
ma is gyakran mondják, hogy főzik a kapcáját, azaz nem maradhat egy helyben. A ballada 
harmadik versszakában: 

„S ha ott kapja, ki buktatja 
Orrával a küszöbön." 

tömör megfogalmazásban szintén fedi a tanúvallomásokban gyakran szereplő megkínoztatást, 
melyhez hasonlókkal a peres eljárásokban, de a Bihar vármegyei Tiszti Perek XVIII—XIX. 
századi irataiban is gyakran találkozunk.27 Az adatok tehát itt is tökéletesen egybevágóak. 

Nem tűztem feladatul ez alkalommal, hogy a ballada minden, a hiedelemvilággal való 
kapcsolatát megvizsgáljam, csupán az volt a cél, hogy rámutassak az irodalmi értékek történeti 
néprajzi forrásokban fellelhető gyökereire, s a rövid utalásokat, melyek a ballada néphagyo
mány volta mellett tanúskódnak, a rendelkezésre álló nagyszalontai eredetű, s eddig épségben 
megőrzött forrásanyaggal, annak szinte teljes terjedelemben való közlésével megerősítsem. 

Igazat kell adnunk Szendrei Zsigmondnak,28 aki Arany János munkáinak lényegét vizsgálva 
több irányban utalásokat tesz a néphagyományból merített forrásanyag felhasználására. 
„Még terjedelmesebb az az anyag, melyet szintén tréfás, korfestő vagy más népies czéllal 
olvasztott műveibe a szalontai nép természetfeletti hitéből, a túlvilági s emberfeletti lények 
világából", melyre a peres eljárásból merített dokumentumsorozat hivatalosan is igazolja 
a balladai történet valódi magját, s azt a jelenséget is nyomon követhetjük, hogyan szűrte át 
művészi énjén a költő az adatokkal igazolt néphagyományt. 

Béres András 

„Egy a tömegből" 
(Emlékezés Garai Jánosra) 

„Egy a tömegből: ennyi a nevem. 
Nincsen munkám és nincsen kenyerem." 

(Sarlós magvető) 
„ .. .mi költők, az élet jajduló, hörgő 

és ujjongó részei a háborgó földgolyón." 
(Költők) 

„Garai János 18 éves költő itt állok ezzel a felkiáltással: élni akarok! 
Élni akarok, mint költő, nem elsodródni az élet viharában, hanem dolgozni, nem elégni a 

világnézet tüzében, hanem szítani táplálni a tüzet és nem elposványosodni a falum döglesztő, 
konzervatív levegőjében." 

Ezzel a kiáltással indult irodalmi útjára egy tragikus kor tragikus sorsú költője. A kor: 
fehér-Magyarország tündöklése, a költő: kommunista és tragédiája belefért ebbe a nyitány
kiáltásba: kitört a faluja döglesztő, konzervatív levegőjéből, dolgozott, szította és táplálta 
a világnézetek tüzét — és elégett benne, elsodródott az élet viharában . . . 

Tizennyolc éves költő. Mikor ezek a szavak — első nyomtatott betűi — megjelentek, még 
nem volt sem költő, sem 18 éves. Költő csak egy évvel később kezdett lenni, amikor a kommu
nista párt irányt adott az elvont forradalmiságnak, amely első verseit nemzette. Tizennyolc 
éves pedig csak nyolc hónappal az első versfüzetének megjelenése után lett. 

Apám, Garai János, 1913. május 29-én született Gyöngyösön. 
Családja patriarchális nagycsalád, szigorú tradíciókkal és a kispolgári erkölcs minden kettős

ségével. Apja gazdag ügyvéd volt, szabadelvű és lojális; a világháborúban bakának vonult be, 
lemondva kijáró tiszti rangjáról, amit megszerzett a szolgálati lépcsőn; a Népszavát járatta 
és a tőzsdén játszott; Horthy mérsékelt tisztelője volt és néha mérsékelten bírálta a kormányt, 
tetszett neki, hogy gyakran összetévesztik Gömbös Gyulával, akire feltűnően hasonlított, de 
nem tetszett Gömbös politikájának egy-két erőszakos vonása. 

A kommün elől Pestre menekült a család, majd Budakalászon telepedtek le. Tíz évvel később 
a Budakalász elől menekült a kommünhöz Garai János. 

Budakalász a „döglesztő konzervatív levegőjű falu". A helybeli kispolgárság nem a Ferenc 
József-i kor békés családias kispolgársága többé, amely még komolyan vette a saját konven-

" Pl. HBML IV. A. 6/f. 11. TP. XXII. 371. Volaszi. 1806. spt. 4. 
»SZENDREY Zsigmond: i.m. 139. 
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cióit. A húszas évek budakalászi kispolgára a társaságnak, a pletyka- és bridzspartiknak, a régi 
látszatok minden hit nélküli tartásának — a válságnak és bomlásnak a kispolgára volt. 

A bomlás, a kor terméke behatolt a Garai családba is. 
A tizennégy éves Qarai János még tepertőt és kenyeret vásárolt a zsebpénzéből egy koldus

nak (nem a pénzt adta oda, mert azt elisszák). De ahogy egyre gyakrabban elbeszélgetett a 
falubeli parasztokkal, lassan rájött, hogy az összes koldusnak nem vehet t eper tő t . . . 

„Már túljutottam mindenen. 
Csokor virággal és szép szavakkal indultam el magános utakon erdők mellett, 
ezüst források mellett 
s ideértem késsel a szívemben és súlyos kövekkel vállamon" 

• 

— írja életének erről a szakaszáról ifjúkori versében ifjúkon túlzással. 
Még nem jutott túl mindenen. 
Bekerült a diákság forradalmi mozgalmába, összejövetelekre járt, ahol múlt, jelen és jövő 

összes problémáját megvitatták. A polgári világot csavarjaira szedték ezeken a vitákon — csak 
még nem tudták hogyan összerakni. Megismerkedett Kassák Lajos verseivel és Kassákot azon
nal mesterévé fogadta. 
I' Garai János első költeményei családi és iskolai gúnydalok voltak, amelyekkel szűkebb kö
rökben serdülőkori babérokat aratott. A komoly verseit senkinek nem mutatta meg, de mikor 
barátai unszolására az egyiket mégis beadta az iskolai önképzőkörnek, akkor elnyerte vele az 
1927—28. évi aranyérmet. Amikor Kassák költeményeivel megismerkedett, akkor ezt az egész 
— mint mondta — szentimentális nyavalygást a tűzbe vágta és elkezdett futurista verseket 
írni. Tizenöt éves volt. 

Egy év múlva beküldte öt versét a Forráshoz Gereblyés Lászlónak egy levél kíséretében, 
amelyet így írt alá: „Forradalmi üdvözlettel Garai János VIII. oszt. tan." Gereblyés László 
a következő számban közölni akarta az osztálytársainál egy évvel fiatalabb forradalmi költő 
egyik futurista versét, amikor a lapot betiltották. 

így versei először 1930 októberében jelentek meg nyomtatásban, amikor „Perspektíva" 
címen saját megtakarított pénzén kiadott egy versfüzetet. 

Eközben Garai János elvont diákforradalmisága a Magyarországra is rátörő világgazdasági 
válság hatására kezdett határozott irányúvá érni; ez az irány a szocializmus felé vezetett és 
1931 tavaszán eljuttatta őt a Szociáldemokrata Párthoz. 1931. május 1-én a Népszavában meg
jelent a még mindig nem 18 éves költő első szocialista verse: „Vörös zsoltárok május elsején". 

„Május elsején az apák friss fehér kenyeret szelnek tiszta abrosz fölött 
s régi harcokról, szent küzdelmekről mesélnek a gyermekeknek . . . 
az apák harcáról, amelyek elmúltak, s az unokák csatáiról, amelyek 
bilincsek között, napok méhében, börtönök fenekén alszanak. 

Ezen a reggelen kelet felé fordulsz s könnyű szívvel, kitárt karral 
énekeled a napnak a május vörös zsoltárait." 

Ennek az útnak az elvont forradalmiságtól a szocialista forradalmisághoz, költői tükröző
dése az a tizenhét vers, amelyet A vas meleg c. füzetben adott ki 1931. június 28-án. Ez a füzet 
megszerezte Garai János részére a hivatalos elismerést. 

Ez az elismerés a magyar királyi igazságügyminisztertől indult ki, aki 1931 novemberének 
elején átiratot küldött a képviselőház elnökéhez, amelyben felhatalmazást kért arra, hogy 
„Garai János szerzői megjelenéssel kiadott »A vas meleg« c. verses füzetben a »Játék« felírású 
vers tartalma miatt a bűnvádi eljárás folyamatbavételét elrendelhesse", mert a vers tartalma 
„a képviselőház sérelmére elkövetett becsületsértés vétségének az ismérveit látszik feltüntetni.'' 

A képviselőház sérelmére elkövetett becsületsértés vétségének a vers tartalma által feltün
tetett ismérvei a következőképpen hangzottak: 

„Kisfiúcskák játszadoznak 
országhatárokkal. 
Ide tolják, oda tolják 
s tejfölös a szájuk. 

• 
Parlamentben kisfiúcskák 
totyognak, motyognak, 
egyik csendőr, másik rendőr, 
harmadik királyka. 
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Kis taknyosok diplomaták, 
hol a tekintélyke? 
Miniszterek, tábornokok, 
zsebkendő kell nékik. 

,Ha ezen a vonalon túl 
beteszed a lábad, 
agyonlőlek! Ez a hazám !' 
így csiripelőznek. 
Na de most már elég is lesz 
bújjatok az ágyba, 
mert különben ráverek a 
szebbik feletekre!" 

A parlament igazságügyi bizottsága november 16-án összeült, elolvasta a verset és megálla
pította, hogy „a bűnvádi eljárás tárgyává tenni szándékolt vers és annak egyes kitételei ál
talános vonatkozásuknál, homályos tartalmuknál fogva nem alkalmasak a magyar országgyű
lés sérelmére elkövetett becsületsértés vétségének megállapítására". 

Az ügy előadója, Kelemen Kornél ennek ellenére csak az első szakaszt merte felolvasni a t. 
Háznak az ügy tárgyalásakor; a második, a parlamenti totyogás-motyogásról szóló szakasz 
előtt kijelentette: „Nem akarom tovább olvasni, elég ebből ennyi. Az igazságügyi bizottság 
megállapította, hogy egész értelmetlen dologról van szó. Nem is kifejezetten a magyar parla
mentre vonatkozik, hanem általában a parlamentekkel viccelődik itt értelmetlen formában, 
olyan futurista stílusban." 

A képviselőház 1932. február 12-i ülésén megtagadta az igazságügyminiszternek a kért fel
hatalmazás megadását Oarai János ellen. 

És kilenc nappal a parlament elutasító határozata előtt a bíróság Töreky-tanácsa megtar
totta főtárgyaiásat A vas meleg c. versfüzet egészével kapcsolatban emelt vád felett. Ä vád: 
kétrendbeli tőkésosztály ellen elkövetett izgatás, 1—1 rendbeli csendőrség-elleni, valamint az 
állam- és társadalmi rend erőszakos felforgatására, „különösen a munkásosztály kizárólagos 
uralmának erőszakos úton való létesítésére" irányuló izgatás bűntette, valamint feltételesen 
a képviselőház sérelmére elkövetett becsületsértés, amelyet a parlamenti határozat után le
vettek a listáról. Az állam elleni izgatást a vád szerint a Vörös zsoltárok-kál követte el, az osztály 
elleni izgatást az Ütmutotó c. verssel: 

» • • ma 
plébánosok, rabbik, katonák és jólslájfolt gyárigazgatók kemény 

korbácsaikkal kegyetlenül kergetnek minket a vörös zászló alá." 

Ezeken kívül kiemel a vádirat még két verset, de tulajdonképpen, mint később az ítélet 
indoklása mondja, „a királyi ügyészség a versfüzetet egységes egésznek tekintette. Egységes 
az elgondolása, a mentalitása és az iránya. A verseknek, különösen a vád tárgyává tett költe
ményeknek a vezérlő gondolata és érzelme legjobban az »Útmutató« c. vers utolsó passzusából 
tűnik ki, amely a »Vörös zászló« alá kergeti az embereket, valamint a »Vörös zsoltárok május 
elsején« c. versből, amely — mint a címe és két utolsó sora mutatja — szintén napkelet (Orosz
ország) felé fordulva zengi a május vörös zsoltárait. Magyarországon ahol a versek íródtak, 
mindenki tudja, mit jelent a vörös zászló, a vörös zsoltár, a napkelet felé fordulás, stb. Jelenti 
a létező és törvényes állami és társadalmi rend fölforgatását és megsemmisítését." 

A m. kir. törvényszék jobb műitésznek bizonyult, mint a képviselőház igazságügyi bizott
sága; formai kérdéseket nem érintett ugyan (mint amaz a futurizmus értelmetlenségét), csak 
tartalmi oldaláról közeledett a versekhez: nem szólt az Útmutató kiemelt sorának kemény 
„k"-hangú alliterációjáról, de hogy mit akart vele kifejezni a költő, azt helyesen ítélte meg. 
Az ítélete: 6 hónap fogház, 3 évi hivatalvesztés és politikai jogoktól való megfosztás. Az ítélő
tábla az ítéletet 3 hónapra enyhítette, tekintettel a vádlott fiatal korára (a versek megírása 
idején még kiskorú volt, így csak azok terjesztéséért tartozott felelősséggel), és 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette arra való tekintettel, mivel „vádlott középosztályhoz tartozó olyan polgári 
családnak a tagja, amelynek érdekei ellentétesek azzal az áramlattal, amelynek szolgálatába 
verseit állította és így alaposan feltehető, hogy a megkezdett úton továbbhaladni nem fog." 

Ebben tévedett az ítélő-tábla: vádlott egy évvel a fellebbviteli tárgyalás ítélete előtt tovább
haladt a megkezdett úton. 

1931 őszén a KIMSZ beküldött néhány kommunista diákot a diákok Andrássy úti helyisé
gébe azzal a feladattal, hogy tájékozódjanak a forradalmi diákság hangulatát illetően: mennyi
ben számíthat rá a párt, egészére és egyes tagjaira. 
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Garai János megismerkedett ezekkel az ifjú kommunistákkal, beszélgetett velük. Ezek a 
beszélgetések nem viták voltak; a fiatal forradalmárok mindenben egyetértettek: a szocializ
mus mint cél kérdésében is, a forradalom mint a célhoz vivő egyetlen út kérdésében is. „Föl
tárult előttünk az óriási orosz alkotómunka — emlékszik vissza Garai János erre az időre 
egy későbbi írásában — szocializmust akartunk minden áron és minél hamarabb." 

1931 őszére Garai János megtette az utat az elvont diák-forradalmiságtól a szocialista forra
dalmiságig: bekapcsolódott a KIMSZ és a KMP munkájába. 

Hogy tagja lett-e ebben az időben a pártnak, azt nehéz biztosan kideríteni most, negyed
század távolából. Sándor Pál, aki közelebbről ismerte őt ezekben az években, nagyon valószí
nűnek tartja ezt abból kiindulva, hogy Garainak öt éven keresztül megvoltak az illegális párt
kapcsolatai. Ha ehhez hozzávesszük az ebből és a későbbi korokból származó írásaiban (első
sorban az így élnek az urak c. kisregényének befejező dialógusában) található utalásokat, ezek
nek az írásoknak a hangját, azt a tényt, hogy családi és baráti körben ettől kezdve mindig kom
munistának vallotta magát, hogy a garanyi internálótáborban (erre még visszatérek) tagja lett 
a kommunista kollektívának — akkor párttagsága teljesen bizonyosnak tűnik. 

Mi volt a pártmunkája? 
A legális és fél-legális szervezetekben képviselte a pártot. Résztvett a MIMOSZ (Munkás 

írók és Művészek Országos Szövetsége), a Turista Egyesület, az Alkolholellenes Egyesület 
munkájában, dolgozott a KIMSZ irányítása alatt működő Háziújság-központban; lejárt 
a cukrászokhoz, a bőrösök Dob utcai helyiségébe, ahol a Szabadság-szavalókórus munkájában 
vett részt: kórusokat írt és tanított be; szavalókórust vezetett a Szociáldemokrata Párt lágy
mányosi helyiségében is. Más pártszervezeteknél és szakszervezeteknél előadásokat tartott. 
Részt vett az O utcában működő nyelviskolának álcázott szeminárium munkájában is, to
vábbá a Vörös Segéllyel is tevékeny kapcsolata volt. 1933. február 16-án a Barta Miklós-társa
ság irodalmi szakosztályában tartóztatták le. 

Vasárnaponként kijárt Gödre, élte az ifjú kommunisták életét. A serdülő évek jószívűségé
ből itt kollektivitás lett: a hazulról hozott jobb falatokat a sajnálkozás árnyéka nélkül tette 
be a kolkajába a karéj zsíroskenyerek mellé. A diákévek gúnydalainak szereplői is megváltoz
tak: akkor tanárairól, osztálytársai és rokonai egyik-másikáról — most Horthyról, Gömbösről 
és a szocdem vezérekről rögtönzött ismert dallamokra gúnyverseket, amelyeknek irodalmi 
értéke enyhénszólva kicsi volt ugyan, de sikere annál nagyobb: egyesek szinte népdallá változ
tak a harmincas évek során. 

A 18 éves futurista költőből egy vonás megmaradt a kommunista Garai Jánosban: a túl-
forradalmiság. Az ifi-társaság egyik lánytagjának egyszer kifejtette, hogy nem közéjtik, hanem 
a burzsujok közé való: a lánynak lakkozva volt a körme . . . 

Ez a túlforradalmiság akkor nagyon jól megfelelt a párt részéről bizonyos kérdésekben tanú
sított szektás állásfoglalásnak. így József Attila megítélésének kérdésében is. 

Garai János 1933-ban verset írt József Attilához, akihez addig sokat vitatkozó, de jó viszony 
fűzte. A versben éles hangon és igazságtalanul elmarasztalja a költőt a Külvárosi é/'-ben meg
jelent költeményei miatt: 

„Ha vers — így szól — hát hadd legyen szép 
s ne forrongásra izgató" 

— írja. 
A vers része annak a kampánynak, melyet József Attila ellen cikkei, versei és polgári körök

kel tartott kapcsolatai miatt a párt egyes szektás körei folytattak. 
Lukács Imre elmondta, hogy a Társadalmi Szemle szerkesztősége először őt, majd Garai 

Jánost kérte annak a cikknek a megírására, amelyet később Pákozdy vállalt. Hogy elvállalta-e 
Garai vagy nem, hogy miért nem jelent meg akkor József Attiláról cikke, — ezt nem sikerült ki
deríteni. Azt azonban Sándor Pál nagyon valószínűnek tartja, hogy ezután megbízták ennek a 
versnek a megírásával abból a célból, hogy a kommunista és a szimpatizáns tömegek előtt disz
kreditálja József Attilát, aki 1933 májusában ez egységfront kérdésében került szembe a párt
állásponttal. Hogy éppen Garait bízták meg a vers megírásával, annak egyik oka az lehetett, 
hogy ismerték gúnydalait, amelyek népszerűek lettek a tömegek között, másik oka pedig emlí
tett túlforradalmisága, amelynek következtében osztotta az akkori pártvezetés szektás érté
kelését József Attilára vonatkozólag. 

Hogyan alakult Garai János költészete ezekben az években? 
1932 decemberében jelent meg harmadik versfüzete: a Sarlós magvető. Ez a versftizet tük

rözi költővé válásának harmadik szakaszát. 



A vas meleg utolsó versei szocialista versek voltak már. De velük még egy polgár fordult a 
szocializmus, a kor megváltó eszméje felé, amely a versekben elvont miszticizált ideálként jelent 
meg. 

A Sarlós magvető ott indult, ahol A vas meleg befejeződött. De ezután az indulás után a szocia
lizmus fokról fokra, versről versre egyre jobban földközelbe került. 

A Vörös zsoltárokban május elseje még valami békés, szent, húsvéti hangulatú ünnep. Az 
egy évvel későbbi A májust ne adjátok! c. versben megőrződik az ünnepi hangulat: 

„Ezer és ezer csontos robotos szikár alakjától fekete az utca, 
akik felhúzták ünneplő ruhájukat és megmosták arcukat 
az ég hullajtott harmatjában, mely mezők virágától volt már illatos." 

De az ünnepi hangulat mégsem a békés ünnep hangulata már:! 

„És mégis! 
Drága vércseppek szitáló essője és gyilkos szerszámok őserdeje von 
sűrű fekete fátylat az élet forrásából buzogó gyöngyöző világosság elé 
és tépett tollú viharmadarakkal küldjük a sötétségen át szavainkat felétek: 
a májust ne adjátok 
Heréltszívű bábok aranyat csörgetnek káprázó szemetek előtt: 
ti nem látjátok! 
Porból fabrikált istenek kórusa zengi a csalfa szirének elveszejtő 

énekét: 
ne halljátok! 
Csak álljatok ezer és ezer társatokkal a kihűlt kohók, szunnyadó 

traktorok és összetört boroskancsók előtt, 
hogy lássák a latrok az erőt, a tömör masszává kovácsolt, páncélba 

öltözött alkotók tömegét; 
amely egyetlen súlyos tenyerével óvja a világ valamennyi dolgozójának 
legzengőbb ünnepét, 
a májusi feltámadást!" 

A vas meleg szocializmusa még a szegények és elnyomottak differenciálatlan tömegének 
szocializmusa. 

„Egy a sorsunk valamennyiünknek, közös gyökérrel láncol a földhöz az élet" 

— idáig, ennek felismeréséig jut — juthat — el a polgárság disszidense: a túlsó partról, ahonnan 
Garai János indult, csak a közösét lehet látni — a különbségeket még nem. De ennek a kívülről-
jövésnek nagy előnye, hogy amint közeledett csónakja az innenső parthoz, amint egyre kivehe
tőbbekké váltak az osztály-körvonalak — egyenlő mértékben lett közelivé, egyaránt költésze
tének tárgya maradt a munkás és a paraszt és sorsuk közössége. Ez az egyik-osztályhoz-sem-
kötöttség tehát egy népfront-költészet lehetőségét hordozta magában, amely az osztálykülönb
ségek tudatosulása mértékében realizálódott... Az imént idézett A májust ne adjátok c. vers
ben, amelyet 1932-ben írt, még differenciálatlan az egység: 

„Lássák a latrok az erőt, a tömör masszává kovácsolt, páncélba öltözött 
alkotók t ö m e g é t . . . " 

De nem sokkal későbbi versében, a Gunyhó-ban már megjelennek az osztályok: egy este össze
találkozott egy kis gunyhóban a munkás, a paraszt, a diák és a katona, beszéltek egymásnak 
sorsukról, és itt már a különböző osztály-sorsok közösségét mutatja be a költő: 

„A bölcsőben nékünk más anyatej jutott 
s a négy út alattunk mégis összefutott. 
Mik vagyunk mi így? négy eltaposott virág . . . 
Ha egy úton járunk, felépül a világ, 
jóllakott emberek szabadabb világa . . . " 

Itt még a diák az, akivel kimondatja Garai ezt a gondolatot. Egy másik versében azonban — az 
Öreg magyarok imájá-ban — már a proletár-hegemónia eszméje tükröződik. Ezért a versért, 
amely — mint a róla készült vádirat állította — „alkalmas osztálygyűlölet felkeltésére"; 
a költő újabb három hónap fogházat kapott. 
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A Sarlós magvető-ben jelent meg első két verse a mozgalomról: Az elesettekhez és a Röpcédula. 
Oarai János negyedik versfüzete: az 1934-ben megjelent Nyárutó a Sarlós magvető-ben 

tükröződő fejlődés betetőzését jelenti; tizennégy versét már kommunista költő írta. 
A versek zöme szavalókórusok számára íródott. Tematikájuk ezért igen változatos, felölel 

mindent, ami ebben az időben a munkásságot — pontosabban: a szervezett munkásság öntuda-
tosabb rétegét — foglalkoztatta, aktuális eseményektől (mint az 1933 július—augusztusi építő
sztrájk vagy a bécsi vérengzés 1934 februárjában) általános problémákig (mint pl. a proletariá
tus és a szépség problémája). A problémák felvetése és megoldása már véglegesen nem elvon-
tan-emberi, hanem konkrétan-proletár. A régebbi problémákat is újra felveti és átértékelve 
megoldja. A szépség pl. az első korszak verseinek ilyen vagy olyan formában állandóan vissza
térő problémája, amelynek akkori megoldása: a szépség egyetemes tagadása. 

„Most csattog a csata. Gyilkol az élet, 
Ember, Gondolat, Érzés mind halomra hull, 
csak a költő áll még. Valamire vár 
dobogó szívvel, mozdulatlanul. 

Lába alatt undok, gennyes váladék 
zúgó sistergéssel rohan a part alatt, 
szépség, gyönyör e rothadó világban, 
amiről beszéljen — semmi sem m a r a d t . . . " 

Két és fél évvel később, a kommunista Garai Jánosnál egészen más megoldást kap ugyanez 
álprobléma: van szépség, csak nem a nélkülöző osztályok számára. 

„Tudjátok, urak, olyanok is vannak, akik az ólomfelhők alatt, ilyenkor 
szeptemberben már 

nem veszik észre, hogy ezer sárga, rozsdás, lila és más színekkel 
tarka a határ 

hogy a pöttön avaron a rezgő, zuhanó őszi levelekben most tart ítéletet 
a csend. S alkonyatkor sem hallgatják kopaszodó fák között a muzsikáló szelet. 

Szép ez. Tudjátok, urak, olyanok is vannak, akiket a szépség sem érdekel. 

Éjszakánként, nyár utóján, ilyenkor szeptemberben (tudjátok, urak?) arany 
festéke lehull a díszes keretnek: 

amikor Ők, az örömtelenek, rongyvackaikon véres gondolatokkal borzonganak, 
vacognak, dideregnek. 

Valahol kinn, a sötét Angyalföldön, vagy penészes csikágói tömeglakáson 
petróleumlámpa füstje a kapadohányfüst között, foszló, egérrágta zsákon alszik 
három asszony s a padlón, a korhadt deszkán hortyog tizenhárom ember — 
és lassan peregnek nappalok, éjszakák, október, november 
és karót hegyesít és bunkókat farag a sikoltó december" 

— írja Szeptember c. kórusában. És ugyanez a gondolat visszatér egy másik versében a 
paraszttal kapcsolatban: 

„Szép az ősz, ugy-e? De köszön-e a télnek 
kongó kamrájából a koplaló paraszt?" 

Az ősz, mint az éhség és nyomor szimbóluma Garai János egész költészetén végighúzódik. 
A Szeptember-ben és az idézett másik versben hatásosan ütközteti össze az általa használt szim
bolikával az ősz hagyományos-költői szimbolikáját: a nyomorral a haoldokló természet hattyú
dalának szépségét. 

Formai szempontból Garai költői fejlődésének ez a szakasza, amelyet a Sarlós magvető 
és a Nyárutó képvisel, szakítást jelent a szabadverssel és rátérést a rímes-ritmusos verselésre. 
A szavaló-kórusok igénye ugyanakkor kialakította a szabad és kötött vers ötvözetét: a hosszú, 
hömpölygő, váltakozó ritmusú, de rímelő sorokból álló kórusokat. 

Ezek a kórusok nagymértékben dramatizáltak; az ábrázolt emberek és helyzetek tipikusak, 
sőt kiélezetten karakteresek. Ma, amikor a versekben tükrözött jelenségek és törvényszerűsé
gek már közismertek, egyes költemények sablonosán hathatnak; de abban a korban amikor 
íródtak, csak a jelenségek ilyen evidenciája tette érthetővé a mögöttük rejlő igen bonyolult 
törvényszerűségeket. 
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A kor minden proletárja állt pl. azelőtt a válaszút előtt, mint a Tarka kórus szólója: 

„Szóló: Jöttem átokmarta gyárból, 
munkásrabok otthonából. 
Munkátalan merre tartsak, 
ahol ma még dolgot adnak? 
Üj életet hol reméljek? 

Fekete kórus: Halljad, ember! Tiszta lélek 
üdvözít csak s ne keressed 
a gyönyört, hol múló tested 
örömére szolgál minden — 
itt csak egy segíthet: Isten ! 
ő rendelte, ő alkotott 
szegény embert és gazdagot, 
ne lázongj, ha sújt a járom: 
boldog léssz a túlvilágon ! 

Szóló: S addig megdögöljek éhen? 

Zöld kórus: Ne higgy nekik, drága vérem! 
Légy a harcunk bátor társa: 
nyilaskereszt katonája! 
Felosztjuk a földet, gyárat, 
bevesszük a tőkevárat 
s meglásd minden proli így él, 
Mint vezérünk: Pálffy Fidél! 

• i 

Szóló: Szép szavakból egyre Tutja: 
kutyahájból koszorúra 
Grófok negyvenezer holdját 
oltalmazni odatolják 
az együgyű munkásnépet! 

Kétszínű (balra Boldog az lesz, ki belépett 
vörös, jobbra demokratikus pártunkba 
fehér) kórus: s előfizet pártlapunkra. 

Óvatosan, lassan járva 
új nap kél a proletárra. 
Nem várjuk a tőke végét, 
nyesegetjük kinövését; 
tőkés, munkás benn a gyárban 
férjenek meg „barátság -ban! 

Szóló: Ilyen csodát még ki hallott, 
közös farkas—bárány aklot? 
Tőkés, munkás: egy az érdek, 
hirdetik a pártvezérek. 
Hát nincs, aki válaszúton 
proletárnak kezetnyújtsón? 
Merre fordíthatja arcát? 
Hol vijja meg életharcát? 

Rongyos kórus: Itt a helyed! Ne állj tétlen ! 
Osztályoddal kéz a kézben 
törj előre s omlik a gát, 
mert a proletár csak maga 
szabadíthatja fel magát!" 

helyzet és szereplői tipikusak voltak. De csak a karaktervonások ilyen karikaturisztikus 
összesűrítése az egyes kórusokban, csak a helyzetnek a magától értetődésig való ilyen leegysze
rűsítése tette lehetővé, hogy a szóló egy-egy frappáns mondattal szétzúzza a tarka kórusokat 



és azzal a szavaló-kórust hallgatókat eljuttassa a helyes, de abban az időben még távolról sem 
tipikus választáshoz. 

1936 novemberében jelent meg Oarai János utolsó versfüzete: a Sikátorok szele. 
A Sikátorok szele — leltár. Válogatás ez az eddig megjelent versekből. A mérleg: 58 régi 

verséből újrakiadásra méltónak tizenkilencet ítélt. A tizenkilenc versből egy sem képviseli 
a futurista korszakát és egyetlen egy a szocialistává érés periódusát. A Sarlós magvető-bö\ és 
a Nyárutó-ból 9—9 került be a gyűjteménybe. A válogatás egyes versekkel szemben túl szigorú, 
de általában művészi igényű és igazságos, az átdolgozások is (egy versét kivéve) formai csiszo
lások. 

A leggondosabb csiszolásokat a Körúti montázs, téli est c. versen végezte Garai. Ez a vers 
a Nyárutó-ban jelent meg először, a többitől egészen elütő formában: impresszionista formai 
kísérletként. 

„A köd, mint nyirkos omladékköpeny, lehull. 
Testek helyett csak elmosódott árnyak 
az emberek. Ott rohannak, itt villamosra várnak, 
ívlámpa villan, hálója kigyull — 

Fénylik az aszfalt s a szürke villamossínek. 
Hízott plakátoszlop. Sovány rikkancs 
létrája mellett kárálva kuporog. 

S körül világos, kongó boltok. 
Kávéházak ablakain át 
füstben terül el tucatnyi boldog — 
kinn csengők, szirénák, uccahangszerek, 
főtt hústól párás a kirakatüveg, 
az üzletben ásít a segéd 
— nem vonz a sonka, ha lapos az erszény — 
a kasszában töprengő asszony. 
Előtte, a pulton, 
bélyegző, blokkok, keresztrejtvény. 

A körút: nagyvárosi prizma. 
Megtört sugárban szóródik a nép, 
nyeli száz ásító kaputorok: 
katona, koldus, gépiróleány, 
munkás, detektívek 
és keményfejű agitátorok. 
Moziplakát is hív: jertek, emberek! 
itt butuljatok; itt feledjetek! 

. . . Hét óra már. A boltok zárnak, 
nyolc lesz belőle, azután kilenc, 
a lárma lassan tompul, elfakul, 

az este fordul, éjszakába hul l . . . 

Egy utcalány 
élő szemekkel élet után járkál 
s amott egy másik 
fehér bundában kotlik a volánnál. 

A vers voltaképpen pszeudo-impresszionista: a látszólag véletlenül felvillantott képekből 
egységes összkép bontakozik ki, ugyanannak a kornak a képe, mint a többi verséből. A vers 
jelentősége az, hogy ebben keres Garai János először új formát a pártos tartalom számára. 

A Sikátorok szelé-ben megjelent új versei mind a formai diapazon kiszélesítésére valló törek
vések: egy portré, egy Heine-fordítás, egy ballada és egy jassz-nyelven írott vers — a Vagány
ballada, — amelyet annakidején a Szalmás-kórus adott elő. A Sikátorok szele nyitánya lehetett 
volna az ifjúkori fejlődés után Garai János érett költészetének. Ehelyett csak az útkereséssel 
való számvetés lett. 

És finálé. Ez volt az utolsó versfüzete. Megjelenésekor Garai János 23 éves volt. 
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1933-ban megjelent Garai vidám regénye: az így élnek az urak. 
A regény regénynek csak annyiban nevezhető, hogy hosszabb prózai mű. Egyébként egységes 

története tulajdonképpen nincs. Mindössze annyi történik benne, hogy a szerző, akinek éppen 
felmondtak a könyv elején, álláshoz jut és két hétig dolgozik egy textilgyárban raktárnokként, 
majd, amikor innen is elbocsátják, hazamegy pestkörnyéki falujába és végighallgatja egy 
falusi becsületbeli ügy részleteit, amelyekkel pletyka formájában naponta traktálják. Az egész 
tulajdonképpen ürügy, amelynek kapcsán bemutathatja az író, amit a címben ígér: így élnek 
az urak; kulcsregény ez, amelyben leszámol régi környezetével. 

1935-ben megírta második regényét, amely sohasem jelent meg. A regény — Kaszálnak a 
Nagykörúton — a munkásmozgalomról szólt és megjelenése biztos egy-két évi fogházat jelen
tett volna az írójának; ezért családja és barátai lebeszélték a megjelentetéséről. 

Egyik versfüzetében Aratók címen novellás kötetet hirdetett, amely szintén nem jelent meg 
és amelynek sorsáról semmi mást nem sikerült kideríteni. 

Garai János publicisztikáját egy riportkönyv és néhány Népszava-cikk alkotja. 
Legjelentősebbek/a/íí&ufűíó írásai, ezek közül is elsősorban az a négy, amely Vergődő magyar 

vidékek címen 1936 tavaszán riportkönyvben megjelent. 
Garai 1935-ben a Tolnai Világlapja ügynökeként járt négy magyar porfészekben: Mező

kövesden, Jászárokszálláson, Egerben és Soroksáron. Ennek az útnak a tapasztalatait dolgozta 
fel négy riportjában. 

Az összkép: kizsákmányolás, nyomor, sötétség. Helyi sajátosságokkal. Mezőkövesden a 
matyó kézimunkát hímező asszonyok kizsákmányolása: hatpengős blúzért negyvenöt fillér 
munkabér; Jászárokszálláson a földművesek önkéntes földrabszolgasága. Egerben a kereszt, 
Soroksáron a horogkereszt árnyéka borítja sötétbe az agyvelőket. 

Proletarizálódás és profit — a négy riport: négy változat egy témára. „Elsősorban azokhoz 
szólnak, akikről szólnak" — írta róluk a Népszava kritikája 1936. május 31-én. 

Versfüzetei, regénye és riportkönyve 5—500 példányban jelentek meg és fogytak el. 
A nyomdaköltségeket kölcsönből fedezte vagy a nyomdatulajdonos hitelezte addig, amíg meg 
nem térült a könyvek értékesítése révén. A könyvek terjesztése a legális vagy fél-legális 
szervezetekben, gödi kirándulásokon történt, progresszív áron, vagyis állásban levő értelmi
ségiek pl. többet fizettek, munka nélküli prolik kevesebbet. Néhányan elő is fizettek egy-egy 
nyomtatásban levő füzetre. A megjelent példányok mindig elfogytak, így a nyomdaköltség 
kiegyenlítésére tellett a befolyt összegből. Megélhetésre nem. 

Amikor elvégezte Garai János a kereskedelmi akadémiát, a gazdasági válság mélypontján 
álláshoz jutni nem lehetett; az utána következő depresszió sem biztosított jobb lehetőségeket. 
Állandó alkalmazást sohasem kapott. Rövid ideig gyakornokoskodott sógora gyárában, majd 
mikor beköszöntött a holtszezon, elbocsátották. Ettől kezdve pár hetes alkalmi munkák vál
tották egymást a munkanélküliség hónapjaival. Ügynökölt újsággal és olajjal, fogkrémmel és 
szájvízzel, könyvvel és cukorkával; volt taxi-gépíró és kifutó, télen havat lapátolt, nyáron 
ínségkonyhára járt ebédelni, végzett szellemi szükségmunkát és kijárt magának egyszeri 
segélyt az IGÉ-től. Helyzetének romlásában 1934-ben kötött házassága után következett be 
az első ugrás, amikor elköltözött családjától. 1935-ben, a Szegény magyarok imájá-ért kapott 
börtön után rendőri felügyelet alá került — ez volt a második ugrás. Ekkor már két embert 
kellett volna magán kívül eltartania, mert közben apa lett. De igazán katasztrofális 1936-ban 
lett a helyzete, amikor apja tönkrement és meghalt, és ezzel nemcsak az az anyagi támogatás 
szűnt meg, amellyel apja néha enyhített a helyzetén, hanem az eltartandók száma is nőtt: 
anyjával, aki ittmaradt vagyon és jövedelem nélkül. 

A világforradalom, amely a harmincas évek elején a küszöbön látszott állani, ekkorra mé
lyen a horizont alá süllyedt. A középrétegek egyes képviselői, akiket a válság idején a közeli 
világforradalom és az utána gyorsan megvalósuló szocializmus perspektívája vonzott a Kom
munista Párthoz aktív harcosként, vagy passzív szimpatizáns gyanánt, kisebb-nagyobb 
mértékben csalódást éreztek, amit a szocdemek igyekeztek — és nem sikertelenül — meg
nyergelni. 

Garai János 1935-ben, a párt munkásegység-kezdeményezései során visszalépett a Szociál
demokrata Pártba. A Népszava kezdte közölni a cikkeit; bejárt a szerkesztőségbe. Megismer
kedett Mónus Illéssel. 

Mónus aztán nem olyannak mutatkozott, amilyennek a kommunisták festették a szocdem 
vezéreket! Szemináriumain, amelyeket a szerkesztőségbe lejáró fiataloknak tartott, kiállt a 
fasizmus ellen, a forradalom és a szocializmus mellett, sőt lelkes szavakkal ismertette a Szovjet
unió újabb gazdasági eredményeit. Csak azt próbálta megértetni ifjú hallgatóival, hogy 
Magyarországon nem célravezetőek azok a módszerek, amelyekkel Oroszországban a forradal
mat megvívták és a kolosszális eredményeket elérték, hogy Magyarországon a bolsevisták 
ezekkel a módszerekkel épp ellenkező eredményt érnek el: gyengítik a munkásmozgalmat és 
a nyilasok karjaiba kergetik a munkásságot. 
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Mónus Garai Jánost is megnyerte, hiszen egy kevés reménnyel kecsegtető periódusban 
lelkesítő perspektívát adott. És nemcsak a társadalmi, hanem egyéni problémáit is figyelemmel 
kísérte és megoldást ígért rájuk Garainak: az apja halála után előálló kétségbeejtő anyagi 
helyzetben megígérte, hogy elhelyezi. 

Mindezek után pedig 1936 végén Mónus Illés rávette Garai Jánost (hasonlóan ahhoz, ahogy 
két évvel azelőtt József Attilát), hogy írjon egy cikket a magyarországi kommunista mozgalom 
módszereivel kapcsolatos fenntartásairól. 

Garai megírta a cikket. Tartalma a mónusi szemináriumok imént ismertetett tartalmával 
volt azonos. Mikor átvette a cikket, Mónus megjegyezte, hogy esetleg kisebb formai korrekció
kat fog végrehajtani rajta. A kisebb formai korrekciók (egy-egy mondat vagy szó beszúrása 
olyan helyen, ahol azok a legjobban, a legkifejezőbben ültek) olyan formát adtak ennek 
tartalomnak, amely méltán váltott ki felháborodást a kommunista olvasókból. És ez alatt 
a mónusi tartalmú és mónusi formájú cikk alatt nem a szokásos monogram, nem is sorok
alatti névjelzés, hanem közvetlenül a cím alatt két ciceró nagyságú betűk jelölték a szerzőt: 
Garai János. 

A huszonhárom éves szerző számára a cikk nemcsak haláláig tartó lelkiismeretfurdalást 
jelentett, hanem hátralevő életének teljes, mindenoldalú tönkretételét is. 

Elvtársai és barátai kiközösítették. A szocdemek nem fogadták be, mivel tisztában voltak 
vele, hogy megingása nem lesz tartós. Mint ahogy rögtön a cikk megjelenése után, a Mónus ál
tal eszközölt korrekciók olvasása közben kezdett oszlani a varázslat. Nem maradt számára más, 
mint a partizánharc, hol többé-kevésbé meddő viták, hol gyerekes diákcsínyek formájában. 

Költészetének pályáját akkor szelte ketté ezzel a cikkel, amikor az kezdett meredekebben 
emelkedni: a Nyárutó és a Sikátorok szele után. Verseinek forrásától és óceánjától, eredetétől 
és céljától: a kommunista mozgalomtól szakadt el. Űj ihletőt találni nem tudott, új olvasót 
nem is akart. Jellemző, hogy mikor Öt és fél év múlva folytatni kezdte volna a versírást, nem 
ott folytatta, ahol a Sikátorok szelé-vel abbahagyta, hanem ott, ahol 1933-ban tartott: a szelle
mes és könnyen népszerűvé váló, de irodalmilag értéktelen gúnyversnél. Két divatos sláger 
dallamára írt Hitler-ellenes gúnyverset 1941 végén, amiért 1942 áprilisában Garanyba inter
nálták. 

„Adjon hálát az Istennek — mondta Garai Jánosnénak ebből az alkalomból Miliők Sándor 
—, hogy nem adtuk ki a németeknek! A maga férje kommunista volt, kommunista agitáció-
jával állandóan bomlasztotta a pártot." 

Garai Jánost ez az internálás adta vissza önmagának, emberi és irodalmi vonatkozásban 
egyaránt. 

A táborban egy nagy létszámú kommunista kollektíva működött. Vezetője abban az idő
szakban Bárd András volt. Hosszas beszélgetések után, amelyeknek során tisztázódtak a cikk 
megírásának főbb körülményei és az azóta eltelt évek tapasztalatainak hatása a szerzőre, 
a kollektíva feltételesen befogadta soraiba Garai Jánost. Feltételesen — tehát próbaképpen, 
azzal, hogy majd egyszer — szabadulásuk után — végleg tisztázzák a dolgokat. 

Vadász Ferenc — jelenleg a Népszabadság rovatvezetője, egyike azoknak, akik kezdemé
nyezték és szorgalmazták akkor a tábor kommunista kollektívájába való felvételét (ami 
egyértelmű volt a pártba való felvétellel) — elmondta, hogy Garai János kiállta a próbát: 
az internálás nyolc hónapja alatt végig kommunista módon viselkedett, alávetette magát 
a kommunista közösség fegyelmének, elkövetett politikai hibáit belátta és azok jóvátételére 
törekedett. Ezt megerősítette Bárd András is, aki sok éven át a párt Központi Ellenőrző 
Bizottságának titkára volt. 

Itt a garanyi internálótáborban írta Garai János azt a versét, amely a felszabadulás után 
széles körben elterjedt, anélkül, hogy a nevét ismertté tette volna. Erdélyi foglyok énekeltek 
egy dalt, románul, amely nagyon tetszett a magyaroknak is. A kollektíva megkérte Garait, 
hogy írjon hozzá magyar szöveget. Garai János megírta a szöveget, a többiek megtanulták és 
— ugyancsak Vadász Ferenc közlése szerint — 1942. november 6-án a garanyi internálótábor 
egyik barakkjában a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 25. évfordulója tiszteletére 
titokban nagy leleményességgel megszervezett ünnepségen negyventagú kórus énekelte a 
Vörös tangó-t: 

„Mulatóba járnak gazdag népek, 
csillog arany, gyémánt és ezüst. 
Pezsgő mellett oly könnyű az élet, 
mint a cigarettafüst. 
Én ezalatt kinn az uccán járok, 
hallgatom a vidám zeneszót, 
körülállnák éhes proletárok 
s éneklik az új tangót. 
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Vörös sugár 
mutatja most az utat nékünk. 
Kelet felől 
vörösen pirkad reménységünk. 
Hajnal-sugár 
felszánt minden hulló könnyet. 
Űj életünk 
hozzák nekünk, 
akik keletről jönnek." 

Garanyi foglyok hozták haza a felszabadulás után a dalt és a szövegét, 1947-től elterjedt 
az ifjúság között. Mint ismeretlen zeneszerző zenéje és ismeretlen költő verse. 

Akkor már két éve volt, hogy az ismeretlen költő ismeretlen helyen, ismeretlen módon 
eltűnt. 

Garanyból 1942 végén büntető munkaszázaddal először Sárospatakra, majd Ukrajnába 
vitték. Verseit, amelyeket az internáló táborban írt, az egyik barakk padlásán elrejtette. 

A versek elvesztek. Szerzőjük is. 
Felszabadulás előtt néhány nappal még látták. Talán át akart szökni a Vörös Hadsereghez 

— két éve tervezte. És menekülés közben meghalt egy nyilas golyótól. 
Egy a tömegből. 

Garai László 

* A tanulmány megírásához adatok közlésével segítséget nyújtottak: Bárd András, Fehér László, Gereblyés 
László, Hollós-Korvin Lajos, Horváth Zoltánné, Kubits Imre, László Gyula, Lukács Imre, Pánczél József, 
Pákozdl Ferenc, Percei Károlyné, Sándor Pál, Sollner József, Szántó Judit, Tiszai Andor, Vadász Ferenc, 
Vince Józsefné. 

Garai János megjelent munkái: Perspektíva. Bp. 1930. — A vas meleg. Bp. 1931. Spartacus könyvtár. — 
Sarlós magvető. Bp. 1933. Ék-könyvtár. — így élnek az urak. Bp. 1933. — Nyárutó. Bp. 1934. Az író kiadásai. 
— Vergődő magyar vidékek. Tata-Tóváros, 1936. Szentes Testvérek könyvkiadó vállalata. — Sikátorok szele. 
Bp. 1937. Dr. Antos és Társa. 

Garai Jánosról: Kritika: Népszava. 1936. május 31.; — Parlamenti tárgyalás: Az 1931. évi július hó 18-ára 
összehívott országgyűlés képviselőházának irományai. 93. sz. — Az 1931. évi július 18-ára összehívott ország
gyűlés képviselőházának naplója. 16., 22., és 48. ülés. — Ugyanerről lásd még a Pesti Hírlap 1932. február 14-i 
számának vezércikkét. — Bírósági tárgyalásairól szóló anyagot I. a Párttörténeti archívumban. 
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