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Dolgozatunk nem a József Attila-i életmű vizsgálata aspektusainak a 
számát kívánja bővíteni újabb adalékok szolgáltatása révén, hanem arra pró-
bál választ adni, hogy milyen összefüggéseket rejt magában egy ajánlás szü-
letési körülményeinek a kiderítése. Ez esetben a kezdetben számomra látszólag 
érdektelennek tűnő nyomozás olyan vonatkozásokat hozott felszínre, melyek 
újabb, ha szabad így mondanom, kutatásokra serkentenek bennünket, mostmár 
nem annyira József Attilával kapcsolatban, mint inkább a két világháború 
közötti vajdasági magyar irodalom és nem utolsósorban korai munkásmozgal-
munk viszonylatában. 

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy ez a beszámoló nem készülhetett 
volna el Herceg János, dr. Hock Rudolf és természetesen Flesch — Földi 
Ilonka, mai nevén Heléne Cogoleuégnes segítsége nélkül. 

Intézetünk könyvállományának egyik értékes példánya az 1925-ben 
megjelent Nem én kiáltok című József Attila kötet , melyet a költő 1928 decem-
berében dedikált Földi Ilonának, a zombori származású költőnőnek. Az eredeti 
fedőlap helyett a Szenteleky Kornél szerkesztette VAJDASÁGI ÍRÁS 13. 
számának fedőlapja borítja a kötetet. A könyvet feltehetően Földi Ilonka 
kötötte be, mert a hátsó borítón a hirdetett kiadványok között a költőnő 
„Tizennyolcan" című verseskötete is ott szerepel. Hogy miért hiányzik az 
eredeti fedőlap, ezt nem sikerült kideríteni. 

Ennek a József Attila kiadásnak 17 dedikált példányát tartja számon 
a magyar irodalomtörténet, melyek között ott van az általunk bemutatásra 
kerülő kötet is. 

A főcímoldalon József Attila „Nem én kiáltok" 1925 után a következő 
4 soros, fekete tintával írott ajánlás olvasható: 

Földi Ilonának, az embernek 
kijáró barátsággal és a tehetséget 
megillető szeretettel adom ezt a régi 
könyvemet: hibái okulni valók. 
Budapest, 1928. dec. 

József Attila 
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Kétséget kizáróan megállapítható az is, a tinta színe és az írásmód 
alapján, hogy a kötet ezen kívül, négy József Attila által eszközölt javítást 
is tartalmaz, mégpedig a 19. oladalon (Férfiszóval II. 2. versszak 3. sor. 
„üstököslány" helyett „üstökösláng", a 27. oldalon (Csudálkozunk az életen 
1. versszak 1. sor „Ha mosolyog, mosolya csupa csillag" helyett „Ha mosolyog, 
hát az akkor egy csillag",), a 30. oldalon (Hűség 2. versszak 1. sor „A hold 
leánynak" helyett „A holt leánynak"), és a 76. oldalon (Forduló 4. versszak 
3. sor „Kiáltásból raknak csöndből külön halmokat" helyett „Kiáltások 
raknak csöndből külön halmokat"). 

A kötet 110. oldalán a feltüntetett sajtóhibák között nem található a 
19. és a 27. oldalon eszközölt javítás. Feltételezzük, hogy a dedikáció vonatkozó 
megjegyzése, ti: „hibái okulni valók", nemcsak a költemények egészére érten-
dő, de a költő fontosnak tartotta ennek a négy javításnak a meglétét, köztudat-
ba helyezését a már három éve megjelent „Nem én kiáltok" kötet kapcsán. 

Beszámolónk feladatai közé nem tartozik annak a kérdésnek aprólékos 
taglalása, hogy a későbbiek során a megjelent József Attila kötetek mennyiben 
vették figyelembe ezeket a javításokat. Mindössze utalni szeretnénk arra, hogy 
B. Szabó György, akinek hagyatékából került az Intézetünkbe ez a könyv, 
és aki 1952-ben rendezte sajtó alá „József Attila összes versei és műfordításai" 
címmel a költő műveit (Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, Noviszád), 
tekintetbe vette ezeket a javításokat. A Jegyzetekben (514. oldal) a következőket 
olvashatjuk erről: „A birtokomban levő NEM ÉN KIÁLTOK kötet Földi 
Ilona egykori vajdasági költőnő tulajdonát képezte. József Attila dedikálta a 
kötetet és eszközölt is bizonyos javításokat a verseken, melyeket egy későbbi 
kiadás sem vett figyelembe. Szükségesnek tartottam ezeket a javításokat 
átvenni és közölni. A későbbi kiadások a versek sorrendjét sem követték. 
Kiadásunk az első kiadás szövegbeosztását követi." 

Az Akadémia Kiadó által 1955-ben közzétett „József Attila összes 
művei" című kritikai kiadás 1. kötetének jegyzetanyaga között 140. szám alat* 
szerepelnek a „Csudálkozunk az életen" című költeménnyel kapcsolatos meg-
jegyzések. „140. Csudálkozunk az életen. A NEM ÉN KIÁLTOK kötetből. -
Először megjelent 1924. július 1-én a Magyarországban És csudálkozunk az 
életen címmel, majd Csudálkozunk az életen címmel a miskolci Reggeli 
Hírlap 1924. augusztus 17-i és a Színház és Társaság 1924. szeptember 22-i 
számában, végül a Nem én kiáltok kötetben. Megvan a Múzeumban az első 
közléssel egyező gépirat (gl), továbbá ennél későbbi, de a kötetnél korábbi 
És csudálkozunk az életen című szöveg Radnóti-féle gépírásos másolata (g2), 
végül egy kötetbeli szövegnél későbbi Ha mosolyog című gépirata (g3); 
s egy József Jolán gépelte másolata (g4) Csodálkozás címmel." 

A kérdéses verssor ezek szerint a Magyarországban, a Reggeli Hírlapban, 
a Színház és Társaságban, a Múzeumban az első közléssel egyező gépiratban 
és a Radnóti-féle gépírásos másolatban megegyezik a Földi Ilonának dedikált 
kötetben levő József Attila által javított sorral, ti.: „Ha mosolyog, hát az akkor 
egy csillag,". Á kritikai kiadás s a további népszerű kiadások e javítás nélkül 
közlik a verset: „Ha mosolyog, mosolya csupa csillag". 

B. Szabó György már idézett jegyzetében nem részletezi annak a kér-
dését, hogyan jutott hozzá ehhez a dedikált példányhoz. Ennek a problémának 
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tisztázása is az én feladataim közé tartozott. Hogy ezt kideríthessem, vissza 
kellett térnem Földi Ilonához, az egykori zombori fiatal lányhoz, az induló 
költőnőhöz, aki már tizennyolcévesen a helybeli illegális kommunista mozgalom 
aktív résztvevője volt, s akinek nyomára, majd utolsó pillanatig, homályt 
borított a nagy világfelfordulás, a második világháború, olyannira, hogy még 
a virágzó gesztenyefás Flórián utcai otthonának is nyomaveszett, s csak Herceg 
János emlékirataiban bukkan fel a „földbe süppedt hosszú sárga ház" (29. 
oldal), melyhez hasonló néhány épületet még mindig lehet találni a jelzett 
utcában. 

Földi Ilonka „Tizennyolcan" című zsengéi is Zomborban jelentek meg 
a szerző kiadásában 1928-ban, ami, mint dr. Hock Rudolf is említette, gyakori 
jelenség volt a két háború közötti vajdasági magyar irodalomban. A kötet címe 
és az ajánlás „Anyámnak, ki szeret, s akit szeretek" dr. Hock Rudolftól 
származik, akivel közelebbi kapcsolatban állt a költőnő, s aki miatt részben 
(az illegális mozgalomban való közös részvétel miatt) 1930 táján el kellett 
hagynia nemcsak szülővárosát, hazáját, de Európát is. Az induló költői 
pályafutás ezzel derékba törött annak ellenére, hogy az akkori vajdasági iro-
dalom már számon tartotta, hiszen versei a Bácsmegyei Naplóban is megjelen-
tek, és az 1928-ban kiadott Kéve című antológiában is négy verssel szerepelt 
a nyugtalan természetű, a hétköznapok szürkeségéből a platánok, pálmák, 
íriszek és tavirózsák egzotikus világába menekülő „álomhajós", aki egy 
teljesebb, Ígéretesebb élet igényével tekintett a nagyvilág felé, s nem akart, 
mint sokan mások: 

. . . kis állomások 

a holnapok sohasem érkező vonatára várni egy „élettelen élet"-en át. (Őszi 
ének, 18. oldal) 

Verseskötetével, melyben még „részeg a rím, tévedten keresi medrét" 
(Őszi ének, 18. oldal) Budapestre indult 1928-ban, ahol pénztelenül egy kis 
cselédszobában, de már a tettek embereként, megróbált az emigrációból 
visszatért fiatal írók és költők körében társakat keresni. Herceg János a Magyar 
Koronában látta viszont Földi Ilonkát Tersánszky Józsi Jenő társaságában 
(28-31. oldal). 

A ma már hetvenéves, Marseilleben élő Földi Ilonka, mostani nevén 
Heléne Cogoleuégnes, a Croix de guerre és egyéb háborús kitüntetések tulaj-
donosa, a francia ellenállási mozgalom tartalékos tisztje pedig rövid tízperces 
telefonbeszélgetésünkben elmondta, hogy gyakran reggelizett együtt (a reggeli 
egy kávé volt) József Attilával és Illyés Gyulával, de Kassák Lajost is jól 
ismerte. Az akkori idők irodalmi kávéházaiban is sokszor találkozott az emlí-
tettekkel. Mindezekről francia nyelvű kéziratos visszaemlékezéseiben is 
megemlékezik csakúgy mint gyermek- és ifjúkoráról és későbbi pályafutá-
sáról, s szabadjon remélni, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy ezek az 
értékes emlékek a lehtő legrövidebb időn belül eljussanak hozzánk. Heléne 
asszony arra is emlékszik, hogy Illyés Gyula „Szempillám alatt" címmel 
írt hozzá verset, József Attila pedig, aki a dedikáció tanúsága szerint ro-
koniéleknek tekinthette a Budapesten magának barátokat, szellemi rokonokat 

3 



242 KÁICH K A T A L I N 

kereső bácskai zsidólányt, verseskötetével ajándékozta meg a szegényes 
reggelijén is osztozkodó fiatal és tehetséges költőnőt. 

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy Földi Ilonka budapesti tartózkodása 
idején ilyen közeli kapcsolatba került József Attilával, hiszen Komlós Aladár 
is „Emlékezés József Attilára" című írásában hangsúlyozza, hogy költőnknek 
„első hívei is, mint annyi nagy szellemé, rajongó nők voltak", ugyanakkor az 
1928 decemberében, a Zeneakadémia kistermében megrendezett előadóeseten, 
„amelyen az akkoriban ismertté válni kezdő fiatal írók színe java" fellépett, 
József Attila elmondott verseivel „belopta magát a közönség, főképp a női 
hallgatók szívébe". (207. és 211. oldal) 

A dedikált „Nem én kiáltok" kötet keltezése szintén erre az időpontra 
esik: 1928 december. 

Herceg János szerint (szóban is elmondta, de visszaemlékezéseiben is 
utalt erre) Földi Ilonka Tersánszky Józsi Jenő révén is be szeretett volna kerül-
ni a Nyugat körébe, mert budapesti tartózkodását irodalmi ambícióinak elé-
résére szerette volna felhasználni. Az ehhez kapcsolódó próbálkozások minden 
bizonnyal kudarcot valottak, mert az Ady lírája által is megihletett költőnőnk 
hamarosan visszatért szülővárosába. 

Az Intézetünkben megtartott József Attila értekezlet után kaptam kézhez 
Heléne Cogoluégnes levelét (1981. január 22. keltezéssel), amelyben buda-
pesti tartózkodásáról és további életútjáról még részletesebben tájékoztatott. 
Ily módon a felovasott dolgozat módosítása is lehetségessé vált. Idézzük a 
levél témánkra vonatkozó részeit: „Budapestre rokonlátogatásra vittek, de 
előbb nem tudom hogyan, Muxi (dr. Hock Rudolf) segített hozzá verseskö-
tetemet kiadni. Magammal vittem írásaimat, verseimet, velük a hónom alatt 
elérkeztem a híres irodalmi KORONA? kávéházba, ahol a Nyugat szerkesztői, 
más írók, művészek java ott találkozott. . . Ott volt Móricz Zsigmond, Babics 
Mihály. Velem személyesen csak Illyés Gyula foglalkozott, de József Attila 
volt az, aki a legtöbb idejét szánta arra a kis vándormadárra aki voltam. 
Attilával elmentünk az összes muzeumokba, emlékművekhez, szobrokhoz 
stb. Ez talán azért volt mert ők voltak a fiatalabbak, „nőtlenek" a híres asztalok 
körül. . . . írásaim tetszettek mert az ő irányukat érintettem, akaratlanul 
is, saját kis barázdámtól elindulva. Egy írásom megjelent, nem a Nyugatban 
még, de arra is hamar sor került volna. . . József Attila egy szobában élt ahol 
volt egy szék, egy ágy, egy asztal? Mesélt szüleiről, testvéréről, lelencházi 
keserves emlékeiről, milyen szegénységben éltek. De mikor szavaltuk egymásnak 
verseinket, kitárultak a csupasz falak, kiderült az ég, gondoltunk egy szebb 
jövőt kovácsolni az eljövendő világnak. Szerelembe esett irányomban és keser-
gett, szegénységében nem tudott Pesten marasztani, mivel Édesapám megbe-
tegedett és haza kellett utaznom. 

Édesanyám félnyugdíjából nem lehetett megélni, sógorom talált számom-
ra egy állást Novisádon ahova elköltöztünk. Muxit (dr. Hock Rudolf) meglá-
togattam Beográdban, persze a börtönirodában felírták címemet. Sokkal 
azután a novisádi rendőrtiszt megfenyeget, hogy a Kommunistákkal „paktá-
lok", utána nehezen, de kijutottam külföldre. . . . 
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[Franciaországban férjemmel] partizánok voltunk s én rezervatiszt 
lettem . . . Sajnos, 100%-os hadirokkant vagyok. Még a háború alatt röpi-
ratainkba, s utána napi- s hetilapokba, magasnivóju revükbe írtam franciául, 
. . . 1977-ben megkaptam a hivatás díját »Prix de la Vocation«". 

Eddig a témánkkra vonatkozó idézet. A dedikált József Attila kötet 
további sorsára azonban nem derült fény, nem tudtuk megállapítani, hogyan 
került B. Szabó Györgyhöz. 

Földi Ilonka teljesebb élet utáni vágya, úgy érezzük, megvalósult. 
Nem a költészet biztosította ezt számára, mint ahogyan ő azt tizennyolcéven-
sen elképzelte, hanem az emberiség történetének egyik legvéresebb korszaka, 
a második világháború, mely őt Franciaországban, Marseilleben érte. Az 
ellenállási mozgalom résztvevőjeként megtalálhatta a választ arra a kérdésre, 
melyet tizennyolcévesen kicsit őszintén, kicsit szerepetjátszva boncolgatott: 

Láttam még az embert, szemében ott égett: 
Úristen! miért, miért az élet? 
Miért a félelmek, az elmúlás, 
miért az elindulás, miért a megállás, 
miért a lejárt, a járatlan uj utak 
ha minden ut a halálba lyukad? 

(Az ut vége, 20. oldal) 

Az Intézetünkben kb. tizenöt éve ittlevő József Attila által dedikált 
„Nem én kiáltok" című kötet Földi Ilonkája, váratlanul, az utolsó pillanatban, 
nem egészen két héttel a József Attila ülésszak előtt, újra felbukkant. Herceg 
János még úgy tudta, hogy nyoma veszett a háborúban. Dr. Hock Rudolf 
az egykori közeli ismerős és barát is csak nemrégen értesült arról, hogy az 
illegális mozgalomban is mellette küzdő bajtárs Marseilleben él. Ily módon 
jutottam én is nyomára a József Attila dedikáció eltűntnek hitt címzettjének. 

A múló idő ítélőbírája az emberi tetteknek, s gyakran annak tükrében 
kap végleges értelmet egy-egy emberi megnyilvánulás, gesztus vagy cselekedet. 
„Az embernek kijáró barátság"-ot, mellyel József Attila megajándékozta az 
egykori kezdő, vidéki költőnőt, további életútjának vázlatos ismeretében, 
úgy véljük, kiérdemelte Földi Ilonka. 
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