet egymással. Ha az udvarias házigazda nem lép közbe, kitör a verekedés. 

Másnap elmentünk Attilával Prampolini »Mechanikus balett«—jenek házi főpróbájára. 
Prampolini társulatot szervezett francia táncosokból és táncosnőkből, ezekkel mutatta be 
futurista revűjét. A színpadon különös gépezetek és gépeknek öltözött emberek mozogtak 
össze-vissza, a reflektorok színes fénykévéiben, fülkínzó gépzene hangjaira. Érdekeltek a 
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különös gépezetek és ezért a szünetben felmentünk a színpadra. Ott a következő jelenetnek 
voltunk a tanúi. Prampolini tele torokból ordított egy szegényesen öltözött, zokogó fiatal 
táncosnőre, aki egy szakadt jelmezt tartott a kezében. »Fizesse ki a jelmez árát« — ordította 
Prampolini — »és pusztuljon innen, felbontom a szerzó'dését!« »Kérem uram« — mondta zokogva 
a lány — »ne dobjon ki, láthatta, nem az én hibámból történt 1« »Fizesse meg a kárt!« »Nincs 
pénzem, uram!« »Akkor menjen a fenébe!« »Ne dobjon ki, uram« A lány esdekló'n belekapasz
kodott az induló Prampolini karjába, Prampolini visszafordult és arculvágta a lányt. Attilával 
szótlanul egymásra néztünk és kimentünk a színházból. Az utcán Attila hirtelen megállt és 
megszólalt : »Ezekhez a gyalázatos fasisztákhoz nem lehet semmi közünk. Ezek ellenségeink!« 

Ettől kezdve elmaradtunk az avantgardista összejövetelekről, legföljebb egyik-másik 
hozzánk közelebb álló íróval találkoztunk néha. Egyre többet jártunk a munkások közé. 
Szabad estéinken pedig otthon ültünk. Elhatároztuk, hogy színdarabot írunk együtt. Szatirikus 
vígjátékot. Egyszerűt, közérthetőt, hasznosat. A téma Attila ötlete volt. Egy Móra Ferenc-
szerű haladó író lett volna a vígjáték főhőse, akit egy »rokonszenves naplopó« (József Attila) 
meggyőz a szocializmus igazságáról és csatasorba állít a fasizmus ellen. A színdarab végén 
a rokonszenves naplopó feleségül veszi az író lányát. Elkészítettük a konstrukciót és a szerep
lők jellemzését, azután kitaláltunk helyzeteket, jelenetrészeket, párbeszédfordulatokat és 
nagyokat nevetve, nyomban lejegyeztük minden ötletünket apró papírdarabokra. (Ezeket a 
jegyzeteket évekig őriztem, aztán elkallódtak valahol.) A színdarabot nem írtuk meg. Attila 
lakást talált és elköltözött tőlünk. Továbbra is gyakran találkoztunk, együtt jártunk a munkás
egyesületbe vagy vacsorázni, az otthoni együttes munkának azonban végeszakadt. 

Egyik este ismét hármasban vacsoráztunk valamelyik »balparti« kis vendéglőben. 
Itt akadtunk össze véletlenül Pór Tiborral, szegedi újságíróbarátunkkal, elvtársunkkal, aki 
valahol Párizs környékén — azt hiszem Argenteuilben — gyári munkásként dolgozott. (-Most 
Sarló Sándor néven az Űj Világ szerkesztője.) Attila felírta Pór címét és megígérte, hogy 
hamarosan felkeresi. Valóban, többször meg is látogatta és megismerkedett általa néhány 
Párizsban élő magyar kommunistával. Ezekről a találkozásokról sokszor beszélt nekem. 

Egyszer délután otthon olvastam szállodai szobánkban, amikor beállított hozzánk 
Attila. Erzsi énektanárnőjével gyakorolt. Attila nagyon komolyan, szinte parancsolóan fel
szólított, hogy menjek le vele sétálni, négyszemközt akar velem beszélni fontos ügyben. 
Lementünk a szomszédos Luxembourg parkba és leültünk egy padra, a medence közelében. 
Sütött a nap. Attila vállamra tette a kezét és felémfordult: »Jelentkezem felvételre a pártba, 
Jelentkezzünk együtt!« Izgalom futott rajtam végig. Nem válaszoltam rögtön. Elgondolkozva 
cigarettára gyújtottam. 

A pártról sokszor és sokat beszéltünk Attilával, hiszen úgy éreztük, a pártot szolgáljuk, 
a párthoz tartozunk, ha nem vagyunk is még párttagok. Ugy gondoltuk a párttagságra érde
messé kell válnunk, alaposan fel kell készülnünk rá. De egyre jobban hiányzott az önkéntes 
szervezeti kötelék, a biztos, határozott irányítás. Egyre erősebben vágytunk rá, hogy olya
nokká váljunk, »akire csak egy Párt vigyáz.« Az .utóbbi időben kerestük is az alkalmat, hogy 
felvételre jelentkezzünk, de spiclikbe, frakciósokba, ál-kommunistákba ütköztünk és ez 
óvatosságra intett bennünket. De most Attila rendkívüli komolysága és határozottsága arról 
tanúskodott, hogy végre megtalálta a jó és biztos kapcsolatot a párthoz. 

Attila türelmesen várt a válaszra. Végigszívtam a cigarettámat és csak azután szólaltam 
meg ; »Nem, Attila, most nem jelentkezhetem felvételre a pártba.« Attila elkapta a kezét a 
vállamról és szokatlan fény villant fel a szemében. »Akkor ellenségek leszünk!« — suttogta. 
Elmosolyodtam. »Te itt maradsz Parisban?« — kérdeztem. »Igen« — válaszolta. Megint hall
gattunk. »Mert. én hazamegyek«, —• szólaltam meg újra — »néhány hét múlva. Nekem otthon 
kell kérnem a felvételemet a pártba.« Attila megenyhülten nézett rám, most már csupa derű 
és melegség volt a szeme. »Igazad van« — mondta — »mindenki harcoljon a maga helyén.« 

Alkonyatig együtt maradtunk. Terveket szőttünk. A pártról nem szóltunk többet. 
Szavak nélkül is tudtuk,, hogy most már eggyéforrunk vele egész életünkre. 

Ez volt utolsó párizsi találkozásom Attilával, 1927-ben, a férfikor küszöbén. 
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