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Részletek 

A Korunk régi munkatársai nemcsak tollukkal szolgálták a szocializmust, a 
munkásosztályt és a jövőt, hanem legtöbbjük hivatásos forradalmárként is ott állt 
a szocializmus valamelyik veszélyes őrhelyén. Sokan elestek, börtönökbe, kon
centrációs táborokba, kivégző osztagok fegyverei elé kerültek, mások a harcban 
szerzett betegségeik, a negyedszázadig tartó stressz következtében pusztultak el. 

Az 1901-ben született Löffler A. Pálnak sikerült családjával együtt a háborút, 
a fasiszta megszállást, az összes izgalmakat és halálveszélyeket átvészelnie. Löffler 
1974-ben francia nyelven kiadta Naplóját. A száműzőtt naplója az 1924-től 1939 
őszéig terjedő időszakot öleli föl, tehát azt a kort, amely Franciaország, Európa, 
sőt az egész emberiség számára döntő volt. A z eredetileg magyar nyelven írt, s 
a szerző által franciára fordított naplót a francia haladó szellemű sajtó és közönség 
kedvezően fogadta. Löffler A. Pál az „idegen", a „jövevény" annak idején mélyeb
ben és főleg helyesebben látta az eseményeket egy Leon Blumnél, egy Daladier-
nél, akik pedig akkor az ország vezetői voltak. 

Löffler naplóját én sok tekintetben Heine párizsi beszámolóival, Börne párizsi 
leveleivel rokonítom. Itt egy okos, bátor, éles szemű ember beszél önmagáról és 
vall a korról, aki az események taraján áll, és az eseményeknek aktív résztvevője 
Hatalmas körkép ez, melynek olvasása közben sokszor úgy érezzük, hogy magunk 
is az eszmebarikádon állunk. 

A napló nemcsak korrajz, de ugyanakkor egy álomnak a története is. A 
Horthy-terror elől menekülő, Párizsban menedéket találó Löffler A. Pál már rako
dómunkás korában arról álmodott, hogy saját lapot alapít, mely a Párizsban élő 
magyar munkásokat, a szerte Franciaországban dolgozó magyar bányászokat anya
nyelvükön tanítja, mulattatja, vigasztalja, s nehéz életüket elviselni tartást ad 
nekik. És az álom a szerző szívóssága, lelkessége révén megvalósult. Horizont 
címmel létrejött a saját folyóirat; Löffler A. Pál a szerkesztő, kiadó, nyomdász, 
postázó és lapkihordó. Levélben kéri föl közreműködésre Henri Barbusse-t és 
milyen megható, ahogy az elfoglalt és súlyos beteg Barbusse az ismeretlen fiatal
embernek és kezdő lapszerkesztőnek válaszol: „Tekintsen a lap munkatársának" — 
írja. És mennyire megdöbbentő, ahogy alig négy évvel e levél után a napló írójá
nak Barbusse halálával kell szembenéznie. 

És a Horizontot olvassák Erdélyben, Szlovenszkón, fölfigyelnek rá Moszkvában 
is. Gaál Gábor a Horizontot a Korunk testvérlapjának tartotta, szerkesztőjét föl
kérte, hogy írjon a Korunkba, küldjön a francia valóságról beszámolókat, kultúr-
krónikákat, fordítson a haladó szellemű francia szerzők novelláiból, elbeszéléseiből. 
Gaál Gábor és Löffler A. Pál termékeny együttműködése öt évig tartott. 

Az együttműködés nem merült ki abban, hogy Löffler A. Pál közvetítette a 
haladó szellemű francia irodalmat, művészetet a Korunk olvasóinak; a Nansen-út-
leveles, emigráns Gaál Gábor az akkori speciális viszonyok között az ezópusi beszéd 
bokrai és fedezékei mögé bújva, a cenzúrával dacolva és rettegve, egy-egy hozzája 
érkezett, túlságosan merész és nyílt kéziratot sokszor továbbküld közlésre Löffler-
nek Párizsba, ahol nem volt cenzúra, és ahol főként — nem tudtak magyarul. 
Löffler A. Pál kicsiny lapja tehát menedéket és közlési lehetőséget biztosított sok 
üldözött szerzőnek és üldözött kéziratnak. Löffler A. Pálnak maradandó érdeme 
az is, hogy a legnagyobb rémuralom idején is megőrizte irattárát, többek között 
Gaál Gábor leveleit. 

Mit csinált Löffler A. Pál a viharban, a háború, a fasiszta megszállás idején? 



Erre vonatkozólag csak hézagosan felelhetünk, annyit, amennyit néhány leve
léből tudunk. A háború kitörésekor a francia hadseregben volt tüzér. Az összeomlás 
után „elmerült", civilruhában visszatért Párizsba, és az ellenállás folyamán a 
Résistance parancsára, de saját lelkiismeretére is hallgatva rendszeresen járt vidékre, 
és a parasztok között fejtett ki hírmagyarázó munkát. Többek között parasztfiúkat 
vett rá, hogy bújjanak el, ne menjenek németországi kényszermunkára. 

Löffler A. Pálnak eddig kilenc munkája jelent meg franciául. Utoljára a Chro
nique de l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires. Le mouvement 
littéraire progressiste (1930—1939) — Forradalmi írók és művészek krónikája. A ha
ladó szellemű irodalmi mozgalom története 1930 és 1939 között. 

Szilágyi András 

Április elseje. A Gare de l'Est-en va
gyok, a nagy óra alatt. [...] Minden épü
leten ezt olvasom: Szabadság, Egyenlő
ség, Testvériség. Meglátjuk, mit jelent 
ez a három s z ó . . . Horthy Magyarországa 
után. [...] Másnap a fiatalember, akivel 
lakom, elvisz a Gare de l'Est személy
zeti osztályára, ahol rakodómunkásnak 
alkalmaznak a Pajol állomáson. [...] 
Eleinte rengeteget dolgoztam, a munka
nap végére irtózatosan elfáradtam, de 
egy idő után én is átvettem a többiek 
munkaritmusát. Amikor dolgozni kezd
tem egy kolozsvári lapnak, egy üres va
gonban írtam. Hónapokon keresztül fél 
napig napszámoskodtam, a nap másik 
felében újságíróskodtam. Az előbbiért 
heti 20 frankot kaptam, az utóbbiért sok 
ígéretet. [...] 

1925. január 21. József bátyám írja 
Kolozsvárról (Románia), hogy az oda 
emigrált Győri Illés István Gyilkos cím
mel hetilapot ad ki, s arra kér, írjak 
neki cikkeket. A lap címétől nem vagyok 
elragadtatva, de amint olvasom a példá
nyokat, látom, hogy nem is olyan „szati
rikus", inkább komoly. Meg aztán nem 
is válogathatok. Egyébként a lap néhány 
komoly cikk ellenére távol esik az én 
társadalom- és világfelfogásomtól. Bizo
nyos, hogy ebbe a lapba nem írhatnék 
politikai cikkeket. Különben sem erős ol
dalam, inkább a kulturális problémák 
érdekelnek. írnék a fény és fényűzés 
nélküli Párizsról. 

1925. február 23. Letisztázom a Gyil
kosnak szánt első cikkemet, amelyet egy 
üres vagonban írtam, címe: A Bastille-
tól az Étoile-ig. Egy város metamorfó
zisáról van szó, s arról, hogyan alakul 
át egy munkásnegyed úri negyeddé. Nincs 
asztalunk, se székünk. A földön ülök, s 
egy ládán írok, gyertyafénynél. Végre ta
láltunk lakást 2000 frankért, ennyi volt 
minden vagyonunk. Csak ágyunk és szek
rényünk van, se villanyvilágítás, se 
kályha. Fűtés híján sietek az írással; ko
rán lefekszünk, hogy az ágyban felmele
gedjünk. 

1927. augusztus 27. Sacco és Vanzetti 
veszélyben! A világ proletariátusa fel
emelte öklét. Néhány bomba is robbant. 
Nem vagyok híve az egyéni akcióknak, 
de most robbannia kell a bombáknak. 

Az érzelem erősebb, mint a tisztánlátás. 
Párizsban a proletariátus a Butte de 
Chapeau-Rouge erődítményeinél gyűlt 
össze, hogy tiltakozzék az ítélet végre
hajtása ellen. Zászlóerdő lengett az eny
he szélben. 

Itt volt az utolsó tüntetés, amelyet 
Jaurès vezetett a háború ellen. 

1927. szeptember 14. Megérkezett a 
Romániai Népszava. A levelezés rovat
ban olvasom, hogy a Sacco és Vanzettiről 
szóló cikkemet kivette a cenzúra. Tele 
vagyok haraggal és keserűséggel. Még 
jó, hogy a haragunkat nem vehetik el. 

1927. szeptember 20. A Romániai Nép
szava novellapályázatot hirdet. Azonnal 
leülök írni, éhségem igazán nem iro
dalmi! Mennyire hiányzik a pénz! Jön 
a tél, nincs felöltőm. Az első díj: 2000 lej 
(több mint 200 frank!). 

Novellám címe: Idegen földön; munka
nélküli magyar munkásról szól, akit a 
szolidaritás megment. Olyan hévvel írok, 
mintha már meg is nyertem volna az 
első díjat. 

1927. december 13. Ma megérkezett a 
Romániai Népszava, benne a pályázat 
eredménye. Kellemes melegség járta át 
a szívemet. Megkaptam az első díjat. 
Pillanatnyilag nem a pénzre gondolok 
(pedig főként ezért írtam). A biztatás 
olyan jólesik, minden pénznél többet ér. 
Egyébként a bírálóbizottság tagjai mind 
neves írók és kritikusok. És 2000 lej he
lyett 3000-et szavaztak meg. A lap kö
vetkező számában, amelyet szintén most 
kaptam kézhez, közlik az Idegen földönt. 

1929. január 6. Munka nélkül. Bárhol 
jelentkezem, visszautasítanak, külföldi 
vagyok. Helyzetünk nyugtalanít, mégsem 
csüggedek. De mi lesz a jövő héten? 
Egyetlen sou-nk sem marad. Kölcsön kell 
majd kérnem az elvtársaktól. Kínos és 
megalázó, mert van aki megkérdi, mire 
kell a pénz. Ő is munkás, tudhatná, mire. 
Tudhatná, hogy egy munkásnak nincs 
bankbetétje. Ha csak rólam lenne szó, 
a szemébe köpnék, aztán legyen ami lesz. 

1929. január 20. Ismerkedem a szür
realizmussal. Egy Szajna parti könyv
árus, akihez el-eljárogatok, félre szokott 
nekem tenni bizonyos könyveket. Néha 
megvásárolom, ami tetszik. Így vettem 
meg A szürrealizmus kiáltványát és 



Breton Nadjáját. [ . . . ] Ellene vannak 
az irodalomnak. Ha nem akarnak iro
dalmat, akkor mit akarnak? Forradal
mat? De hogyan? Álommal vagy önmű
ködő írással? Őrjöngőkkel? A Kiált
ványban csak halvány utalás van a pro
letariátusra. Nem közelítik az irodalmat 
a proletariátushoz. Épp ellenkezőleg, to
vább szélesítik a már létező szakadékot. 
A szürrealisták szakítanak a polgárság
gal, de a néppel is. Ami engem illet, el
várom az irodalomtól és a művészettől, 
hogy alakítsa az ember gondolkodásmód
ját. Minden egyéb üres fecsegés. 

1929. január 22. Egy magyar nyom
dásztól, Lakitól megtudtam, hogy nyolc
vagy kilencszáz frankért egy kis nyom
dagépet lehet venni. Nagy kedvem vol
na megvásárolni, de pénzem nincs. Be
szélni fogok Botával, Szüccsel, Baloghgal 
(mindhárman tagjai a Liga bizottságá
nak), hogy társuljanak be egy folyóirat 
kiadásába. Ha nem sikerül, megpróbá
lom egyedül. Akkor persze sokáig kell 
még várnom. Ma még kenyérre valóm 
sincs. 

1929. szeptember 12. Ma nagyon boldog 
vagyok. Levelet kaptam Józseftől, arról 
értesít, hogy talált egy kis kézisajtót szá
momra. Álmom, hogy lapot adjak ki, 
megvalósul. 

írtam egy röplapot, amelyben bejelen
tem a Horizont célját és közeli megjele
nését. Utalok benne a történelmi hely
zetre s a felvilágosító munka szükséges
ségére, amelyből a Horizont ki akarja 
venni a részét. [ . . . ] 

Botát, Tótot és Baloghot közreműkö
désre kértem fel. Másrészt írtam Jean-
Richard Blochnak, Henri Barbusse-nek 
és Henri Poulaille-nak, akinek szívbe 
markoló proletártörténete jelent meg a 
Le Monde-ban. Luc Durtaintől cikket 
kértem Indonéziáról. 

1930. május 2. Elvittem a Horizontot 
a Le Monde szerkesztőségébe. Bölöni ba
rátságosan fogadott, azt mondta, hogy a 
lap jól néz ki. Irodalomról beszélgettünk, 
s azt ajánlotta, ismertessem meg a ma
gyar olvasókkal a szovjet irodalmat. He
lyeseltem az ötletét, különösen azért, 
mert a két orosz regény, amelyet isme
rek, megfelel a regényről alkotott elkép
zelésemnek. Engem a regényben és min
den írásban a szöveg világossága, hoz-
zágondolás-mentessége érdekel. Szerin
tem a regénynek a társadalom életét 
kell feltárnia, a témának gazdagítania 
kell az olvasót, derűs távlatot nyitnia. 

A Le Monde-tól a Grasset kiadóhoz 
mentem, hogy találkozzam az ott dolgozó 
Poulaille-jal. Mosolyogva bólogatott, 
amint a Horizontot megnézte. [ . . . ] 

1930. október 10. Meleghangú levelet 
kaptam Henri Barbusse-től. (Külföldön 
volt, ezért késett a válasz.) Már közöltem 

tőle a Horizont októberi számában. Le
velében többek között ezt írja: „Kérem, 
tekintsen proletár lapja munkatársának 
és barátjának, s továbbítsa üdvözletemet 
olvasóinak. [ . . . ] E száműzöttek, akik 
szülőföldjük lelkét és az emberi felsza
badulás ésszerű álmát hordozzák maguk
ban, bárhol telepednek le és csoporto
sulnak, az egészséges és nemes nyugta
lanság gócait teremtik meg." 

1931. február 9. Megint munka nélkül. 
[...] Az irodában, ahol dolgoztam, a 
főnök felpofozott egy fiatal rajzolót. Til
takoztam a főmérnöknél. Azonnal elbo
csátottak. De jött velem a többi rajzoló 
is. Csak a felpofozott fiatalember ma
radt, és két öreg. Azóta, mint valami 
triumvirátus, rójuk hárman Párizs utcáit 
gyártól gyárig, munkakeresőben. Remé
nyünk napról napra halványul. Soha nem 
volt ennyi munkanélküli Franciaország
ban. [ . . . ] 

A fivérem írja, hogy Szilágyi András, 
akinek a könyvéről beszámoltam a lap
ban, elbeszélést ígért a Horizont szá
mára. Szilágyi könyve, Az új pásztor va
lahol a regény és az eposz között van. 
Egy tudatlan fiatal pásztor életkörül
ményei hatására akarata ellenére „kom
munista" lesz. Mindezt egészen szokat
lan stílusban írja meg. 

1931. május 29. Gaál Gábornak, a Ko
runk főszerkesztőjének levele Kolozsvár
ról. Felkér, hogy írjak a lapba. Megtisz
telő kérése igen kellemesen érint, mert 
a Korunk komoly és tekintélyes folyó
irat. Ez a levél valósággal euforizál. De 
gondot is okoz. Eddig csak újságcikkeket 
és irodalmi szemlét írtam (néhány el
beszélésen kívül). Talán korai az öröm, 
megtörténhet, hogy Gaál nem tartja majd 
folyóiratához méltónak az írásaimat. De 
szamárság, hogy ilyesmire gondolok. Is
meri a Gyilkosban és a Romániai Nép
szavában megjelent cikkeimet, azok alap
ján ítél. 

1931. június 20. A Sarló és Kalapács 
közli A proletárirodalom platformterve
zetét [ . . . ] elemzése elképesztő [ . . . ] : 
„ A z írók egy része (József Attila, Sám
son Andor) a kiutat (a profasiszta re
zsim által kialakult elviselhetetlen hely
zetükből) a fasiszta táborban keresi." 
Micsoda szellemi vakság ilyesmit leírni, 
sőt több annál, gyilkosság. József Attila 
Magyarország legnagyobb proletárírója 
[ . . . ] . 

1931. július 31. Fáradt vagyok, legyen
gültem, mert keveset eszem és rosszul. 
Egy magyarnál segédkezem (Nyitrai), aki 
bőrfoteleket húz át. Minden reggel és 
minden este két kilométert gyalogolok. 
Délben gyalog megyek haza „ebédelni", 
s ez az ebéd többnyire egy darab ke
nyérből áll, jobb esetben egy tányér 
krumplilevesből. Este, amikor hazaérek. 



azt sem tudom, mihez fogjak: fordítás 
a Korunknak, az Együttnek ígért cikk, 
összeállítani a Horizontot. Nagyon gyen
ge vagyok, nem csinálok semmit. [ . . . ] 

1932. március 29. Írtam az A E A R * -
nak és Aragonnak, forradalmi, proletár
irodalmi szövegeket kértem tőlük, ame
lyeket Gaál kérésére lefordíthatnék a 
Korunk számára. Előre tudom, hogy nem 
kapok választ, mert sem Aragon, sem 
más nem írt eddig ilyen novellákat. [...] 

1932. április 4. Levelében Szilágyi két 
oldalon kivégzi a Horizontot. Minden 
rossz a l apban . . . Kivéve az ő költemé
nyét. És az elismerő kritikát, amelyet a 
könyvéről írtam. Regényének (Az új pász
tor) sikere a fejébe szállt. Miért van az, 
hogy egyesek, ha első könyvük jó kriti
kát kapott, mindenkinél különbnek kép
zelik magukat, s azt hiszik, joguk van, 
hogy bárkit és bármit bíráljanak? [...] 

Majdnem egyidejűleg Gaál Gábor is 
írt: „Lapja jó". Jó? Tudom, hogy meg
vannak a gyöngéi, de ez éppen azért 
van, mert a Szilágyik nem segítenek 
közreműködésükkel. 

1932. július 2. Kassáktól anyagot ka
pok a proletárirodalom-kiállításhoz. Le
velében egyúttal arra kér, hogy fordít
sak néhányat a költeményeiből. [ . . . ] . 

1933. március 21. Ma este az A E A R 
összejövetelt tart a nácizmus és a fran
cia imperializmus ellen. A szövetségnek 
sikerült egybegyűjtenie a legismertebb 
értelmiségieket és írókat (Gide, Éluard, 
Malraux . . . ) a nácizmus és a háború ve
szélye ellen. Amióta szakított a szekta-
rianizmussal, a főtitkár Paul Vaillant-
Couturier jó munkát végez. Ma este 
Gide beszél, hitet tesz a proletariátus 
győzelme mellett. A ma esti előadás két
ségkívül hatni fog azokra az írókra és 
értelmiségiekre, akik eddig távol ma
radtak a szövetségtől. 

1934. február 23. A Gare du Nord-ral 
szemben, egy kávéházban magyar nép
viseletbe öltözött zenekar játszik. Egy 
munkanélküli francia zenekar betörte a 
kávéház ablakait, és megsebesített több 
magyar zenészt. A kávéház tulajdonosa 
beszüntette a zenélést, de nem vett fel 
franciákat a magyarok helyébe. 

1934. április 7. Bölöni elküldte Ady-
könyvét. Nagy mű a nagy magyar köl
tőről, aki felrázta fásultságukból az író
kat és az értelmiséget, később a ma
gyar munkásokat is. 

1934. október 22. A L'Humanitéban 
Marcel Cachin népfrontot követel a fa
sizmus ellen. Fény a sötétségben. Ha a 
pártnak sikerülne egyezségre jutnia a 

* Association des Écrivains et Artistes Révolu
tionnaires. 

szocialistákkal, és létrehoznák a nép
frontot, megváltozna Franciaország arca. 

1935. augusztus 15. Vidéken is ter
jednek a sztrájkok. Brest és Toulouse 
után a touloni és tarbes-i munkások lép
tek sztrájkba. Nagyon bátraknak (vagy 
nyomorultaknak) kell lenniök, ha most 
határozták el magukat, amikor egyre 
inkább dühöng a munkanélküliség. A 
tulajdonosok mindenkit elbocsáthatnak, 
azonnal tudják helyettesíteni őket. [ . . . ] 
Mintha csak megegyeztek volna a dol
gozók és a munkanélküliek. Senki sem 
jelentkezik a sztrájkolók helyébe. Egyéb
ként hiába is akarnának dolgozni. A 
sztrájkolók új stratégiához folyamodtak: 
elfoglalják a gyárat. 

1936. május 5. Vasárnap reggel szok
tam kézbesíteni a lapot az előfizetők
nek. Érdemes volna feljegyzéseket ké
szíteni azokról a magyarokról, akiknek 
elviszem a lapot. Például: egy asszony 
(azt hiszem, van egy gyereke) mosással
vasalással tartja fenn magát. Egész hé
ten mos, vasárnap vasal. Mindig a va
salódeszka mögött találom. Vajon mi
kor él? Sipos mindig felindult állapot
ban fogad: „Meglátja elvtárs, Franciaor
szág is fasizálódik." Próbálom megnyug
tatni, de nem túl sok meggyőződéssel. A 
szabókat az asztal körül találom, kár
tyáznak. Ök sohasem vesznek részt a 
gyűléseinken, nincs rá idejük, késő estig 
dolgoznak. Megkockáztatom a kérdést, 
hátha nem sértődnek meg: „Látom, kár
tyázni van idejük, nem találnának rá időt, 
hogy eljöjjenek a gyűléseinkre?" Kény
szeredett mosollyal védekeznek, de meg
ígérik, hogy eljönnek. Azóta Farkast és 
Lövyt látni lehet néha az összejövete
leken. Egy szűcsnek is viszem a lapot, 
örömmel fogad. Órákon át képes beszél
ni, társadalomfelfogását fejtegeti. Talpam 
alatt ég a föld, még nem fejeztem be a 
kihordást, de hallgatom. A közös ügyhöz 
hű munkás. 

1939. szeptember 4. Itt a háború! Tud
tam, hogy bekövetkezik. Ügy vártam, 
mint valami rémet. A Minotaurusz el
indult; ki lesz a Thészeusz, aki elpusz
títja? Halálraítéltek vagyunk mindany-
nyian; ki részesül majd kegyelemben? 

Este a nővéremhez megyünk, hogy el
búcsúzzunk a férjétől, akit behívtak. 
[...] 

Gyalog megyünk Ilonkával a Gare de 
l'Est felé, hogy metróra szálljunk. A kör
utak sötétek. A fény városát tömör sö
tétség borítja. Egyetlen lélek sincs az 
utcán. Csönd. Mintha tenger alatti vá
rosban járnánk. Lépteink zaja messzi
ről, valahonnan az érzékeinken túlról 
verődik vissza. [ . . . ] 

Gellért Gyöngyi fordítása 


