
V I T A 

Az Irodalomtörténeti Közlemények nyilvánosságra hozza Vértes György „József Attila és az illegális 
kommunista pá r t " c. tanulmányát . Ügy véljük, evvel hozzájárulhatunk a nagy magyar költő életútja meg
világításához, olyan kérdések tisztázásához, amelyek régóta foglalkoztatják a közvéleményt. 

Nem kétséges: érdekes probléma: mettől meddig volt az illegális Kommunisták Magyarországi Pár t 
jának szervezetszerűen is tagja József Attila; hogyan dolgozott a pártban; mikor s hogyan voltak vitai egyes 
párt tagokkal; igaz-e, hogy megszakadt kapcsolata a Párt tal , — igaz-e, hogy egyenesen kizárták. Vértes György 
tanulmánya ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni. Válasza határozott : József Attila 1930-tól 1933 febru
árjáig a KMP tagjaként tevékenykedett; azután megszakadt pártkapcsolata, magára maradt ; de átmeneti 
ingadozások után mindvégig nem csupán követte a Párt vonalzt, hanem szórós kapcsolatban állt annak egyes 
szerveivel is. Ilyen világos okfejtéssel, s sokoldalúan ezt a kérdést még nem tárgyalták; akik eddig foglalkoztak 
vele (Horváth Márton, Révai József, Sándor Pál), azok lényegében más eredményekre ju to t tak . Vértes György 
tanulmánya a kor történetére vonatkozólag is hasznos; sok adatot közöl velünk azon évek politikai történetéről, 
a munkásmozgalomról, a kulturális életről. Különösen érdekesek azok azon adatai , amelyek az illegális KMP 
különböző megnyilvánulásairól szólnak, amelyek a munkáskultúrmozgalmak történetét tárgyalják. 

Vértes György állításait elődeivel helyenként igen éles polémiában fejti ki; sok eddigi nézettel, állí
tással vitatkozik. Vitatkozó kedve talán egyszersmind vitára i s ingerel, s azok, akikkel perbeszáll, védeni 
fogják eddigi állításaikat; és ebben a vitában fogunk közelebb kerülni az igazsághoz. A Vértes György cikké
ben felvetett kérdésekben ezért is nem óhajtunk eleve, a várható vita kibontakozása előtt állást foglalni. 
Az egész kérdéskört illetően van azonban megjegyezni valónk. 

Érdekes kérdés a József Attila párttagságára vonatkozó; ám — irodalomtörténetileg s történetileg — 
azt kell mondanunk: nem a legfontosabb. Ha magunkévá tesszük azt az elvet, hogy a szocialista irodalom 
nem azonos a kommunista párt tagjai által művelt irodalommal, hanem annál tágabb fogalom, hogy nem 
a szervezetszerű párthoz-tartozás, hanem a művek eszmeisége tesz valakit szocialista íróvá, sőt pártos íróvá, 
akkor József Attila párt tagságának kérdése a biográfia egyik — alárendeltebb —- problémájává válik. Iroda
lomtörténetileg s történetilég is ilyen kérdésekre kell választ adnunk: vajon József Attila lírája — történeti 
távlatokban tekintve — kifejezi, kimondja-e a magyar nép, a magyar munkásosztály legmélyebb vágyait, 
törekvéseit, helyesen tükrözi-e legigazibb aspirációit; s még nagyobb távla tban: egész munkássága, lírájának 
mondanivalója egybeesik-e a nemzetközi munkásmozgalom irányával, törekvéseivel. Még csak nem is az a 
fontos, vajon minden lépésében követte-e az illegális pártot , hanem hogy működésének főiránya egybeesett-e 
az illegális pártéval. 

Vannak, akik az így feltett kérdésre is tagadólag válaszolnak, azt állítva, hogy csak akkor lenne igazán 
kommunista költő, szocialista realista művész József Attila, ha soha nem szakadt volna meg szervezeti kap
csolata a párt tal , ha soha nem lett volna vitája annak egyik képviselőjével sem. Vannak, akik — „jobbról" 
és „balról" is — úgy látják, hogy József Attila — magányával, elborulásaival, kétségbeeséseivel — nem a 
magyar munkásmozgalmat, nem a magyar pártot képviseli, hanem csak önmagát, vagy a válságba ju to t t 
művészt, vagy a tétova magyar értelmiséget, vagy a nem harcoló magyar munkásosztályt. Nem tudunk 
egyetérteni evvel a vélekedéssel: az a József Attila, aki felismerte a kor legnagyobb veszélyét, a fasizmust, 
aki az ellene való harcban — ha tévedéssel vagy naivan is — az egységfrontot javasolta, aki élete végéig a 
történeti materializmus hívének vallotta magát, akinek verseiben mindvégig az emberben való bizalom 
csendül fel, — az, igenis, történetileg a magyar munkásosztály, a magyar kommunisták képviselője volt. 

Emellett a főkérdés mellett így tehát érdekes, de mégis csak másodrendű kérdéssé válik: mettől meddig 
volt szervezetileg tagja a pár tnak József Attila; milyen vitái voltak s kikkel; ki értet te meg s ki nem. De ha 
már ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor a tények felderítésén túl azt is fel kell vetnünk: vajon a József Attila és 
az egyes párt tagok közti vi tának a személyi motívumokon túl volt-e elvi magja is; vajon ki s mikor képviselt 
történetileg helyes álláspontot; tehát szembe kell nézni azzal a már sokszor említett — de legtöbbször csak 
odavetett megjegyzésként érintett — kérdéssel: voltak-e és milyen szektás, dogmatikus tendenciák az ille
gális párt irodalompolitikájában, sőt személyi politikájában, amelyek a véleménykülönbségeket indokolják? 
Erre a kérdésre is igenlő kell, hogy legyen válaszunk: az objektív körülményekből eredően szükségszerűen 
fellépő, elzártság, konspiráció okozta bizalmatlanság és helytelen helyzetmegítélésből is származó hibák, — 
együttesen szubjektív tényezőkkel: mind szerepet já tszot tak a nézeteltérésekben. Világos ugyanakkor — s ezt 
többször is elmondtuk, legutoljára a József Attila Összes Művei I I I . jegyzeteiben —, hogy egyes kérdésekben 
a költő is tévedett ; de azt is látnunk kell — amint azt ugyanott hangoztattuk —, hogy útkeresésében is csak 
az vezette: hogyan magyarázható 'meg a német fasizmus győzelme, mit kell tenni ellene, hogyan kell jobban 
felfegyverkezniük eszméikben tudatilag a munkásoknak, a művészeknek. Éppen a történelmi tanulságok ked
véért : mélyebben kell szembenézni a jövőben ez időszak (ismételjük: történetileg olykor magyarázható) hibáival, 
torzításaival is; nem utolsósorban az esztétikaiakkal i s , — a költészetről való felfogásban jelentkező merev
ségekkel is. Ha nem akarjuk személyi kapcsolatok történetévé átalakítani a párt tör ténetet , vagy a pártos 
irodalom történetét , akkor a személyi viták, az esetleges kapcsolatok mögött mindig a tendenciák harcát, 
a történeti folyamatok tükröződését keressük. S ha így tesszük fel a kérdést: meg fogjuk látni, hogy mind 
József Attila álláspontjában, mind másokéban a munkásmozgalom egyes áramlatai , véleményei, történetileg 
kialakult álláspontjai is tükröződnek. 

A történelem sok esetlegességet is eligazít, a ma távlatában már azt láthatjuk legélesebben, mit adot t 
a pár t , a mozgalom József Attilának, és mit adott József Attila a pártnak, a mozgalomnak, mindnyájunknak. 

Érdekes, izgalmas kérdésről, de mégsem a legfontosabbról, sajátos, de a nagyobb összefüggéseknek 
alárendelt problémáról szól tehát Vértes György tanulmánya. Azt reméljük: a nyomában meginduló vita 
tisztázni fogja az általa felvetett részletkérdéseket s segít mind egy teljesebb József Attila-kép megrajzolá
sához, mind a kor és a munkásmozgalom még alaposabb, még mélyebb megismeréséhez. 

Sz. M. 
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Vértes György 
JÓZSEF ATTILA ÉS AZ ILLEGÁLIS KOMMUNISTA PÁRT 

(Adalékok József Attila életéhez) 

Szántó Juditnak A tények makacs dolgok. 
(Engels) 

Egy esztendővel halála huszonötödik évfordulójának megemlékezései előtt, tizenhét 
évvel Magyarország felszabadulása után még mindig zűrzavar uralkodik József Attila munkás
mozgalmi tevékenysége megítélése terén és feltáratlan a KMP-hez, az illegális kommunista 
párthoz való viszonya. 

A felelőtlenül ellenőrizetlen híresztelésekből megszületett értékítéletek tézisekbe mere
vedtek és beszivárogtak az irodalomtörténetbe, egészen a tankönyvekig, sőt nyomot hagynak 
a párttörténetben is. Nem az irodalomtörténet hibája, ha téves adatok hemzsegnek a József 
Attila-életrajzokban és a József Attiláról szóló értékelésekben, vagy költeményeihez fűzött 
magyarázó jegyzetekben. József Attilára és az illegális kommunista pártra vonatkozó különféle 
érdekű és szándékú híresztelések elburjánzását, „anyagi erővé vált" hitelképességét a „személyi 
kultusz" légköre segítette elő, amely nem adott lehetőséget „tekintélyek" megnyilatkozásai 
megvitatására. 

A tények azonban makacs dolgok és a mendemondákon alapuló állítások ellentmondásai 
- a kétségtelen adatok bizonyító ereje mellett - arra utalnak, hogy a már-már köztudatba is 
átment eddigi József Attila kép körül valami nem „stimmel". 

Ideje, hogy a tényeket vegyünk figyelembe. Csak a megtűrt legendák teremtenek 
„kényes" kérdéseket. 

Kétségtelen, hogy József Attila munkásmozgalmi szerepe, a párthoz való viszonya — 
voltaképpen a költő egész életművének, megértésének a kulcsa. József Attila költészetének 
nagyságát, jelentőségét csakis a párttal való kapcsolata legmélyebb ismeretében és megértésé
ben lehet teljes egészében felfogni és értékelni. Viszont a magyar párttörténet adatai, egy-egy 
korszakának értékelése nélkül érthetetlenné (vagy félreérthetővé) válhatnak József Attila 
fejlődésének körülményei. 

József Attila életének és munkásságának feltárása nemcsak az irodalomtörténet szem
pontjából fontos. A tényeknek megfelelő József Attila-életút rekonstruálása a magyar párttörté
neti kutatás szempontjából is fontos, miután József Attila életregényének valósága megvilágít
hat olyan mozzanatokat is, amelyek rejtve maradnának, ha csupán a korabeli és fennmaradt 
dokumentumok tényeit veszik figyelembe. József Attila élete korának - a magyar munkás
osztály az illegális kommunista párt által vezetett hősi harcának a Magyar Tanácsköztársaság 
után, az ellenforradalom, a Horthy-fasizmus évei korának — függvénye. József Attila egyéni 
sorsában is visszatükröződik ez a korszak (amelyet költészetében zseniális művészien tükrözött) 
és mindaz, amit általa megszemélyesítve érzékelhetünk, nemcsak adalék a korszak történeté
hez, hanem a korszak különös egyéniesítése, amelyet a párttörténet kulcs-megnyilvánulásként 
felhasználhat. 

Feladatomnak tekintem tehát néhány konkrét adattal kiegészíteni az ismeréteket 
József Attila munkásmozgalmi tevékenységét illetően, továbbá tényekkel helyreigazítani 
téves adatokat, amelyekre vitatható értékelések épültek. Az ismertetendő, eddig ismeretlen 
adataimmal megkísérlem feloldani a jelenleg is fennálló ellentmondásokat, így vitába is kell 
szállnom némely állítással vagy véleménnyel. Végül aggályaimat is ki kell fejtenem, olyan 
közlésekkel, megállapításokkal, vagy állításokkal összefüggően, amelyek kételyeket támaszta
nak bennem és ellentmondanak mozgalmi tevékenységem tapasztalatainak, illetve nem férnek 
össze olyan emlékékkel, amelyek a baráti és elvtársi kapcsolatunk folyamán bennem József 
Attiláról kialakultak. 

József Attila élete és költészete legjelentősebb korszakának azt az időszakot tartom, 
amikor 1926-ban Párizsból visszatérve, a Vági-pártban végzett hasznos szolgálatok után 
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„idealista anarchista" szemléletén túljutva (mint ő maga említi Fábryhoz 1931. szeptember 
3-án írt levelében) a kommunista fejlődése megkezdődött és amely korszak tragikus haláláig 
tartott. Ez az 1928 -1937 közötti korszak egybeesik Szántó Judittal való találkozása, együtt
élése, Szántó Judit baráti és elvtársi gondoskodásának korszakával, aki a legdöntőbb hatással 
volt József Attila életére. E korszak elejére (1928-30) esik költői fejlődésének egyik fontos 
vízválasztója, a szakítás az avantgardizmussal - mint Révai József megállapította (Révai 
József: József Attila problémák. Különlenyomat az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztá
lyának Közleményei, XIV, kötet, 1 - 4 . 1959. számából. 18.1.) mint majd részletezem: tévedvén 
azonban az időpontban, amelyet kb. az 1930 —31-es években jelölt meg. 

Ennek a korszaknak egyes szakaszait is igyekszem felvázolni, ez a korszak jellemzi az 
illegális kommunista párthoz való viszonyát. 

Egyébként is helyesebbnek tartom József Attila életútját főbb korszakokra bontani és 
ezeken belül a fejlődés szakaszait vizsgálni. Véleményem szerint alapvetően tévesek a Révai 
József által meghatározott ún. második és harmadik szakaszok, különösen ezeknek időpontjai 
(lásd Révai József: József Attila költészetéről. Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványai, III. kötet. 
Szerkesztették Szántó Judit és Kovács Endréné, Magyar Helikon, 1958. 339. 1.). 

Az eddigi József Attila-méltatások tévedéseinek gyökere a zűrzavar, amely az illegális 
kommunista párthoz való viszonyának megítélésében uralkodik, nemcsak a lényeget illetően, 
hanem az időpontok meghatározásában is. 

József Attila halála után - mint Tamás Aladár kifejtette (Tamás Aladár: József Attila 
a munkásmozgalomban. Csillag, 1956. szeptember. Idézi: József Attila emlékkönyv. Szerkesz
tette Szabolcsi Miklós. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 298. 1.) — közkeletűvé vált annak 
hangoztatása, hogy József Attilát „kizárták a pártból". Ez a hír — többek szerint - már a 
harmincas évek elején is felröppent, a felszabadulás után mindenesetre majdnem „hivatalossá" 
vált. Ez idő szerint 3 különböző és egymásnak ellentmondó álláspont létezik József Attila és az 
illegális kommunista oárt viszonyát illetően. Ezek a következők: 

1. József Attila a KMP-bői 1931/32 körül történt kizárása hatása alatt irta a Bánat c. versét. 
(Horváth Márton : József Attila költészete. Előadás, 1945. Idézi: Lobogónk: Petőfi. Irodalmi 
cikkek és tanulmányok. Bp., 1950.41. és 72. lapokon.) 

2. József Attilának a „pártból való kizárását" semmilyen hitelt érdemlő adat nem támasztja 
alá. A híreszteléseket soha semmilyen pártfórum döntése nem támasztotta alá és akik még ma 
is elhiszik, legfeljebb ennek vagy annak az elvtársnak a véleményére tudnak hivatkozni. 
Pártfórum József Attilával szemben kizárási határozatot nem hozott. (Tamás Aladár : i. m. 298. 
és 299. 1.) József Attilát sohasem zárták ki a pártból, ilyenféle határozata semmilyen erre hivatott 
vezető . pártszervnek nem volt és ilyen határozat sehol a pártsajtóban, vagy egyebütt: valamilyen 
hivatalos pártkiadványban nem jelent meg. (Révai József: József Attila problémák. I. m. 21. 1.) 

Ezek a kizárást cáfoló állásfoglalások József Attilának a párt keretein belül végzett 
tevékenysége (párttevékenység) megszakadása, a pártfunkció megszűnése, a párttal való szerve
zeti kapcsolatok megszűnése (Tamás Aladár i. m. 296, 298, 307, 308. 1.), valamint József Attila 
és a párt közötti szakítás, a költő és a párt közötti viszony megromlása és a bekövetkező tragi
kus szakítás, a párttal való tragikus szakítás, a párttal való kapcsolatok megszakadása (Révai 
József i. m. 24, 25, 26. 1.) mellett foglalnak állást. 

3. A kizárás 1934-ben történt az akkori pártvezetőségi tagok által; ma már senki sem él, 
akik a kizárást végrehajtották, ám a későbbi pártvezetőségi tagok tudomással bírtak arról, 
hogy József Attila mint kizárt párttag van nyilvántartva. (Sándor Pál: Emlékeim. József 
Attila emlékkönyv i. m. 329. 1. Sándor Pál kéziratára hivatkozik a József Attila összes művei 
III. kötet: Cikkek, tanulmányok, vázlatok (Készült a MTA Irodalomtörténeti Intézetében, sajtó 
al$ rendezte Szabolcsi Miklós, Akadémiai Kiadó, 1958) bevezetése a jegyzetekhez és dokumen
tumokhoz (281. és 282. 1), továbbá a kötet 23., 27., 31., 56., 67. sz. jegyzete a 344., 352. és 353., 
372., 455., 458. oldalakon.) 

Kétféle „kizárták a pártból" állítás (Horváth Márton és Sándor Pál) áll szemben a csak 
szervezeti kapcsolatok megszűnése, a „lehagyás" véleménnyel (Tamás Aladár és Révai József). 

A „kizárás" időpontját illetően is kétféle a vélemény: Horváth Márton szerint 1932 körül, Sán
dor Pál szerint 1934-ben zárták ki. Tamás Aladár és Révai József között is eltérés mutatkozik a 
lehagyás időpontját illetően. 

Nem mindegy, hogy mi történt és mikor, ez a bizonytalanság idézi elő a nem tényeken 
alapuló életszakasz beosztásokat. Egyébként Révai József a néhány hónappal korábbi tanul
mányában arról is ír, hogy „József Attilát 1932-ben kimarták, kiüldözték a kommunista párt 
soraiból", ami arra vall, hogy még nem vállalta határozottan az 1932. évi „kizárás" cáfolatát 
és „kizárás"-ról ugyan már nem ír, ilyesmit kikerülendő már az „1932-ben bekövetkezett szakí
tás" megállapítását használja. (I. m. 337. 1.) 
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Elsősorban József Attila párttagságának körülményeit kell megállapítani. 
Kétség nem fér ahhoz, hogy József Attila a KMP, az illegális kommunista párt tagja 

volt. 
Tamás Aladár említést tesz arról, hogy olyan véleményt is hallott, amely szerint József 

Attilát nem zárták ki a KMP-ből, mert sohasem volt tagja. (I. m. 299. 1.) Alaptalanul vádolja 
Sándor Pál Tamás Aladárt, hogy „eredeti ötletként, másnak a szájába adva a gondolatot" 
vetette fel ezt a szempontot (I. m. 328. 1.). Tamás Aladár helyesen tette, amikor ezt az álláspon
tot is megemlítette. Tamás Aladár tőlem hallotta ezt a véleményt, vagy rólam hallhatta, hogy 
ez a véleményem. Számtalanszor javasoltam, hogy ellenőrizni kell Horváth Márton álláspont
ját az 1932-es kizárásról, azonban tévedtem, amikor úgy véltem, hogy József Attila csupán 

éllegális mozgalmi munkában vett részt. Tamás Aladár és Sollner József írásai a „József Attila 
emlékkönyv"-ben győztek meg arról, hogy József Attila valóban tagja volt a KMP-nek és belá
tom tévedésemet. 

Szükségesnek látszik tehát a „legális", „féllegális" és „illegális" fogalmak tisztázása, 
miután Sándor Pál összetéveszti ezeket. (I. m. 314, 315. 1.) Nemcsak háromféle szemináriumot 
termelt ki azokban az időkben a kommunista mozgalom, hanem háromféle munkásmozgalmi 
tevékenységet is. Legálisak voltak a szociáldemokrata párt, a szakszervezetek és a munkás-
kultüregyesületek, vagy az alapszabályokkal rendelkező egyéb szervezetek. Féllegálisoknak 
azonban nem azt neveztük (s nem azt nevezik), amikor ezekben a legális szervezetekben tartott 
előadásokon vagy felszólalásokban olyan hangnemet kellett használni, amellyel a hatóságok, 
vagy a Sándor Pál által említett egyesületi házgondnok éberségét kellett kijátszani. Miképpen 
a legális sajtóban (100%, Társadalmi Szemle, Gondolat), a legális szervezetekben is kialakult a 
megfelelő módszer, illetve hangnem, amely lehetővé tette a marxista, sőt marxista —leninista, 
kommunista álláspont kifejezését. A baloldali szociáldemokratákhoz vagy a szakszervezeti 
ellenzékhez tartozók éltek is legálisan ezekkel a lehetőségekkel. Féllegálisak azok az összejöve
telek voltak, amelyeken a szociáldemokrata párt baloldali ellenzéke vett részt, majd a szak
szervezeti ellenzék tagjai. Főleg az Egyesült Szakszervezeti Ellenzék volt „féllegális". A legális 
szervezetek tagjainak jogukban állhatott volna összejönni és ellenzékként a szervezet ügyeiről 
tárgyalni. Az ilyen összejövetelek résztvevői általában névszerint is ismerték egymást. Külön
féle erre alkalmas helyeken (rendszerint lakásokon vagy kocsmai különtermekben) találkoztak 
az ilyen ellenzékiek, miután a szervezetek vezetőségei nem tűrtek ellenzéki csoportosulást. 
A politikai rendőrség a szocdem bürokráciát támogatva jogtalanul nem ismerte el az ellenzéki 
szociáldemokraták vagy ellenzéki szakszervezeti tagok szervezkedési szabadságát és tiltott 
összejövetelek címén indítottak az ellenfékiek ellen hajszát. Az illegális kommunista párt 
vigyázott is az ellenzéki mozgalmak legalitására. Amikor letartóztatások történtek a féllegális 
ügyekből kifolyólag, olyan védők látták el a védelmet, akik általában kommunista ügyekben 
nem szerepeltek. Az Egyesült Szakszervezeti Ellenzék nyílt harcot folytatott legalitásáért. 
Mindezek alapján az ellenzéki (baloldali) szociáldemokratáknak vagy a szakszervezeti ellenzék 
tagjainak rendezett szemináriumokat neveztük féllegálisnak. Féllegálisak voltak az ilyen kere
tekben rendezett kirándulások is. Illegális volt a kommunista párt, illegális volt a kommunista 
párttagok összejövetele, illegális volt a kommunista sajtó. Ezek az árnyalatok fontosak a 
József Attilával összefüggő mozgalmi problémák megértéséhez. 

A Vági-párt (MSzMP) megszűnése után a KMP-nek új viszonyok között kellett az illegális 
és legális módszerek helyes kombinálásáért küzdeni. Madzsar József volt a szociáldemokrata 
párt baloldali ellenzékének vezetője és az illegális kommunista párt legális frontjának látható 
feje. Ez az időszak az (1929 körül), amikor Sollner József első ízben találkozik József Attilával 
(Sollner József: József Attila a mozgalomban. József Attila emlékkönyv i. m. 278.1). Sollner a 
teljesen baloldali irányítás alatt álló Nemesfémipari Munkások Szakszervezetének egyik vezetője 
és a KMP újjászervezett agitprop.-jának megbízásából, Madzsar József vezetésével összehozta 
a nemesfémes szakszervezet hivatalos helyiségében azt a legális „vezetőképző" szemináriumot, 
amelyről valamit Sándor Pál is hallhatott, miután említést tesz erről a szemináriumról (I. m. 
320. 1.), az időpontot azonban rosszul tudja: nem 1932 végén - 1933 elején volt ez a Madzsar-
szeminárium, mint Sándor Pál állítja, hanem 1930-ban kezdődött és 1932 nyaráig tartott. 
Nem hallomásból tudom így. Tagja voltam ennek a szemináriumnak. Engem is akkor vontak be 
ebbe, amikor József Attilát. 

József Attilát ekkor már kb. egy éve ismertem. A Simplon-kávéházban volt egy asztal
társaságunk, ott mutatták be és rendszeresen járt közénk. (Az asztaltársaság szerepéről egyéb
ként Goldman Györgyről írt munkámban beszámoltam. Ez a Simplon asztaltársaság nem azonos 
azoknak a társaságával, akikről Németh Andor tesz említést. (József Attila és kora. Csillag, 
1948. február, II. évf. 3. sz.) József Attila Balogh Vilmáék törzsasztalához is letelepedett estén
ként . A Madzsar-szeminárium résztvevőinek egy része - Magyar Ottó (Csont Ferenc), Köves 
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András, Berend Rezső a magánalkalmazottak szakszervezetéből, akik engem is bevontak 
a szemináriumba - ebből az asztaltársaságunkból tevődött össze. Magyar Ottó már régebben 
mozgalmi összeköttetésben állt Madzsar Józseffel (többek között együttműködtek a Stromfeld
körben) és jó barátságban állott József Attilával is. Sollner ismertette az első összejövete
len a szeminárium célját. A nemesfémes szakszervezetnek jogában állott oktatással fog
lalkozni, Madzsar József szerepelt a szaktanács előadói listáján, mi résztvevők ugyan nem 
voltunk nemesfémesek, mindnyájan azonban szervezettek, a nemesfémes szakszervezet 

bennünket szándékozott kiképezni utánpótlásként előadóknak. A Madzsar-szeminárium 
tehát legálisan indult. Mindez azonban csak ürügy volt és a Madzsar-szemináriumunk azonnal 
egybe volt kötve gyakorlati mozgalmi munkával. Eleinte az volt a feladatunk, hogy ellenzéki 
bázisokat képezzünk a különféle legális szervezetekben. Mindnyájunknak voltak már alapis
mereteink, Madzsartól a szemináriumvezetés módszereit tanultuk, főleg pedig bizottságfélét 
képeztünk a baloldali ellenzéki erők összefogásának megszervezésére. A 100% körül csoporto
sultak a kommunisták, a mi feladatunk az volt, hogy a szociáldemokrata párt szervezeteiben 
tevékenykedve olyan legális szervezetet hozzunk létre, amely az ellenzéki erőket összevonja. 

Sok minden indult ki ebből a Madzsar-szemináriumból. Hetenkint - ha jól emlékszem -
csütörtökönként jöttünk össze, eleinte a nemesfémeseknél, a rendelkezésünkre bocsátott helyi
ségben. Az összejöveteli idő fele alatt a marxi értékelmélettel foglalkoztunk, a továbbiak során 
a munkásmozgalom időszerű problémáival. 

József Attila aktív volt. Ötletes, okos, élvezetes. Mindnyájan szerettük. Attila rajongott 
„Józsi bácsi"-ért, akit magunk között az „öreg"-nek neveztünk. Néhányan - József Attila 
is — összemelegedtünk Madzsarral és lakására is eljártunk. Tudomásom szerint Magyar Ottó 
már nem, József Attila, Berend Rezső és én még nem voltunk kommunista párttagok. Amikor 
engem 1930-ban bevontak az illegális munkába is, ez akkor még Madzsar előtt is elkonspirálva 
maradt. A szeminárium résztvevői szigorúan betartották, hogy egymás között sem beszéltek 
a kommunista párthoz vaíó tartozásukról. 

Esténkint Magyar Ottó, Köves András, Berend Rezső és én továbbra is összejöttünk a 
Simplon-kávéházban. Madzsar is gyakran hozzánk ült, József Attila számtalanszor. írók, 
újságírók, szobrászok, festőművészek, építészek gyűltek körénk, hajnalig tartó viták folytak 
irodalomról, művészetről és természetesen világnézetről, politikai kérdésekről. 

Sokunkban más elképzelések éltek irodalomról, művészetről, mint amit a 100% körül 
tapasztaltunk. Szembenálltunk a konstruktivistákkal, akik a Kassák-féle Munka-csoport körül 
tömörültek, idegenkedtünk azonban a 100% révén egyre feltűnőbben érvényesülő weimari 
„izmusok"-tól is, ahogyan akkor az avantgardizmust neveztük. Megfogalmazatlanul, a 
marxista —leninista tudás megalapozottsága nélkül már a realizmus felé tapogatóztunk és 
nem véletlen, hogy sorainkból indult el szocialista művészi útján Goldman György és Mészáros 
László, ugyanakkor amikor József Attila is, az azonos környezet hatásaként ugyanakkor szakí
tott az avantgardizmussal. Goldman György Munkás szobra, Mészáros László Kovácslegénye 
születtek meg a Simplon kávéházbeli viták eredményeként. Az a véleményem, hogy Mészáros 
László Kovácslegénye dacos, robusztus ereje villantotta fel József Attilában a „Förgeteg" 
költői képét: 

„Bosszúinas, rajt piszkos kék kötő 
Mennyet letörlő ronggyal. 
Mert ez már nem a régi t é továs . . . " 

1931-ben már számos összeköttetéssel rendelkeztünk a Madzsar-szemináriumunk kere
tében. Az én feladatom volt a szeminárium tagjait előadóként kiküldeni azokba a szervezetekbe, 
ahová kapcsolatok épültek ki. Közvetítésemmel került József Attila Rákospalotára, amiről 
Andrásfi Gyula „A szemináriumvezető József Attila" címen emlékezik. (József Attila emlék
könyv i. m. 290. old.) 1931 nyarán Alsógödön vasárnap délelőtt munkásgyűlés. Napirend: 
1. Aktuális kérdések. Előadó: József Attila. 2. A munkások egészségügyi helyzete. Előadó: 
Dr. Schőnstein Sándor. Augusztusban előadás Rákospalotán, találkozás az előadóval az 55-ös 
végállomásnál este 7-kor. A villamosról leszálló utasnak balkezében Népszava, jobbkezével 
a jobb gallér fazonját fogja. Megkérdezik tőle: Merre van a bazilika? József Attila válasza: 
Foton. Hajdók Béla pontosan emlékszik erre. (József Attila - a pártmunkás. Sztalinvárosi 
Hírlap, 1957. december 31.) Kispesten, Pesterzsébeten is vezetett József Attila szemináriumot. 
1931. szeptember végén a Nemesfémipari Munkások Szakszervezetének budapesti székházában, 
a Kazinczy utcában „proletárkultúra" címen tartott József Attila előadást az akkoriban köte
lező rendőri bejelentés és engedély nélkül. (Kádár János: Munkás-költő, a munkások között. 
Csillag, 1955. május.) 

A Madzsar-szemináriumban szilárdult meg József Attila világnézete és 1930. szeptember 
elején vonhatták be a KMP-be. Helyesen állapította meg Révai József: „1925-os Párizsból 

196 



való visszaérkezése után még néhány esztendeig nem volt tagja a Kommunista Pártnak, 
amelyhez azonban a Vági-párt révén már előzőleg közel állt. Pontosan persze nem lehet megál
lapítani, mikor vált József Attila szervezett kommunistává, az illegális kommunista párt tag
jává, de azt hiszem, nem eshet messsze az igazságtól az az állítás, hogy a pártba való formális 
belépése kb. egybeesik Szántó Judittal való megismerkedésük időpontjával az 1930-as eszten
dőben... Minden valószínűség szerint 1930 szeptembere körül csatlakozott az illegális kommu
nista párthoz". (I. m. 18. és 20. 1.) 

Tamás Aladár szerint 1930 közepe után lett a párt tagja (i. m. 296. 1.), Agárdi Ferenc 
úgy tudja, hogy az 1930. szeptember 1-i tüntetésig még csak a Vörös Segélynek dolgozott József 
Attila. (Agárdi Ferenc: József Attilával 1930. szeptember elsején. Nagyvilág, 1947. dec. 4. 
Idézi: József Attila emlékkönyv, i. m. 264. 1.) József Attilának Fábryhoz írt, 1931. szeptember 
3-án kelt levelében olvasható: „ . . . több mint egy esztendeje tevékeny tagja vagyok az 
illegális KMP-nek". (Fábry Zoltán: A gondolat igaza. Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, 
1955.) Az időpontok tehát körülbelül egyeznek. Valószínűleg Sollner József vonta be a KMP 
szervezetébe József Attilát és közvetlenül az agitprop.-pal tartott kapcsolatot. (Az agit-
prop. finanszírozta — Sollner javaslatára - a Döntsd a tőkét verseskötet kiadását (I. m. 278. 
1.), amely könyvvel Sándor Pál megindíthatta az „Üj Európa Könyvtár"-t., ez azonban nem 
tekinthető — mint Sándor Pál állítja (I. m. 318. 1.) — a Landler — Lukács György által kiadott 
„Európa Könyvtár" folytatásának, még a helyesen „Európa ismeretterjesztő könyvtár" — 
amelyet azonban Fogarasi Béla szerkesztett — folytatásának sem.) 

A Madzsar-szemináriumunkban József Attila párttagsága jól el volt konspirálva. 
A Madzsar-szeminárium keretében kizárólag legális, vagy un. féllegális mozgalmi ügyekkel 
foglalkoztunk. Még abban az időben is, amikor 1931 őszén, szeptember 20-án a biatorbágyi 
vasúti merénylet ürügyén Horthyék statáriumot rendeltek el és ez megnehezítette a mozgalmi 
összejöveteleket. A Madzsar-szeminárium összejöveteleit nem tarthattuk tovább a nemesfémes 
szakszervezetben és Madzsar József vagy Magyar Ottó lakásán voltunk kénytelenek találkozni. 
1931. október 7-én hozták nyilvánosságra a Népszavában Madzsar József kizárását a szociál
demokrata pártból, a Társadalmi Szemle 1931. júniusi megindulásának és az Egyesült Szakszer
vezeti Ellenzék kialakulásának következményeként. A Madzsar-szqminárium feladata ez
által kiszélesadett. Megkezdődött az aláírásgyűjtés a kizárás elleni tiltakozásként. (A 
többezer aláírást tartalmazó paksamétát Magyar Ottó 1932. március végén bekövetkezett 
letartóztatásakor, néhány perccel az éjszakai házkutatás előtt megmentettem a detektí 
vek elől.) Miután a szocdem bürokrácia által denunciált Madzsar lakása veszélyesnek 
bizonyult, 1931. novemberben három alkalommal József Attila és Szántó Judit Székely 
Bertalan utcai lakásán tartottuk a heti összejöveteleinket' és a szakszervezeti ellen
zék sajtóügyeit tárgyaltuk. A dátum felejthetetlen számomra. Ugyanis a második 
alkalommal, a november 29. előtti héten Madzsar József nem jelent meg. Várakoz
tunk, majd Palotás Imre zordan javaslatot tett, hogy határozatilag fejezzük ki rosszallá
sunkat Madzsar kimentés nélküli távolmaradása miatt, miután fegyelmezetlenségével 
súlyos veszélynek is kitehette a szeminárium tagjait. József Attila tiltakozott: „Vendé
geim vagytok, ebből baj nem származhat! Madzsar is nyílván ezzel számolt, amikor nem 
küldött értesítést." És előkerült a Judit munkábamenése előtt már előkészített vajaskenyeres 
tál és a pogácsák; József Attila mint házigazda boldogan, ragyogó szemekkel kínálta a „konspi
rációs" finom falatokat. Madzsar megrovása azonban mégis megszavazódott azzal, hogy a követ
kező alkalommal ez tudomására hozandó. A következő héten Palotás Imre valóban bejelentette 
a határozatot (Attila lesütött szemekkel hallgatta), Józsi bácsi pedig önkritikát gyakorolt, 
elnézést kért mulasztása miatt. Az összejövetel után József Attiláéktól néhányan a Simplon-
kávéházba vonultunk és ott Madzsar elmondta, hogy lett volna ugyan alapos mentsége: a 
Gyulai-Molnár-puccskísérlet - amelyet november 29-én leplezett le a rendőrség - proklamá-
ciója került valamilyen úton-módon (valószínűleg a Garbai-féle párizsi emigrációs csoport 
útján, Akáczos Andor rajztanár révén) Madzsarhoz. „Ezzel pedig igazán nem jöhettem közé
tek" — tette hozzá szerényen. „Mégcsak értesítést sem küldhettem, számolnom kellett azzal, 
hogy figyelnek és senkivel sem érintkezhettem." József Attila még teljesebb tisztelettel és 
szeretettel csodálta Madzsar Józsefet, amikor hetek múlva elmeséltem Madzsar önkritikája 
igazi hátterét. József Attila ugyanis egy ideig nem jött közénk, nyílván ez volt az az időszak, 
amikor Tamás Aladár a Front előkészületei miatt konspirációs okokból leállította az egyéb 
munkáit. (Palotás Imre — „Hozzászólás az Élet és Irodalom cikkéhez," Élet és Irodalom 
1962. dec. 29. — Cáfolja reá vonatkozó állításomat. Emlékezetemben az eset mozzanatai 
személyéhez fűzó'dően rögzítődtek.) 

1931 nyarán már ott tartottunk a Simplon-kávéházban körénk gyűlt, összeverődött 
művészekkel, Madzsar annyira felkeltette már érdeklődésüket a marxizmus iránt, hogy külön
féle elgondolások születtek a szervezett oktatásuk és a munkásmogalomba való bekapcsolásuk 
érdekében: Kulturális területen új, legális szervezetet próbáltunk megteremteni. József Attila 
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a Madzsarné Jászi Alice Hársfa utcai mozgásművészeti iskolája helyiségében a Palasovszky 
Ödön vezetésé alatt'álló Mozgásművészeti Kórus szemináriumát vezette, a képzőművészek közül 
is többen közreműködtek. A statárium összejöveteli tilalommal is járt, egyre nehezebbekké váj
tak a legális összejöveteli lehetőségek és ezért felmerült a Stromfeld Aurélról elnevezett irodalmi
művészeti kör alapításának gondolata. Madzsar helyeselte ezt a tervet, József Attila helytele
nítette. Stromfeld Aurél katona volt — érvelt Attila —, nem volt köze irodalomhoz, művészet
hez. A rendőrség felfigyel az elnevezésre és azonnal lecsap. Hosszas vita bonyolódott ebből a 
kérdésből, ez volt az egyetlen alkalom, amelyre emlékszem (és Szántó Judit is így emlékszik), 
amikor Madzsar József és József Attila szembekerültek egymással. 

A Stromfeld-irodalmi körből végül is nerfi lett semmi, ellenben Berend Rezső javaslatára 
megkezdődött egy irodalmi-művészeti szövetkezet alapítása. Egyik előkészítő megbeszélésen 
Fenyő A. Endre festőművész Berlini téren bérelt műtermében, amelyen Goldman György 
szobrászművész és Major Máté építész is részt vettek, József Attila bejelentette, hogy felkérték 
a szövetkezet keretében létesítendő szeminárium vezetésére. József Attila Forgács Antal költő 
barátjával jelent meg, a dátumra is határozottan emlékszik Major Máté, miután a statárium 
kihirdetése után elsőként tettenért bankrabló — Ondi — halálra ítéltetésének napján volt ez 
a megbeszélés; az ítélet nagy felháborodást váltott ki és József Attilával erről is beszélgettek. 

1931. november 27-én C. G. 33.246 szám alatt Major Máté a budapesti törvényszékhez 
mint cégbírósághoz beadta az „Űj Művészet Szövetkezet" cégbejegyzési kérelmét az alapsza
bályokkal együtt. A cégbíróság az alapszabályokat átvizsgálta és kiegészítésre, illetve pótlás 
elkészítésére szólította fel az igazgatóságot (Fenyő A. Endre, Goldman János, Major Máté, 
Vilt Tibor stb.). A szövetkezet nem várta be a cégbíróság jóváhagyó engedélyét és a cégbe
jegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Sütő utca 2. számú házban kibérelt lakásban 
különféle szemináriumok kezdődtek, igazgatósági ülés, tagösszejövetelek címén. József Attila 
állandó látogatója volt a helyiségnek. Itt barátkozott össze Goldman Györggyel és azokkal a 
művészekkel, akik a Szocialista Képzőművész Csoport alapítóivá váltak. Szemináriumot azon
ban József Attila itt nem vezetett. Bizonyára összefüggött ez a konspirációs okból történt 
visszavonulásával, amelyre a KMP vonalán Tamás Aladár a Front szerkesztése miatt utasította. 

Mozgalmi célokra a szövetkezeti keret nem bizonyult alkalmasnak, a politikai rendőrség 
kezdte szemmel tartani a Sütő utcai helyiséget, a képzőművészek összetartására új megoldásra 
került a sor, amelyről „Harc a szocialista realizmusért" fejezetben számoltam be Goldman 
Györgyről írt könyvemben. 

2. 

Teljesen önkényes és alaptalan minden olyan állítás, hogy József Attilát 1931 —32-ben 
kizárták a KMP-ből. József Attila felszabadulás utáni első magyarországi népszerűsítője, 
Horváth Márton dobta bele így a köztudatba és ilyen értelemben magyarázta József Attila 
Bánat című versét. 

Igaza van Tamás Aladárnak, amikor megállapítja, hogy „eddig még komoly kutató 
munka eredményei nem láttak napvilágot, amelyek ennek a feltételezésnek (ti. a pártból 
kizáratásának. V. Gy.) ténybeli igazolásával foglalkoztak volna". (I. m. 298. 1.) Igaza van 
Tamás Aladárnak abban is, hogy „ . . . abban az időben - amikorára általában József Attila 
„kizárásának" időpontját teszik (és ez Horváth Márton szerint 1931—32. V. Gy.) — a párt 
vezető fórumán erről szó sem volt." (I. m. 306. 1.) Nemcsak ténybeli igazolásának semmi nyoma, 
mégcsak feltételezhető ok sem merül fel a kizárásra ebben az időszakban. 

1931. júniusában ugyan megjelent a Sarló és Kalapács (a Szovjetuníőban élő magyar 
nyelvű dolgozók folyóirata, III. évf., 6. szám) Proletárirodalom mellékletében (amely a Forra
dalmi írók Nemzetközi Egyesülése és a MAPP == Moszkvai Proletárírók Szervezete.magyar 
szekciójának hivatalos közlönye) a „A magyar proletárirodalom plattformtervezete". (Benyúj
totta a Moszkvai Proletárírók Szövetsége magyar csoportjának megbízásából Barta Sándor, 
Hidas Antal, Illés Béla, Kiss Lajos, Madarász Emil, Mathejkajános, Zalka Máté. Alapjában 
jóváhagyta a Moszkvai Proletárírók magyar csoportjának 1931. április 8-án megtartott tag
gyűlése.) Az ún. proletárírók ebben azt állították József Attiláról, hogy a fasizmus táborában 
keresi a kivezető utat. Akkor állították, amikor József Attila már a KMP aktív, önfeláldozó tagja 
volt (arról most nem is szólva, hogy József Attila párttagsága előtt sem kereste soha a fasizmus 
táborában a kivezető utat). 

Révai József kitűnően elemzi (I. m. 24. 1.), hogy a moszkvai rappista proletárirodalmi 
Plattform szektás szemlélete nyílván azért degradálta rövid úton fasisztává József Attilát, mert 
1929-ben Bajcsy-Zsilinszky Endre, akkor még jobboldali és fajvédő lapjában, az Előőrs-ben 
írt cikkeket és a Bartha Miklós Társaságban tevékenykedett. Az ún. proletárírók szektás 
szemléletükkel nem érzékelhették, hogy „e szervezetekben indult meg először az erjedés és a 
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kiábrándulás • a népi jelszavakkal induló, de a népet cserbenhagyó, kisemmiző és elnyomó 
ellenforradalmi restauráció ellen" és ezért észre sem vehették, hogy „helyes és a munkásosztály 
érdekében álló munka volt" József Attila részéről, amikor megkísérelte „előmozdítani és tovább-
hajtani ezt az erjedést, helyes útra terelni az uralkodó osztályok népellenes politikájából való ' 
kiábrándulást." (Révai József i. m. 24. 1.) 

Sajnos, Révai József arra nem mutatott rá, hogy a proletáríróknak ez a „szűkkeblűén" 
szektás álláspontja nem minősülhet pártálláspontnak. Egyszerűen „az akkori pártvezetés szektás 
hibái"-ról (Révai i. m. 24. 1. Aláhúzásom. V. Gy.) - amelyeknek következtében nem volt képes 
arra, hogy az ún. proletárírók álláspontját visszautasítsa - sem helyes ilyen lényeges kérdéssel 
összefüggően sommásan szólni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Kommunista 
Internacionálé a plattformmal kb. egy időben (1931. február) megbírálta a KMP vezetőségét, 
1931 áprilisában jelent meg az Elvtársi levél erről a KMP tagjaihoz és egy hónappal a Sarló 
és Kalapácsban megjelent hírhedt plattform után leváltották a KMP központi bizottságát és 
új pártvezetést helyeztek be a KMP irányítására. Az új pártvezetés jóváhagyásával pedig 
József Attilát 1931 decemberében ott találjuk fontos illegális megbízatással a Front (Felelős 
szerkesztő és kiadó Antal János, Kellner és Kiss „Törekvés" nyomda) szerkesztésénél, ami nem
csak „rehabilitálás", hanem kétségtelen tény, hogy nem zárták ki a KMP-ből József Attilát a 
plattform-afférból kifolyólag. 

Nyilván az idézte elő az erre az időre vonatkozó „kizárási" híreszteléseket, amire Tamás 
Aladár utal (I. m. 303. 1.): „a Sarló és Kalapács cikket egyre inkább úgy kezdték tekinteni, 
mint ami a párt álláspontját fejezi ki". Bár, ki tudja . . . Voltunk akkoriban számosan, akik 
a Sarló és Kalapács megnyilvánulásait - nemcsak kulturális téren - aggódva figyeltük. 
Amikor Tamás Aladár írását a Front-ról olvastam, emlékezetembe idéződött, hogy én is tudok 
a Front megjelenéséről. Sőt arra is emlékszem, hogy közvetlenül a bíróság fellebbviteli tárgya
lása előtt találkoztam a védőügyvéddel (nyílván dr. Domokos Józseffel), aki kétségbeesetten 
mesélte, hogy a Front cikkei miatti sajtóperekben sikerült felmentést elérnie azon a címen, hogy 
a folyóirat nem kerülhetett terjesztésre. Közvetlenül az újabb bírósági tárgyalás előtt került 
azonban kezébe a Sarló és Kalapácsnak az a száma, amelyben cikk számol be a Front megjele
néséről. Tépte a haját, mert mi lesz akkor, ha az ügyész a tárgyaláson a védelem fejére olvassa 
a Sarló és Kalapács cikkét. Kiszámította nekem a védő elvtárs, hogy legalább 20 - 25 év bör
tön lóg a levegőben a Sarló és Kalapács jóvoltából. (A Sarló és Kalapács 1932. júliusi - IV. 
évf. 6. — számáról volt szó, amelyben Gergely Sándor „Magyarországi lapszemlé"-t írt, kezd
vén a következőképpen: „Két új folyóiratot hozott a posta." Gergely Sándornak ebben a 
Frontról szóló beszámolójában egyébként olvasható: „József Attila „Munkások" cím alatt írt 
jó verset." (Mi, akik benne éltünk a mozgalom valóságában, nemegyszer tapasztalhattuk a 
Sarló és Kalapács elszakadását a hazai viszonyoktól. Azt még nem igen tudtuk, hogy mi a 
szektás álláspont, a kirakatpolitika megnyilvánulásait azonban alaposan észrevettük . . . 

Visszatérve azonban József Attilának 1931-32 közötti állítólagos kizáratására - mi
után a Bánat című vers megírásának időpontja még felderítetlen és csak az bizonyos, hogy a 
Külvárosi éj-kötet, amelyben ez a vers szerepel, 1932-ben jelent meg (valószínűleg ősszel) —, 
részletesen elemezni kell az 1932-es évet is, vajon található-e ekkor kizárásra vezető ok. 

Tamás Aladár 1932. március elején történt letartóztatásáig nem tud ilyesmiről. Figye
lemre méltó Tamás Aladárnak az a további közlése, hogy „lebukása" után hosszú hónapokkal 
találkozott a börtönben Karikás Frigyessel, akit többek között megkérdezett, nem tudja-e, 
mi történt József Attila ügyében letartóztatása után. Nem tudott semmit, nem történt semmi. 
„Tehát a helyzet változatlan maradt" - állapítja megTamás Aladár (i. m. 306. 1.) — és gondo
san hozzáfűzi: „Persze, amikor a József Attila »ügy« iránt érdeklődtem, a Sarló és Kalapácsban 
megjelent közleménynek legalább is helyreigazítására gondoltam. Erre vonatkozott Karikás 
válasza, hogy »semmi sem történt«. Nem is álmodtam akkor, hogy ezt a kijelentést az úgyne
vezett »kizárás« cáfolására fogom felhasználni valamikor. Mert nyílván, ha ilyesmiről szó is 
lett volna, akkor a válasz másképpen hangzik." (Lm. 306. 1.) 

Tamás Aladárnak az 1932. március elsejét követő „hosszú hónapok"-ra vonatkozó 
Karikásra való hivatkozása meggyőző cáfolati érv ugyan, azonban még nem ténybeli bizonyíték. 
Tapasztalatom tényei viszont ugyancsak azt bizonyítják, hogy 1932 júniusáig szó sem volt 
bármiről, ami József Attila viszonyát az illegális kommunista párttal megzavarhatta volna. 

A Madzsar-szeminárium - kisebb-nagyobb megszakításokkal - tovább működött, 
egyre fontosabb, gyakorlati feladatokat róva mindnyájunkra. Legtöbbször Vilma királynő.úti 
lakásunkon, a Montessori óvoda „tankutyája" védelme alatt üléseztünk. József Attila is jelen 
volt mindig, vállalt előadásokat, szemináriumokat vezetett. Nyílván megszűnt a konspirációs 
leállása, amire Tamás Aladár figyelmeztette. Egyre mélyebben bekapcsolódtunk az Egyesült 
Szakszervezeti Ellenzék munkájába. 1932. január első napjaiban József Attila kezdett szemi
náriumot az Egyesült Szakszervezeti Ellenzék Kőrös utcai helyiségében, amelyet Berend 
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Rezső bérelt ki Madzsar József megbízásából. Ebben a helyiségben már sorozatosan — egész 
napon át — folytak a különféle összejövetelek, az 1932. január közepén történt rendőrségi 
rajtaütésig. Köves András egy órán belül szabadult ekkor a Főkapitányságról, azonnal a 
Simplon-kávéházba sietett, értesítettük Madzsart és József Attilát, így akadályozódott meg, 
hogy őket is lefogják. A szakszervezeti ellenzék vezetősége ezek után számtalanszor lakásunkon 
ülésezett. 

1932 júniusában jelent meg a Valóság. József Attila volt a szerkesztő. Természetesen 
ezzel a lapindítással is Madzsar József foglalkozott a KMP megbízásából, Madzsarnak volt 
osztatlan tekintélye és körültekintő gyakorlati érzéke, ami főleg egy legálisnak tervezett lap
nál fontos volt. A Valóságról Sándor Pál számol be részletesen. Beszámolója azonban vitatható, 
mert saját magával kerül többszörös ellentmondásba. Sándor Pál úgy állítja be a Valóság meg
jelenésének időpontját, mintha ez a Társadalmi Szemlében megjelent ominózus, Pákozdy-féle 
József Attila elleni támadás (amely ügyre még majd kimerítően sor kerül) után történt volna. 

Sándor Pál szerint: „A Társadalmi Szemle kritikája lehetetlenné tette számára (Ti. 
József Attila számára. V. Gy.), hogy a lapba való írással kísérletezzék . . . Egyre előtérbe 
került a gondolat, hogy önálló lapot indítson." Sándor Pál szerkesztője volt a Társadalmi 
Szemlének, amelyben a Pákozdy-cikk megjelent, és tudhatná, hogy ennek a számnak jelzése 
1933. február volt. És azt is tudnia kellene, hogy 1933. március 11-én Sándor Pált letartóztatták, 
május 26-án szabadult és június 3-án újból letartóztatták, július 6-án helyezték szabadlábra. 
A közben betiltott Társadalmi Szemlénél József Attila nem is kísérletezhetett volna írásaival, 
József Attila lapalapítási terveiről viszont Sándor Pálnak nem állhatott módjában ez alatt az 
idő alatt tudomást szereznie. Ami pedig a Sándor" Pál-féle „súlyos" akadályokat illeti: nyilván
való volt, hogy a hatóságok lapengedélyt nem adnak, 10-szer évente azonban bárki indíthatott 
lapot, ennek semmiféle akadálya nem volt. József Attila is simán kiadhatta volna lapját, ha 
akarta volna és ha lett volna rá pénze. Ez a Sándor Pál által felhozott „akadály" csak arra volt 
jó, hogy Sándor Pál elmesélhesse az 1938-tól életbe lépett új sajtótörvényt és azután észrevét
lenül visszatérjen 1932-re, a Pákozdy-féle cikk előtti 1932-re. Ekkor azonban nem József Attila 
foglalkozott önálló lapalapítási gondolattal — akkor még zavartalanul rendelkezésére állhattak 
volna a Társadalmi Szemle hasábjai - , hanem a KIMSZ törekedett legális irodalmi lap létre
hozására az illegális diákmozgalom számára és Madzsar József fáradozott az új orgánum létre
hozásában, volt is erről szó bőven a velünk folytatott megbeszéléseken. A KMP nem ellenezte 
a Valóság megjelenését, az volt az érdek, hogy minél több lapunk létezzen, különösen fontos 
volt az ifjúság, az egyetemi diákság számára. Hogyan és mint jelölték ki József Attilát a szerkesz
tésre, azt nem tudom, tény azonban, hogy József Attilának, mint a Valóság szerkesztőjének, 
Darvas Gábor volt az illegális kapcsolata a KIMSz-hez, illetve az illegális diákmozgalom titkár
ságához, amelynek Rajk László, Olt Károly és Darvas Gábor voltak a tagjai. Végül is, amennyi
ben József Attilának a Valóságban megjelent „Egyéniség és valóság" c. cikke „hatalmas bot
rányt" okozott - mint Sándor Pál állítja - , úgy ez nem „újabb" törést teremtett a KMP 
József Attilához való viszonyában, ha mégis „törést", nyilván az első törést, hiszen a Társa
dalmi Szemle Pákozdy-cikke csak jóval ezután következett. 

A Valóságnak lényegében komoly pozitívumai voltak. Radnóti Miklós, Forgács Antal, 
Kelemen János, Bálint György, Újvári László, Remenyik Zsigmond írásai jelentek meg ebben 
a számban. Lukács Györgynek Goethéről szóló cikkét József Attila fordította magyarra, és az 
akkor még ismeretlen, az irodalomról szóló Engels-levelet is közölte. Rajk László (Firtos József 
néven) Könyöradomány vagy gazdasági harc című cikke a szegény diákság problémáinak 
marxista elemzése volt. (Agárdi Ferenc segített József Attilának a Valóság szerkesztésénél. Lásd: 
Agárdi Ferenc: Rajk László és József Attila. Magyar Nemzet, 1956. október 7.). 

A Valóság „ügyéből" lényegében nem történt semmi. Sándor Pál szerint „a pártappará
tus megtagadta a terjesztést", holott amikor készen volt a lap: „beütött az istennyila" - mint 
Müller Lajos, a nyomdász, „Küzdtünk híven" címen beszámol (József Attila emlékkönyv, 
i. m. 288. 1.) - , bekövetkezett az Eötvos-kollegiumbeli kommunista szervezkedés leleplezése, 
aztán pedig a Valóságot a nyomdában elkobozták. Az Eötvös-kollégiumbeli szervezkedés egyik 
elindítója voltam. Feleségem Vilma királynő úti Montessori óvodájában voltak az első összejöve
telek. A kezdeti legális munkát a Madzsar-szeminárium szervezte. József Attila is közreműkö
dött. A Hűvösvölgy egy rejtett zugában „a történelmi materializmusról tartott előadást az 
egyetemi csoportnak, amelynek tagjai közé tartozott Rajk László, Mód Aladár, Mód Péter" 
és a népi demokratikus Magyarország számos vezető alakja. (Fejtő Ferenc: József Attila az 
útmutató. Népszava Könyvkiadó, Irodalomról - szocialistáknak, 1948.) József Attila alaposan 
veszélyeztetve volt: Madzsar utasítására Mód Aladár adta át József Attilának az egyetemi 
hallgatók csoportjában összegyűlt pénzt a Valóság megjelentetése céljaira. 

Annyira nem következett különösebb „törés" a Valóság ügyéből, hogy József Attila 
továbbra is zavartalanul részt vett a Madzsar-szeminárium munkájában és Darvas Gábor még 
1932 telén is találkozott József Attilával a Társadalmi Szemle szerkesztőségében. 
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Köves András, akit a Madzsar-szemináriumból a KMP vonalon Rózsa Ferenchez kapcsol
tak, 1932. március 8-án, egy héttel Tamás Aladár letartóztatása után, a KMP vidéki szervez
kedése ügyéből kifolyólag szintén „lebukott". Köves 1932. júniusban szabadult a börtönből. 
„Pihentették", egy ideig nem vett részt az illegális munkában. A Podmaniczky utcában lakott, 
közel József Attiláék Székely Bertalan utcai lakásához. Szabad idővel rendelkezvén, 1932. 
végéig gyakran meglátogatta József Attilát. Köves András teljesen lehetetlennek tartja, hogy 
József Attilát kizárták volna a KMP-ből. József Attila betartotta a konspiráció szabályát és 
célzást sem tett párttagságára, viszont tudta, hogy Kövest kommunista ügyből kifolyólag 
ítélték el Tamás Aladárral együtt. A sűrű baráti és elvtársi együttléteik alatt valamiképpen 
megnyilvánult volna a „kizárás" következménye. Ilyennek nyoma sem volt. A Valóságban meg
jelent József Attila-cikk ügye is szóba került közöttük. Kizárólag az volt a hiba, hogy túl 
elvont volt József Attila fejtegetése, a közérthetőség hiánya miatt kifogásolták. (Köves András 
közlése.) Ez felel meg az általam ismert tényeknek is. 

Hogy mennyire csak kis „törést" okozott a Valóság cikke, azt alaposan bizonyítják azok 
a hiteles tények, amelyek a Saílai-Fürst elvtársak statáriális tárgyalása alatt József Attiláról 
közismertek: „József Attila vezette a párt megbízásából a legjobb magyar értelmiségiek tilta
kozásának megszervezését a két elvtársat fenyegető halálbüntetés ellen . . . " (Révai, i. m. 21.1.) 
A halálbüntetés elleni akciót Madzsar József irányította. A lakásomon folyt le a megbeszélés, 
hogy ki kivel tárgyal. Felejthetetlen számomra József Attila együttérző lelkiállapota. Nyoma 
sem volt valamiféle pártfegyelmet nem tűrő természetnek. Valamiféle „kizárt"-ságnak sem. 
Még nemrég hallottam olyan, az 1931-32 körüli kizáratása megtörténté mellett kardoskodó 
véleményt, amely szerint akkor — Sallai és Fürst élete érdekében — azért vették igénybe a már 
kizárt József Attilát, mert még az ördöggel is szövetkezni kellett. Ha valaki, úgy valójában 
József Attila szövetkezett még az ördöggel is az elvtársak életéért és azok, akik akkori tevékeny
ségét tapasztalták, szeretettel emlékeznek odaadó elvtársiasságára. Ezek azonban csupán 
szubjektív tények. Hogy a magyar nép végre tisztán lásson a József Attila-kérdésben, semmiféle 
szubjektív szempontnak sem szabad érvényesülnie. Az objektív valóság pedig az, hogy 1932 
őszén már megjelent a Külvárosi éj a Bánat című verssel (az újságok októberben írtak a kötet
ről), tehát aki arra hivatkozik, hogy a KMP-ből való kizáratásának hangulata tükröződik a 
Bánatban, annak eddig az időpontig kell a „kizárást" bizonyítania. (Az Űj Magyar Lexilcon, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1960. tévesen 1931-ben jelöli meg a Külvárosi éj megjelenési időpont
ját.) 

A tények megcáfolják Horváth Márton értesülését az 1931—32. évi kizárásról, és ezek 
szerint nem helytállóak a Bánat-hoz fűzött megjegyzései. (Az Akadémiai Kiadónál 1952-ben 
megjelent József Attila Összes művei-ben a Bánat c. versről ott szerepel a jegyzet: „A pártból 
való kizárása után . . ." És az 1955. évi 2., bővített kiadásban is ott a hivatkozás Horváth 
Márton: Lobogónk: Petőfi: 41. oldalára, amelyből téves álláspontja közismertté vált) 

Révai József szerint sem lehet a Bánat című verset a „kizárás bizonyítékaként" felfogni 
{i. m. 21. 1.). Sajnálatos azonban, hogy még Révai is annak a tévedésnek lett áldozata, hogy 
„1932-ben kimarták, kiüldözték a kommunista párt sorából" (Révai: J. A. költészete, i. m. 
337. 1.). Tamás Aladár figyelmeztet arra (i. m. 307. 1.), hogy József Attila a Sarló és Kalapács
közlemény olvasása után Fábry Zoltánhoz írt levelében éppen úgy a „kimarni" kifejezést 
használta, mint versében. Helytállónak tartom azt a következtetést, hogy József Attila a 
plattformtervezet hatására - esetleg több hónap múltán - írta: „Egy pillanatra sem mar
tak k i . . ." 

ElemezVe József Attila munkásmozgalmi szereplését 1931-32-ben, megállapítható,, 
hogy ez alatt az idő alatt csak a plattformtervezet támadta József Attilát. Azaz: „Az az elva
duló csahos"-ban nem a KMP-t vádolja József Attila, az „elvaduló csahos" arra vonatkozhat, 
akit az igaztalan támadás szerzőjeként — személyi-családi motívumok alapján - „megszemé
lyesített". 

Figyelembe lehet venni azonban azt is, hogy József Attila költői képei nem naturalista 
elemek, hanem sűrített élmények művészi alakításai. A Bánat nem közvetlen lírai megnyilat
kozás a plattformtervezet igaztalan támadására. 1931. szeptember 3-án Fábryhoz írt levélben 
tiltakozik és a Bánat-ban későbbi az időpont, azősz nyomai mutatkoznak a versben: 

„ Lombos hajamba 
száraz ág hull. A száraz ágak hullnak." 

Egy új, kis (vagy nagyobb) összekoccanás „belémarása" és az indulat - amely a 
Fábryhoz írt levelében már méltóságteljes méltatlankodásba csillapult - e gyönyörű lírai 
gyöngyszemmé sűríti a bánatot. 

Érdemes azon is eltűnődni, hogy 1930. októberben az Erdélyi Helikonban is Bánat 
című verse jelent meg József Attilának: 
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„Futtám, mint a szarvasok 
lágy bánat a szememben. 
Famardosó farkasok 
űznek vala szívemben. 

Agancsom rég elhagyám, 
törötten ing az ágon, 
Szarvas voltam hajdanán 
Farkas leszek, azt bánom. 

Farkas leszek, takaros. 
Varázs-üttön megállok, 
ordas társam mind habos; 
mosolyogni próbálok. 

Sünő szóra fülelek. 
Hunyom szemem álomra, 
setét eperlevelek 
hullanak a vállamra." 

A két Bánat-vers a költő énje tükröződésében eggyé olvad: „Futtám, mint a szarva
sok . . . " , „Farkas leszek, takaros. . .", „Egy pillanatra se martak ki, csak . . . az az elvaduló 
csahos rám támadt. ..." „ordas társam mind habos . . .". Az ilyesmi azonban már arra tarto
zik, aki majd egyszer a megírandó nagy magyar dráma keretében József Attilát megszemélye
síti . . . 

Félreértések elkerülése végett hangsúlyoznom kell, hogy igazságtalan Gergely Sándort 
vádolni a Sarló és Kalapácsban megjelent támadás miatt. A Sarló és Kalapács 1931 júniusi 
jelzésű. Gergely Sándor viszont 1931 késő őszén volt kénytelen elhagyni Magyarországot és 
ígynem folyhatott be a plattform-tervezet moszkvai szövegezésébe. József Attila — Fábrynak 
írt levelében - hivatkozik arra, ha máshonnan nem, hát „G. S.", Gergely Sándor Korunkbeli 
cikkéből legalább annyit tudniuk kellett a moszkvaiaknak, hogy támadásukkal nem illethetik. 
Gergely Sándor egyébként egyetlen a Szovjetunióban írt cikkében sem támadta soha József 
Attilát. Gergely Sándor volt éppen az, akin keresztül az az elégtételadás érvényesült, amelyet 
Sallai Imre és Fürst Sándor Tamás Aladárnak megígért, hadd érezze József Attila, hogy a KMP-
nek nem az a véleménye róla, mint ami a Sarló és Kalapácsban megjelent. Nemcsak az történt, 
amiről Tamás Aladár beszámolt: Sallai és Fürst nemcsak az 1931 decemberében megjelent 
Front című lap szerkesztésével bízták meg József Attilát, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá 
váljék, a párt a plattform-tervezet megállapításával szemben teljes mértékben József Attila 
mellett áll. (I. m. 303. 1.) Fürst Sándor 1931 december végén elutazott Magyarországról és 
megígérte Tamás Aladárnak, hogy amikor 1932 március végén, április elején visszajön, elmondja 
majd, mi történt a Sarló és Kalapács helyreigazítását illefően. Tamás Aladár azonban többé 
nem találkozhatott Fürst Sándorral és így nem tudhatta meg: a Sarló és Kalapács 1932 januári 
számában (4. évf. 1.) „Az ideológiai tisztaságért, a művészet minőségéért" címmel hozzászólás 
jelent meg a plattform-tervezethez, amely megcáfolja azt az 1931 júniusi megállapítást, hogy 
József Attila a fasizmus táborában keresi a kivezető utat, arról számol be, hogy „a proletár
forradalom mellett néhány vele rokonszenvező író is jelentkezett, ilyenek Illyés Gyula, József 
Attila . . ." Ennek a hozzászólásnak aláírója Gergely Sándor, továbbá Lippai Zoltán és az 1931 
júniusi plattform-tervezet benyújtói közül Hidas Antal és Illés Béla. Tehát a KMP új vezetősége 
(Sallai — Fürst) által beígért jóvátétel egy féléven belül valóban megtörtént. A tények makacs 
dolgok . . . 

A Sarló és Kalapács számaiból azonban határozottan az is megcáfolódik, hogy az 
A magyar proletárirodalom plattform-tervezete valamiképpen is pártálláspontot fejezett ki. 
Még azt a legendát, hogy a Moszkvai Proletárírók magyar csoportjának álláspontját fejezte ki, 
még azt is megcáfolhatom. A Sarló és Kalapács 1931 októberi (III. évf. 10.) számában „Proletár 
tömegirodalmat! Marxista-leninista irodalmi plattf ormot!" címmel Kahána Mózes hozzá
szólása olvasható, amelyben a ^következőket írja: 

„Mielőtt a fent említett plattformtervezet lényegéhez hozzászólunk, megpróbáljuk 
tisztázni a plattform felelős szerzőjének kérdését. A Sarló és Kalapács közlése szerint benyúj
totta hét ember, alapjában elfogadta a „Mapp magyar csoportja" és szerkesztette Matejka 
János. Tudtunk szerint azonban nem hét, hanem három ember nyújtotta be (Barta Sándor, 
Hidas Antal és Matejka János). Alapjában elfogadta a Mapp vezetősége. De az a szöveg, amit 
a Mapp vezetősége alapjában, mint vitaanyagot elfogadott és a fenti három elvtárs benyújtott, 
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nem azonos a Sarló és Kalapácsban megjelent szöveggel. így tehát most új szerkesztői
származó új szövegről van szó, amely sehol „benyújtva" és semmi szervezet által elfogadva 
nem lett. Ez nemcsak a szervezeti fegyelem és tekintély megőrzéséért fontos, hanem azért is, 
nehogy úgy szóljunk hozzá, mint egy szervezetileg szankcionált javaslathoz, hanem csak úgy, 
mint egyes elvtársak egyéni javaslatához. Mi itt a rövidség kedvéért Matejka-plattformnak 
fogjuk nevezni..." 

Az 1931. júniusban megjelent plattformtervezet egyik aláírójának, Kiss Lajosnak 
pedig a következő „Nyilatkozat"-a jelent meg a Sarló és Kalapács 1931. decemberi (III. évf. 12.) 
számában: , 

„A Sarló és Kalapács 6. számában közölt irodalmi plattform-tervezetet nem írtam alá, 
az írók közgyűlésén azt jóvá nem hagytam, ugyanis nem voltam itt Moszkvában (Taskendben 
voltam). Nevem tévedésből került az aláírók közé. 1931. november 16-án." 

A tények magánvéleménnyé degradálják a Sarló és Kalapács hírhedt véleményét József 
Attilát illetően. A plattform tervezet támadásából kifolyólag kétszeresen is elégtételt adtak 
József Attilának, nemhogy kizárták volna. 1932 őszéig pedig még csak „szakítás" sem történt 
a KMP-vel. A valóság az, hogy 1933 februárjában - a feloszlatásig - József Attila még a 
Bartha Miklós Társaság kommunista frakciójának vezetője. Agárdi Ferenc, Schőnstein Sándor, 
Weil Emil közreműködésével a szocialista orvosok csoportjának számos tagja lépett be a Bartha 
Miklós Társaságba, továbbá szocialista jogászok (Schőnstein Sándorral álltam összeköttetésben, 
ezért ismerem a részleteket) és József Attila vezette a marxisták megerősödött ellenzéki cso
portját, amely közgyűlés összehívását harcolta ki. Az elnök megígérte a közgyűlés összehívását, 
a jobboldaliak azonban a rendőrséghez fordultak segítségért. 1933 február végének egyik 
estéjén a detektívek behatoltak az egyesület helyiségébe, a jelenlevőket elhurcolták. (József 
Attila nem tartózkodott ott, nem bukott le. Beszámol mindezekről Agárdi Ferenc: József 
Attila, a proletárság felszabadításának harcosa c. cikkben. Magyarország, 1957. dec. 4.) 

E tényeket egészíti ki az, hogy amikor a Sarló és Kalapács már helyreigazította a 
József Attilára vonatkozó szektás magánvéleményt, a József Attila elleni vádaskodást Kassák 
Lajos Munka című „Szocialista társadalmi és művészeti beszámoló"-ja vette át és terjesztette 
a magyar munkásmozgalomban — kommunistaellenes célzattal. Az történt ugyanis, hogy 1932 
szeptemberében a Társadalmi Szemle (II. évf. 8. sz.) arra figyelmeztette a kassákistákat, hogy. 
„aki igazán eredményesen akar harcolni a fasizmus ellen, annak harcolni kell a munkásságon 
belül a szociáldemokrácia ellen is". A Munka szerkesztősége válaszul megkezdte — durva és 
becsmérlő hangnemben — támadásait a Társadalmi Szemle kommunista munkatársai ellen. 
Nádas József névszerint József Attilát is kikezdte, mint akit „a „T.Sz." a fasiszta „Előörs"-től 
vett át, ahol néhány hónappal ezelőtt még rovatvezető volt". (Munka, 1932. nov., IV. évf. 25. 
sz.) József Attilát rágalmazzák tehát, hogy a kommunistákat támadhassák. A magyar munkás
mozgalom nyilvánossága előtt ugyanis 1932 végén köztudomású volt, hogy József Attila 
a kommunistákhoz tartozik. A „szakítás" legendájának ekkor még nyoma sem volt. 

Egyszerű lenne minden a József Attila kérdésben, ha 1931-32-ben valóban kizárták 
volna József Attilát a KMP-ből. Lenne magyarázat az 1933 februárjában a Társadalmi Szemlé
ben megjelent Pákozdy-cikk támadására. Az a magyarázat viszont, amelyet Révai József 
Pákozdynak hozzá intézett levele alapján „igazságot" téve elfogadott, engem például nem 
elégít ki és kénytelen vagyok ebben a kérdésben is vitázni, mégpedig ismét a tények alapján. 

Pákozdy a következőket állítja a Révai Józsefhez intézett levelében (Révai, i. m. 
30. ÍJ.); „A cikk megszületésének közvetlen előzménye az volt, hogy Madzsar József és Sándor 
Pál, az akkori Társadalmi Szemle szerkesztői magukhoz hívattak — mégpedig József Attila 
ügyében. Különféle panaszokat soroltak fel ellene. Elmondták, hogy József Attila fegyelmezet
len, komolytalan. Madzsar elvtárs például azt sérelmezte, hogy az általa vezetett szemináriumo
kon József Attila lejáratja őt, szembeszáll vele, cáfolja az anyag egyes tételeit, minduntalan 
vitát provokál. . . " Bizonyos mértékig azonosan, mégis — nem lényegtelen körülményekre 
vonatkozóan - nem egyezően számol be mindezekről Sándor Pál. Sándor Pál szerint „a cikk 
megírására való ösztönzés »közvetlenül« (Aláhúzásom. V. Gy.) a Társadalmi Szemle második 
(Nem első? V. Gy.) szerkesztőjétől, Madzsar Józseftől indult ki." Háttere (Sándor Pál szerint): 
„abban az időben - 1932 végén, 1933 elején - Madzsar József, mint az ún. Szakszervezeti 
ellenzéki moz^lom vezére a mozgalom vezetői részére illegális szemináriumot tartott . . . Hogy, 

-hogy nem, talán sikerül még egyszer ezt is kinyomozni, József Attila résztvevője volt ennek 
a szemináriumnak. Mépgedig hangos és igen sokat vitatkozó résztvevője... Madzsart idegesí
tette ez a viselkedése és kísérletei, hogy a szemináriumot megfelelő mederbe tartsa, meghiúsul
tak József Attila makacskodásán. Ismerni kellett Madzsart ahhoz, hogy tudjuk miért nem 
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keletkezett benne az a kézenfekvő megoldás, miképpen szabaduljon meg az izgága hallgatótól. 
Az ő szelid lelkülete nem vitte rá, hogy felszólítsa, ne vegyen részt ezeken a szemináriumokon. 
Az egyenes eltávolítás helyett, az elidegenítés módszerét választotta. Erre szolgált volna 
Pákozdy kritikája, amely Madzsar felszólítására és a velem (Sándor Pál) való előzetes meg
beszélés nélkül készült... Mint felelős szerkesztő tiltakoztam a közlés ellen." 

Mindezekhez bevezetőül néhány apróság: 1. Pákozdy azt állítja, hogy Madzsar József 
és Sándor Pál hivatták magukhoz és különféle panaszokat adtak elő; Sándor Pál viszont azt 
állítja, hogy a vele való előzetes megbeszélés nélkül készült a cikk. 2. A Társadalmi Szemle 
tényleges szerkesztője Madzsar József volt. Miután azonban a párt nem akarta kitenni Madzsar 
Józsefet az állandó rendőrségi zaklatásoknak, melléje adták felelős szerkesztőként az addig 
kevéssé ismert Sándor Pált. 3. Furcsa a „szelíd lelkületű" Madzsar József részéről az a „kézen
fekvő" megoldás, hogy a szemináriumból való egyenes eltávolítás helyett „nem elsődleges 
lírikus természetnek" minősítsék József Attilát, aki „nem él benn a mozgalom sodrában" 
— mint ahogyan Pákozdy cikkében írta. 

Madzsar József valóban,, szelíd lelkületű" volt. Türelmes. Remekül tudott bánni 
munkásokkal, értelmiségiekkel. Rajongtunk érte. Minden kérdésnek örült a szemináriumunkon, 
minden ellenvetésre részletesen reagált és ha kellett, órákig magyarázott vagy vitázott. Különö
sen a mi szemináriumunkon, amelyen József Attila is részt vett, nem az anyag volt a fontos, 
hanem a gondolkodásra való megtanítás, a dialektikus szemlélet elsajátítása. Nem tudok arról, 
hogy József Attila — aki sohasem volt hangos — idegesítette' volna. Arról viszont tudok, hogy 
Madzsar szívesen fogadta József Attilát még a lakásán is, érdekelte fejlődése és szemmel látható 
volt, hogy kedveli. 

Ezek azonban ismét csak szubjektív tények. A lényeg az, hogy — mint már kifejtet
tem '— nem „1932 végén, 1933 elején" létezett ez a Madzsar-szeminárium, mint Sándor Pál 
állítja, hanem 1930 — 1932-ben. Sőt pont akkor már nem létezett, amikor Madzsar József „szelíd 
lelkületével" ilyen különös módon akart volna szabadulni József Attilától. József Attila egyéb
ként a Front, a Valóság, a halálbüntetés elleni akció következtében „lefeketedett" a rendőrség 
előtt és kézenfekvő lett volna ezen a címen felkérni, hogy ne vegyen részt a — nem illegális, 
csak féllegális — szemináriumunkon. 

A Madzsar-szeminárium azonban pontosan 1932. augusztus 19-én megszűnt, miután 
Madzsar Józsefet Poll Sándorral együtt KMP-ügyben letartóztatták. Madzsar József csak 1932. 
november 30-án szabadult a börtönből. Óvatosnak kellett lennie — egészségi állapota sem 
volt egészen rendben —, szemináriumi keretben nem jöttünk többet össze, csak külön-külön 
érintkeztünk vele. Én különösen sokat jártam lakására szabadulása után, ez volt az az időpont, 
amikor „dekonspirálódtam" előtte. 

Miután Madzsar a börtönből nem kérhette fel Pákozdyt a cikk megírására, az említett 
felszólítás csak 1932 decemberétől 1933 januárjáig történhetett. (Februárban jelent meg a cikk.) 
Ekkor pedig már nem volt Madzsar-szeminárium. Madzsar József nemcsak a mi vezetőképző 
szemináriumunkat szüntette be, hanem a többi szemináriumait is szétosztotta közöttünk. 
Én lettem utóda pl. Csepelen, ahol Kalmár Józseffel tartottam e célból a kapcsolatot és én 
vettem át a művész-szemináriumát, amelyből aztán a kommunista képzőművészsejt és a 
Szocialista Képzőművészek Csoportja alakult. 

Tartozom József Attila emlékének, hogy mindezekre a tényekre rámutassak. A sze
mináriumból való eltávolítás szándéka nem lehetett a Pákozdy-cikk háttere. Madzsar Józsefnek 
kell igazságot tennem ebben a kérdésben. Madzsar József ekkor már kevesebbet foglalkozhatott 
a Társadalmi Szemle ügyével. Sándor Pál a következőket állítja: 

„A kritika sokkal hosszabb és keményebb volt eredeti megfogalmazásában. Mint 
felelős szerkesztő, tiltakoztam a közlés ellen. A szelíd lelkű Madzsar azonban ezúttal meg
makacsolta magát. Végűi is nem tudtunk megegyezni. Döntés végett az ügyet Vándor Pál 
elé terjesztettük, aki akkor érkezett Moszkvából. Sajnos, ő is Madzsarnak adott igazat. A cikk 
tehát — lerövidítve és szelídítve ugyan, de — megjelent." (I. m. 321. 1.) 

Kézenfekvő lett volna mindenesetre a Pákozdy cikket másokkal megvitatni, amennyi
ben Madzsar „megmakacsolta" magát. Például Agárdi Ferenccel, a Társadalmi Szemle egyik 
legnépszerűbb munkatársával, aki a Korunk 1932. novemberi számában „József Attila a 
szocializmus költője" című cikkében a Külvárosi éjről megállapította: „Nemcsak a költő 
egyéni fejlődésében bír jelentőséggel, hanem az egész újabbkori magyar költészet történetében 
fontos etapot jelent.. . Az osztályöntudat kialakulásának lassú folyamata mutatkozik abban 
a fejlődésben, amely Csizmadia Sándor. . . , Várnai Zseni ösztönösen lázadó, általános huma
nista. . . , József Attila tudatos forradalmár, konkrét osztálycélú költészetéig vezet.. . József 
Attila költészetében a szocializmusnak nemcsak harcos átérzése, hanem elmélete is egészen a 
szabatos terminológiáig megjelenik. Sokan az esztéta ideológusok közül, általában a leg
kiválóbb költőnek tartják József Attilát, mi hisszük és elvárjuk tőle, hogy a proletárság leg
kiválóbb költője legyen." . 
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Még aki elhiszi, hogy Madzsar" szedte rá „pártálláspont" címén Pákozdyt, a halott 
Madzsar az oka ennek a József Attila elleni — sorsdöntő - támadásnak, még annak is rá kell 
döbbenie mindarra, ami viszont a tényekből adódik. Vándor Pál felesége, Redő Éva 
bizonyítja: 

„Közlöm, hogy első férjem Vándor Pál 1932-ben július 15-e után néhány nappal, magyar
országi illegális tartózkodás után Bécsen keresztül Moszkvába ment, - ahol egyfolytában 
tovább élt és nem is jött közben haza Magyarországra. Én 1932. őszétől kezdve együtt voltam 
vele Moszkvában és tudnom kellett volna róla, ha 1933. jan.—febr. hónapjában — ha csak 
néhány napra is — hazajött volna." (Feljegyzés Vértes elvtárs részére. 1961. okt. 2. Eredeti 
kézírat.) 

Vándor Pál csak 1932. július 15. utáni napokig volt a KMP,összekötője a Társadalmi 
Szemléhez, csak Sallaiék letartóztatásáig tartotta a KMP-kapcsolatot Madzsar Józseffel, 
a letartóztatások hírére elhagyta az országot, Moszkvába utazott. A Külvárosi éj-kötet 1932 
szeptember végén jelent meg, az 1933. februárban megjelent Társadalmi Szemle Pákozdy-
kéziratát Sándor Pál „döntés végett" — sajnos — nem mutathatta be Vándor Pálnak, Vándor 
Pál nem adhatott igazat Madzsarnak, Vándor Pál akkor nem érkezett vissza Moszkvából, 
Vándor Pál akkor már magyar ügyekkel sem foglalkozhatott Moszkvában. Sándor Pál 
Madzsarra való hivatkozása megdőlt. 

Révai József arra helyesen mutatott rá, hogy a Társadalmi Szemle Pákozdy-bírálata „nyil
ván a proletárirodalom plattfromtervezete szellemében" (I. m. 31. 1.) „sűrítve tartalmazta 
a József Attila költészete ellen felhozható szektás »munkásköltészet« valamennyi »érvét« (uo. 32. 
1.).. Révai József azonban pillanatnyi politikai harc sajátos pozíciójából formálta ki véleményét 
és nem a tények figyelembevételével. Mindazoknak, akik vezető szerepet töltöttek be a kom
munista párt és a vezetése alatt álló legális területek frontjain, tudniuk kéli, hogy mennyit 
ér a plattformtervezet — helyreigazított - egyéni álláspontja. Legfeljebb személyhez, vagy 
egyes személyekhez kötött szektás álláspontról szabadna szólni. A párttörténet és a József 
Attila-kérdésben az irodalomtörténet feladata éppen az, hogy objektív dokumentumok alapján 
differenciáltan elemezze a kérdéseket; a tanulságok csak így vonhatók le időtállóan. 

Sajnos, kevés korabeli dokumentum áll rendelkezésre, mindent el kell azonban követni, 
hogy ami fellelhető, azt felkutassák. A tudományos elemzéseknek meríteniük kell a következő 
- eddig figyelembe sem vett - forrásból is. 1933. februárban jelent meg a Társadalmi Szemlé
ben Pákozdy Ferenc bírálata József Attila: Külvárosi éj c. kötetéről. Egy hónappal korábban, 
1933 januárjában egy másik Pákozdy Ferenc is írt kritikát a Külvárosi éjről, mégpedig egy 
polgári lapban, a Hetivásár-Hétfői Űjság-ban. (Hódmezővásárhely, 1933. január 2. II. évf. 40. 
sz. 2 - 3 . 1. Pákozdy Ferenc: Külvárosi éj. József Attila új verskötete.) Bár csak ez jelent volna 
meg a Társadalmi Szemlében: „A Külvárosi éj vékonydongájú füzete, mint az igazi költő 
minden megnyilatkozása a halhatatlanság hétfejű sárkányát akarja földhöz-vágni. Ha jól 
vettem észre, nem is gyűrkőzött hiába. Alig másféltucat költemény lélegzik benne, hanem ezek 
aztán egytől egyig lánglélek telitüdejéből. A leglanyhább is átfú holmi növendék világegyete
men." 

Nem arra akarom azonban felhívni a figyelmet, hogy a Társadalmi Szemle kritikája 
előtt néhány héttel ez a névrokon Pákozdy Ferenc megállapítja, hogy József Attila „persze, hogy 
szocialista", „körülbelül az első, akiben a tételes szocializmus elemi hatású költészetté ötvöző
dött", „Előtte senkisem volt ilyen. Se magyarul, se idegenül", „Forgatom a kötetet. Megsimoga
tom a kezét . . . elmosolyodom kamaszmímű dévajkodásán. . . megcsókolom a szívét...", 
„Milyen dicsőség, hogy a Külvárosi éj-t. magyarul írta József Attila." 

Előfordult már nem is egyszer a világirodalomban, hogy zseniális kritikusok is bak
lövéseket hagynak hátra, avagy — ha úgy tetszik - a vak tyúk is talál szemet. Ennek a másik 
Pákozdy Ferencnek azonban a fennmaradt - és irodalomtörténetileg jelentős - kritikája 
fontos, figyelembeveendő adatokat is szolgáltat. A következő olvasható ebben a kirtikában: 

„József Attila maga is érezte, hogy még sincs egészen rendjén, ha minden hagyomány 
fölrúgásával kizárólag ünnfcpi köntösben jelenik meg a költők és nemköltők éhes ítélőszéke 
előtt. Mondta is a minap: 

— Sajnos, én nem állhatok elő rossz verssel. Hogy-hogy nem, annyira megszaporodtak 
utóbb ellenségeim, hogy menten megennének, ha módot adnék, hogy belémharapjanak." 

Nem szemináriumi vitatkozásból ellenségekről yan itt szó. Pákozdy Ferenc — a másik — 
más ellenségekről tud. „A szakadatlan tökéletesség lenyűgöz, de ugyanakkor vissza is riaszt, 
mint a csipkebokor lángja" — írja. „Mit csináljon a szegény nagy költő, mikor a pórnépnél 
gyűlöletesebbek ama választott kevesek... amikor akadnak egészen kiváló költők, akik a 
Külvárosi éj verseit sem találják elég jónak, hanem eldobván tilinkójukat fülsiketítő lelkesedés-

' sei harsogatják a bírálgatás botrányfújó fütyürűjét?" — kérdezi ez a Pákozdy és válaszol is: 
„disznóság, amikor költő árul el költőt", „Goethe és Schiller, Petőfi és Arany nem éppen így 
gyakorolták a barátságot". „Olyan szépet úgysem tud írni, hogy ne kerüljön egy-két agyar, 
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amely kézzel vagy hivatalból belemar. Előbb meg kefl egy kicsit halnia, hogy háborítatlanul 
lehessen örökéletű." 

Egy hónappal a Társadalmi Szemle állásfoglalása előtt! Itt nem a RAPP szektás hatása 
bizonyítódik. Pákozdy Ferenc itt nem Moszkvával, a rappisták szektás irodalompolitikájával 
hadakozik. Ilyen összefüggéseket is figyelembe kell venni. 

1932. október 30-án Bálint György a következőket írta a Pesti Naplóban (83. évf. 
245. sz.): 

„József Attila verseiből... a nép szól a maga hangján. Ezekben a népies és nem „népies" 
versekben József Attila magyar formákhoz, primitív és mégis finom, kicsit régies magyar 
ritmusokhoz tér vissza és ezen a formanyelven keresztül modernet mond.. . ezekben a versek
ben, még a leglázadóbbakban is, egy kiforrott művész nyugalma... Ezek azok a versek, 
amelyeket sokszor olvas el az ember és végül észreveszi magát, hogy kívülről tudja az egyes 
strófákat." (B. Gy.: József Attila: Külvárosi éj.) 

Illyés Gyula viszont a Nyugat 1932. decemberi számában számol be a Külvárosi éj-ről 
alkotott véleményéről. (A hódmezővásárhelyi Pákozdy Ferenc a költőbarátnak .erre a meg
nyilvánulására célzott.) 

„Vannak... versek, melyek.. . hidegen hagynak, tán ép tökéletességük miatt. . . 
azt kell megállapítanunk, hogy ez a sok jó törekvés nem váltja ki a tökéletes vers benyomását... 
Túlsókat markolsz, keveset fogsz... Ebben a kötetben alig van három-négy részlet, ahol köz
vetlen, szubjektív lírai megnyilatkozást kapunk és ezek a legkevésbé sikerültek. . . Három-négy 
hibátlan szakasz után ráeszmél, hogy ő tulajdonképpen forradalmár is, sőt — és itt jön a leg
nehezebbje — tudományosan képzett marxista is. Nem szeretném, ha félreértenének. Semmi 
kifogásom forradalmisága ellen, a baj csak az, hogy ez épp egy nyugodt szemléletű, minden 
izgalomtól és lazítástól mérföldre eső vers írása közben jut eszébe... József Attila még „nem 
tisztult le", ahogyan most mondják. Költészetében még nem váltak szét egymástól elütő 
darabok, még egyetlen nagy körben harapnak, mint az ős káosz.. ." (Illyés Gyula: Külvárosi éj. 
József Attila versei. Nyugat XXV. évf. 24. sz.) 

Kár, hogy Révai József nem helyezte egymás mellé a Sándor Pál által inspirált kritikát 
a Társadalmi Szemlében és az Illyés Gyula véleményt. Észrevehette volna a RAPP „érvek" és 
Illyés Gyula szempontjainak különös összetalálkozását. 

Az így megfogalmazódott Társadalmi Szemle-támadás után, 1933. március 11-én este 
9 óra után, a Társadalmi Szemle szokásos heti összejöveteleinek időpontjában a politikai 
rendőrség detektívjei behatoltak a Sándor Pál Visegrádi utcai lakásában levő szerkesztőségbe 
és a jelenlevő Társadalmi Szemle szerkesztőit, a munkatársakat, terjesztőket, a Sándor Pál 
köréhez tartozó barátokat, vendégeket a főkapitányságra hurcolták. A Társadalmi Szemle 
kritikája miatt — jogosan — megbántott József Attila nem volt jelen. Illyés Gyula ellenben 
Hetényi—Schweinitzer hálójába került és csak éjfél felé, Babits Mihály közbelépésére helyezték 
szabadlábra. 

4. 

Nemcsak a Társadalmi Szemle hírhedtté vált kritikája miatt szűnt meg József Attila 
párttevékenysége 1933 elején. Hozzájárult ehhez a Társadalmi Szemle munkatársainak, Mad-
zsar Józsefnek és társainak letartóztatása, ami új helyzetet teremtett és fel sem merülhetett 
már, hogy a Pákozdy-cikk ügyét jóvátegyék. (Madzsar Józsefben — tudomásom szerint — meg
volt a hajlandóság erre és Antal János készült is a Pákozdy-cikk megválaszolására.) 

A letartóztatások eredményeként megszakadtak József Attila kapcsolatai is. József 
Attila kezelőorvosának, Kulcsár Istvánnak letartóztatása és József Attila rendőrségi kihall
gatása tanulságaként pedig „bekövetkezett az illegális szervezet az a természetes bizalmatlan
sága", amelyre Révai József is utal: „nem volt biztosíték arra, hogy freudista elemzés korlátlan 
önfeltárása közben a kezelt beteg nem mond-e el olyan konspirációs titkokat, amelyek sem az 
orvosra sem másra nem tartoznak." (Révai József, i. m. 23. 1.) Bálint György is analízisbe 
került 1935 körül — Róheim Géza volt pszichoanalitikusa — és ez tette lehetetlenné, hogy a 
KMP-be bevonjuk. A Széli Jenő és 33 társa ellen indított kommunista ügyben a büntetőtörvény
szék 1933. májusi tárgyalása alapján nyilvánvalóvá vált, hogy József Attila dr. Kulcsár István, 
a Magyar Individual Psychológiai Egyesület titkára „betege volt és. . . psychoanalitikai úton 
kezelte. . ." József Attila is közölte a bírósági tárgyaláson, hogy „gyomorbaja ellen psycho
analitikai módszerekkel Dr. Kulcsár István kezelte." (P. J. Arch. Koronaügyészség 1934 — IV. 
558. közli Hajdú Tibor és Rákosi Sándor: József Attila versei a bíróság előtt. Párttörténeti 
Közlemények IV. 1. 1958. jan.) Ebben az egyetemeken, főiskolákon és középiskolákban szer
vezett kommunista tanulókörök, diákbizottságok elleni ügyben Darvas József, E. Kovács 
Kálmán, Szántó Piroska is ott ültek a vádlottak padján József Attilával. Amennyiben József 
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Attila „kizárt" lett volna, nyilván elkülönítették volna magukat tőle. . . Kálmán Endre a 
rendőrségi kihallgatás során együtt volt József Attilával az őrízetesben és jól emlékszik arra, 
hogy úgy beszélgettek vele, „mint aki hozzánk tartozik, nem pedig mint olyannal, aki ki van 
zárva a pártból." (Kálmán Endre 1962. ápr. 12-ről kelt levele.) 

Tévednek tehát azok, akik a Társadalmi Szemle-cikk után történteket csak olyanoknak 
tulajdonítják, akik József Attila tehetségét fel nem ismerték és „zavaros"-nak találták. Csak 
a KMP szektás vonalvezetését nem lehet okolni, amiért nem nyúlt utána. A szektás politika 
sok bajt okozott a kommunista pártnak, mégsem szabad József Attila viszonyát a KMP-hez 
csak ebből a szemszögből megítélni. A szektás hibák — mint az lenni szokott — a revizionisták 
malmára hajtja a vizet és a revizionista megnyilvánulások — mint erre Révai József helyesen 
rámutatott (i. m. 26. 1.) - a József Attila-kérdést is felhasználták a KMP ellen, egyszerűen 
figyelmen kívül hagyva azt, hogy sok minden, ami történt, József Attilán is múlott. 

A Társadalmi Szemle megszűnésével egyedekre bomlott a KMP körül tömörült írógárda 
és a mozgalom perifériájára szorultak mindazok az értelmiségiek, akik nem szorosan tartoztak 
a KMP valamelyik szervéhez. A KMP központi bizottsága 1933 januári határozata ugyanis 
a pártválság okainak feltárásával egyidejűleg megjelölte a KMP-tömegmunka alapján való 
átszervezés módját. Lemaradtak mindazok, akik képteleneknek bizonyultak a kitűzött fel
adatok megvalósítására. A KMP átszervezése „több tucat párttag tagságának legalábbis 
ideiglenes megszűnését jelentette. Vagyis azt, hogy ezek nem vehettek részt az újonnan fel
épülő pártszervezetek munkájában, mert vagy nem dolgoztak a tömegek között, vagy mert 
mint a rendőrség előtt ismert kommunisták, jelenlétükkel a pártszervezeteket veszélyeztették 
volna." (Friss Istvánné: Adatok a Kommunisták Magyarországi Pártja szervezeti fejlődéséhez. 
1933-1936. Párttörténeti Közlemények VI. évf. 3. 1960 aug.) A párt átszervezéséről szóló 
utasítás az 1933 előtt igen aktív - részben értelmiségi — tagjai körében sok zavart keltett. 
„Egyesek nem ismerték fel, hogy itt egy feltétlenül helyes törekvésről van szó, a párt általános 
perspektíváját illetően. . ." (Friss Istvánné: i. m.) A „leépítések" személyi ellentéteket is 
váltottak ki, különféle csoportosulások keletkeztek az értelmiségiek sorában és Hitler uralomra 
jutása is bomlást idézett elő. Véleményem szerint már ezeknek a tényeknek következménye 
1933 május végén József Attila Űj Harcos-ügye. 

Az Űj Harcos nem volt a KMP orgánuma. Azok közé az egyéni baloldali kiadói vállal
kozások közé tartozott, mint például a Sándor Pál —Müller-féle Űj Európa Könyvtár, mint 
Faust Imre kiadványai és Oravecz István — az Űj Harcos szerkesztője és kiadója — Phőnix-
könyvei. Baloldali könyvek kiadása szerény megélhetést biztosított, többen a munkásmoz
galomban könyvterjesztésből éltek. A Társadalmi Szemle-lebukások után a KMP - Papp 
Lajos révén — engem küldött a szerkesztőbizottságba, hogy Oraveczet megfelelően befolyásol
jam. Oraveczcel nem volt könnyű együtt dolgozni, miután pártkapcsolattal nem rendelkezett 
és bizonytalannak érezte magát. Kiadói terveivel és az Űj Harcos anyagával sokfelé házalt, így 
rajta keresztül sokféle befolyás érvényesült, gyakran a rossz tanácsra hallgatott. Ez történt 
az Űj Harcos 1933. májusi számának összeállításakor is. Május 26-án felmentéssel végződött a 
Társadalmi Szemle bírósági tárgyalása és Antal János is szabadlábra került; lakása nem lévén, 
nálam lakott és Papp Lajos hozzájárulásával azonnal bevontam az Űj Harcos szerkesztési 
munkáiba. 

Természetesen József Attila-verset is közölt az Űj Harcos. Vajon volt-e ez idő tájt más 
„ismert nevű" — és tehetséges — költője a magyar munkásmozgalomnak? Oravecz azonban 
nem igen mert ellentétbe kerülni Sándor Pállal és ebből származott a „félszívvel" kritika az 
Új Harcosban a Külvárosi éj-ről. Amennyiben pártálláspontot képviselt volna a Pákozdy-cikk 
a Társadalmi Szemlében, az Űj Harcos-kritika sem jelenhetett volna meg csak „félszívvel". 
Amikor Oravecz tapasztalta, hogy kiállók József Attila versei mellett és Antal János részéről 
sem tapasztalt ellenállást, sőt azt hallotta tőle, hogy az Űj Harcos következő száma részére meg
írja válaszát Pákozdynak, azzal lepett meg bennünket Oravecz, hogy utolsó pillanatban szerzett 
Viola László szerkesztő bizottsági megbizottja révén (Füredi József közvetítésével) József 
Attila-cikket, amelyet azonban Oravecz sem Antal Jánosnak, sem nekem nem mutatott meg 
előzetesen, csak a nyomdából elhozott első példányt olvashattuk. Azonnal jelentettük Papp 
Lajosnak, hogy Oravecz illojálisan viselkedett és átejtett bennünket. Papp Lajos azt tanácsolta, 
hogy értesítsük Sollner Józsefet. Azonnal felkerestem a nemesfémes szakszervezetben, aki nem 
adott mindjárt választ a teendőkre vonatkozóan, hanem sebtében valami értekezletet hívott 
össze (vagy éppen üléseztek) és ennek eredményeként közölte, hogy bojkottálni fogjuk az Űj 
Harcost, nem terjesztjük a megjelent számot és ne vegyünk többé részt Antallal a további 
szerkesztő bizottsági összejövetelen. Oravecz meg volt ijedve — pénze feküdt a lapban —, 
megpróbálta rávenni Antal Jánost, hogy a következő számban reflektáljon József Attila cikkére. 
Antal János ugyan megírta a választ, azonban nem ez jelent meg a következő Űj Harcosban, 
hanem Téglás Ferenc cikke, és úgy tudtuk, hogy a párt álláspontját fejezi ki. (Az 1933 előtti és 
utáni levelezés anyaga szerepel a Párttörténeti Intézet archívumában, Téglás Ferenc állás-
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foglalásának azonban nincsen nyoma, ami arra utal, hogy csak egyéni álláspontját fejezte ki és 
nem a pártvezetőség véleményét.) 

József Attila Az egységfront körül c. cikkét az Új Harcosban károsnak tartottam. 
Érzékeltem ugyan már ekkor is, hogy a fasisztaellenes egységfront kialakítása körül valami baj 
van (Antal Jánossal együtt meg is valósítottuk elgondolásainkat a Gondolatban), József Attila 
azonban, bár már egyike volt azoknak, akik a Kommunista Internacionálé VII-ik kongresszusa 
előtt ismerte fel a munkásosztály és az antifasiszta kispolgárság összefogásának szükségességét, 
kétségbe vonta, hogy „a politikailag tevékeny munkások többségének diktatúrájával a szoci
alizmus fölépíthető", szerinte „ilyen diktatúra lényegében csak ideig-óráig tarthatja magát". 
József Attila olyanok hatása alá került, akik a kommunista politikának ezt vagy azt a vonat
kozását bírálták, hamarosan azonban egy gyékényen árultak az egész kommunista mozgalom 
rágalmazóival. Ha a megjelenés előtt olvashattam volna cikkét, megkértem volna, hogy 
ne közöltesse, nehogy a bizalomteljes viszonyt, a szolidaritást megbontsa. 

Az Űj Harcosban megjelent József Attila-cikk hatásaként történhetett az, amiről 
Sollner József számol be: elmérgesedett a helyzet, „elhatározták, hogy „dobják" ezt az em
bert, bár a Központi Bizottság és az agitprop. is tudta, hogy nagy tehetség. . ." (Sollner i. 
m. 280. 1.) 

„Kizárás" azonban az 1930-tól 1933 februárig terjedő aktív párttagság utáni hónapok
ban, az Új Harcos cikkből kifolyólag sem történt József Attila ügyében. Sollnernek tudnia kel
lene ilyen határozatról. Tudnia kellene Köves Andrásnak is, aki 1933-ban újra fontos beosztást 
kapott, tagja lett a Vörös Segély végrehajtó bizottságának, a KIMSZ-szel tartotta a kapcsolatot 
Sebes György útján. Határozottan emlékszik Köves, hogy beszélt Sebessel az Új Harcosban 
megjelent József Attila-cikk ügyéről, azonban csupán megrovóan, szó sem volt „kizárás"-ról 
a vezető fórumokon. (Köves András közlése.) Köves Andrást 1933 januárban tartóztatták le 
újból, Kádár Jánossal, Molnár Lászlóval, Rudas Ervinnel, Sebes Györggyel együtt. Egyikük 
sem tudott József Attila „kizárásáról", elvitték volna ennek hírét a szegedi Csillag-börtön 
politikai osztályára, ahol mindent nyilvántartottak. 

A kizáratási mende-mondáknak ez az 1933. februártól a Moszkvai írókongresszusig 
(1934 augusztus) terjedő 1 és % esztendő kedvezhetne a legmegfelelőbben és mégsem állítja 
senki, hogy ekkor zárták volna ki József Attilát. A legendáknak is van belső logikájuk. Az, 
hogy nem az Új Harcos-ügyből kifolyólag terjesztik a kizárás mende-mondáját és nem is az ezt 
követő Rátz Kálmán-féle társasággal kapcsolatos további kisiklásából, Tamás Aladár érvelése 
helyessége mellett szól: „. . . teljesen értelmetlen lett volna, hogy József Attilát 3 - 4 évvel 
azután zárják ki, hogy a párttal megszakadt a kapcsolata". (I. m. 308. 1. Tamás Aladár az 
állítólagos és megcáfolt 1931/32-es kizárástól számította ezt a 3—4 évet.) 

A kizárásról szóló legendák természetesen sehol sem tesznek arról említést, hogy 1933 
végén, 1934 elején milyen pártalapítási tervekbe keveredett József Attila. A Társadalmi Szemle 
gárdájának egy része a szétszóródás után Rátz Kálmán körül kezdett tömörülni, ezekhez 
verődött egy időre a társtalan József Attila is. 

Rátz Kálmán szerepét még nem derítették fel. Voltunk néhányan — például dr. Schön
stem Sándor és én is —, akik a Horthy-rendszer legügyesebb és legveszedelmesebb különleges 
ügynökének tartottuk, nem is a politikai rendőrség emberének, hanem a katona-politika szer
vének. Erőfeszítéseink hiábavalók voltak, nem voltunk képesek elvtársainkat leválasztani 
társaságától. Estéről estére a Balázs-, illetve Bucsinszky-kávéházban tanyáztak, ez volt a moz
galom pletykaközpontja. Ide járt ebben az időben József Attila is. 

Nem tekintem hiteles forrásnak Bányai László: Négyszemközt József Attilával (Kör-
mendy könyvkiadó, Bp. 1943.) írását, érdemes mégis figyelembe venni a következőket: „ . . . 
Attila és Judit között recsegett-ropogott, szakadozott minden. Attila egyre távolodott a kom
munistáktól és Judittól egyaránt. . . Ekkoriban ismerkedett meg dr. Rátz Kálmánnal, akinek 
félelmetesen gazdaságosan adagolt műveltsége, akaratának józansága s a kettő közlésének 
szilárdsága olykor egészen gyerekesén elálmélkodtatta Attilát. A Bucsinszky-kávéházbeli 
gyakori együttléteink alatt és azután is kihatólag Rátz Kálmán egyénisége mély benyomást 
gyakorolt Attilára. . . Ez a személyi varázs annyira lényegbevágó volt, hogy ennek hatása 
alatt Attila egy időben még a Rátz Kálmán által képviselt politikai törekvésekkel is kacérkodott". 
(168-169.1.) 

Rátz Kálmánék ebben az időben a „nemzeti kommunista pártot" akarták megalapítani. 
Szántó Judit emlékszik arra, hogy amikor Rátz Kálmánék ilyesmivel foglalkoztak, József 
Attila egyszer késő éjjel érkezett haza. Lefekvés előtt leült írni és amikor egy oldalnyiig jutott, 
megmutatta Juditnak. Valami olyasmi állt ebben, hogy csak a nemzeti felszabadító mozgalom 
után jöhet a szocializmus, a nemzeteket kell elsősorban felszabadítani. Judit elvette József 
Attilától ezt az írást és 6 hétig nem beszéltek egymással, végül is sírva köszönte meg József 
Attila Szántó Judit beavatkozását „Megmentetted életemet" - mondta, és ez volt egyúttal 
a kigyógyulás is a Rátz Kálmánék társaságából. 
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Meg kellett említenem József Attila életének ezt az epizódját, mert tévelygésére jellemző. 
Azt is bizonyítja, hogy nem a szociáldemokrata párthoz közeledett magárahagyatottságában, 
mint egyesek megrágalmazták. Szántó Judit kb. Rét héttel az 1934 februári ausztriai polgár
háború előtt méltatlankodott Garai János: Nyárutó (Bp. 1934. író Kiad.) című kötetben (való
színűleg 1934 őszén) közreadott, azonban már korábban közismertté vált*„Ha a költő jobbra 
tér" című, „József Attilának küldöm, azok nevében, akik itt maradtunk" ajánlással ellátott 
- nem vers - förmedvény miatt. „Felbecsülhetetlenehb mindennél a legalitás? - kérte 
számon József Attilától az, aki szerint 

• „egy osztályharcos pöcegödörben 
megannyi versed elrohad." 

Jellemző tünetszerű megnyilvánulás ez abból a szempontból, hogy milyen hangon 
folyt a mocskolodás abban az időben bizonyos körökben József Attila ellen. Hogy, hogy 
nem — talán sikerül egyszer még „kinyomozni", hogy kinek a társaságából kerültek ki az ilyen 
garaiak. . . Nem az illegális kommunista párt soraiból készítették elő a hangulatot József 
Attila Moszkvába küldése ellen. A kommunista sejtekben és az egész magyar munkásmozgalom
ban ekkor terjedtek el József Attila költeményei. 

Egyébként az a tény, hogy 1934 novemberében József Attila cikket írt a szociáldemokrata 
párt folyóiratába, a Szocializmusba - bár a cikk alaptendenciája hibás - , nem jelent eltávolo
dást a kommunizmus álláspontjától. Nem tekinthető ez közeledésnek a szociáldemokrata 
állásponthoz és különösen nem volt ez „lepaktálás" Monus Illéssel. Már 1934 tavaszán a vasasok 
Magdolna utcai székházának egyik termében rendezett kiállítást a kommunista frakció irányí
tása alatt álló Szocialista Képzőművészek Csoportja. A legális keretet jól kihasználva politikai 
befolyásukkal, művészi ízlésükkel fejlesztően hatottak a szociáldemokrata pártban a szocialista 
művészcsoport tagjai, akiknek művészi munkái kezdték is kiszorítani a naturalizmust a 
szociáldemokrata kiadványokból. A Szocialista Képzőművész Csoport tagjaitól senki sem vette 
rossz néven, hogy a legalitásért is harcoltak és rajzaik ielentek meg a Népszava ünnepi számai
ban stb., stb. Az irodalom területén nem alakulhatott ki a szocialista írók-költők csoportja 
- áthidalhatatlan volt az egymás közötti elvtelen féltékenység —, szervezeti összefogás nélkül 
különféle intrikákkal mérkőztek a közlési lehetőségekért a szociáldemokrata párt kiadványai
ban és tulajdonképpen ezért okozott oly nagy feltűnést József Attila nevének megjelenése 
a Szocializmus hasábjain. 

A József Attila-kérdésnek — különösen ebben a szakaszban való — megértéséhez 
figyelembe kell venni az egyes munkáskultúrszervezetekbe — és baloldali kultúrcsoportokba -
beépült költőcskék, írócskák különféle tendenciájú befolyásoló kisugárzását. Hangsúlyozom: 
baloldaliak, kommunista hírben állók sem voltak mentesek ettől — kivéve a tényleges tehet
ségeseket. Az egyes kulturális gócoknak megvoltak a maguk irodalmi kiskirályai, hódolókkal és 
ha kellett — rossznyelvű rohamcsapattal. Miután a KMP átszervezésének az ilyen elemek 
ellenállása amúgy is nehézségeket okozott, az új pártvezetés régi kádereket is leépített, ami 
azt eredményezte, hogy régi „tekintélyük" alapján ellenőrizetlenül fejthettek ki tevékenységet 
pillanatnyi céljaik érdekében. Az ilyen elemeknek tulajdonítom a híreszteléseket az irigyelt 
József Attiláról, ezektől származnak a különféle legendák (különösen az 1936-os Komintern-
határozat utáni a KMP-átszervezés első szakasza utáni időkben), amelyeknek kigyomlálása 
bizonyos „köztudatból" annál nehezebb, miután József Attila halála után a munkásmozgalom
tól teljesen idegen József Jolán József Attila-életrajza vált ismeretessé és ebben — Bálint 
György kéziratátdolgozása ellenére —helytelen hangsúlyt kaptak József Attila „ellentétei". 
Németh Andor József Attila-életrajza is azoknak a hatását tükrözi, akiknek a munkásmozgalom 
perifériáján betöltött szerepüknek megfelelően az illegális kommunista párttal szembeni nem 
jó szándékú, vagy egyéni érdekű beállítottságuk tükröződik. I 

A József Attilával kapcsolatos híresztelések terjedésének módját a következő példák 
érzékeltethetik 

József Attila halála után, 1940-ben jelent meg József Jolán könyve: József Attila élete 
(Cserépfalvi kiadás), az első József Attila-életrajz. József Jolán nem ismerhette öccse munkás
mozgalmi vonatkozásait és csak annyit írhatott a Párizs utáni évekről: „József Attila szívvel
lélekkel bekapcsolódik a munkásmozgalomba. Szemináriumokat tart. Tehetségét, idejét, 
munkáját magasabb társadalmi és erkölcsi célok szolgálatába állítja. . ." (I. m. 316. 1.) József 
Jolán színes történeteinek sorát dokumentummal helyettesíti. „Déry Tibor sorait kell idéznem" 
- írja —, „aki talán a legjobban ismerte és értette. , ." (I. m. 304. 1. 1.) József Jolán 3 oldalon 
át idézőjelben annak a Déry Tibornak ismertetését közli, aki a magyar munkásmozgalomban 
részt nem vett, fogalma sem lehetett arról, hogy József Attila milyen tevékenységet fejtett 
ki aktív KMP-tagsága alatt, 1930 szeptember és 1933 február között, illetve az ezután követ
kező időkben, miután 1930-35 között Déry alig tartózkodott Magyarországon (lásd Déry 
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Tibor: Önéletrajz. Új Hang, 1955. 9. sz.) Déry Tibor pedig többek között a következőkről 
számol be a József Jolán könyvében: 

(József Attila) „úgy látta egy időben, hogy saját osztálya cserben hagyta. Nyilvánvalóan 
tévedett. . . Türelmetlenségében gyenge volt és érzékeny a megpróbáltatásoktól, melyek már 
felmarták bőrét, de megrendítő, hogy mindig a legjobbak esnek áldozatul a politikának, s ha 
már a költő sorsa, hogy félreértsék, vagy legjobb esetben kihasználják, még annyi megbecsülést 
sem kap, amennyi Minős áldozatainak kijár." (I. m. 306. 1.) 

íme a József Attila körüli legendák első nyomtatott forrása: József Attila úgy látta egy 
időben, hogy saját osztálya cserbenhagyta . . . , a legjobbak áldozatul esnek a „politikának" . . ., 
a költő sorsa, hogy félreértsék, kihasználják . . . és Minős, az alvilág bírája elé kerül. . . Illetve, 
mégsem József Jolán könyve - és ebben a Déry Tibortól átvett közlés — a József Attila körüli 
legendák első nyomtatott forrása. József Jolán ebben a könyvében különös módon bánt az 
idézőjellel: Déry Tibor „emlékül" nem igy hagyta. Déry Tibor szerint a „nyomorult politikával" 
(Aláhúzásom. V. Gy.) került összeütközésbe József Attila. És Déry Tibor nem úgy fejezte ki 
magát, hogy József Attila „nyilvánvalóan tévedet t . . . " , „ha úgy látta egy időben, hogy 
saját osztálya cserben hagyta". Déry Tibor nem cáfolta a legendát - ellenkezőleg: „emlé
kül" elhintette ennek magvát. József Jolán az odabiggyesztett három pontocskával éppen azt 
hagyta el, amiben József Attila Déry szerint tévedett. Déry Tibor pontosan (tehát nem 
kipontozottan) így hagyta „emlékül": (József Attila) „Nyilvánvalóan tévedett, amikor egy 
párt vezetőségét azonosította egy osztállyal"... (Déry Tibor: Emlékül. Szép Szó József Attila 
emlékének. Szép Szó VI. kötet 1. füzet, 1938. jan.-febr. 21. sz.) 

Déry Tibor már közvetlenül József Attila halála után indította el a legendát. Nem József 
Attila élt abban a tudatban, hogy „egy párt" (a KMP) „vezetősége" hagyta cserben, Déry 
Tibor az, aki a munkásosztály élcsapatának, a kommunista párt vezetőségének tulajdonítja 
ezt. (József Jolán kéziratát — mint köztudomású — Bálint György lektorálta és Bálint 
Györgyről fel tudom tételezni, hogy kigyomlálta a József Jolán által idézett részből a „nyomo
rult" politikát és Bálint György számára volt elviselhetetlen az illegális kommunista párt 
vezetőségének megvádolása. A három pontocska önkényével Bálint György védte meg József 
Attilát Déry Tiborral szemben . . .)" * 

Az így elindult legenda alapján az akkor (és később is) tájékozatlan olvasók már meg 
sem lepődhettek magának József Jolánnak közlésén könyvében József Attiláról: 

„Sokat köszönhettünk neki és tudtuk róla, hogy éppen olyan magányosan maradt 
osztályában (Aláhúzásom. V. Gy.) amiért velünk (!) szövetkezett, amilyen magányosan marad
tunk mi oltalmat, kényelmet, muzsikát nyújtó fedele alatt." (I. m. 307. 1.) 

József Attila és Szántó Judit Székely Bertalan utcai lakásáról (ahol a Madzsar-szeminá-
rium is ülésezett) beszámolva - nyilván „szakértői" vélemény alapján - József Jolán már 
színezi is a legendát: 

„Azoknak az embereknek egy része, akik itt esténkint összegyűltek, azóta régen hátat 
fordított annak a „világszemléletnek" (József Jolánnak a marxizmus csak idézőjelben világ
szemlélet. V. Gy.), amivel teledörögték (!) Attila fülét. Akkoriban verseit nem találták eléggé 
„vonalbelinek". Programot adtak neki, azután, már akinek erre alkalma nyílt, magára 
hagyták és átsétáltak a napos oldalra." (I. m. 322. 1.) 

József Jolán József Attila-életrajzában végül is Bak Róbert dr. psychoanalitikus „or
vosi" szakértelemmel hitelesíti az útnak induló József Attila legendákat: 

„Később, lappangó agresszivitása és az egyénnel való szorosabb kapcsolatbalépés képte
lensége, elfojtott ösztöntendenciákkal együtt, mint lélektani faktorok viszik — a szociális 
szükségszerűség mellett — a szélsőbaloldali mozgalmak felé, hogy az egyénhez fűző érzések hiá
nyát a kollektívval való kapcsolatban elfeledje . . . A baloldali mozgalom keretében úgy 
érzi, hogy nem jutott olyan elismerés osztályrészéül, ami munkássága révén kijárna neki, 
sértődötten visszavonult. . ." (I. m. 357. 1.) 

A második megjelent József Attila-életrajz Németh Andornak Cassis, a Gyümölcsösben 
1942 áprilisában írt, Budapesten 1942-ben Cserépfalvi által kiadott „József Attila" c. könyve. 
A legenda ebben már kiterebélyesedik. Hangulati előkészítés: 

„Amig csak kívülről vesz részt a mozgalomban, versében nem adja egészen magát. Azok 
csak jól megoldott feladatok. De ahogy mélyebben kerül bele a mozgalomba, már arra törek
szik, hogy-a saját hangján fejezze ki célkitűzéséit s ez legalább is eleinte — zsákutcába 
viszi. Lirai modora ebben az időben — egészen idillikus — stílusa minden hangulatot ele
meiből képpé alkotó pointillista - szürrealista modor, - igy látja a világot, igy dolgozza 
fel a képzelete, hogy aztán az ilymódon született versbe beledolgozza marxista tételeit, — 
mi több, a marxista röpiratok szólamait. Az eredmény annál szomorúbb, mert az ilymódon 
tönkretett versek spontán sorai, sőt szakaszai, miket mégsem volt szive elrontani, gyönyö
rűek. Még szerencse, hogy később, amikor kilábolt a szocialista apostolkodás heveny 
lázából, a verseket „visszaál litotta" olyanokká, amilyenek lettek volna akkor, amikor 
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benne megfogamzottak, Jha nem felejtette volna annyira rajta a szemét a marxizmuson." 
(I. m. 112. 1.) 

És megjelenik a legendák démonja, Judit: 
„Nem szerettem Juditot. Ugy járt-kelt a világban, mintha plakátról lépett volna le. A pla

kát nyúlánk, szalmaszőke hajú, keményarcélü bölcset ábrázol, olcsó fekete marokenben, aki hara
gosan néz a világba. Alatta: Fel a fejjel proletár - ellenséges szemek figyelnek. Ilyen volt: szegény
ségével hivalkodó, lakkozott körme hegyéig osztálytudatos nő, au gout americain, egy forra
dalmi filmscenárió Jeaned'Arcja, Turnovszky rendezésében. Agőgre szüksége volt, hogy össze 
ne roppanjon. Nappal esernyőket csinált, este begyújtott, takarított, mosott, foltozott, merev 
mozdulatokkal, a nagy leszámolásról álmodozva, mint a brechti matróz lebuj kiszolgálólánya. 
Igen Judit is azt a választ adta volna, ha a kalózhajó kapitánya megkérdi tőle, kit húzzanak 
fel: Mindet. Attila azonban magasan felette állt e háromgarasos végítélet-romantikának." 
(Lm. 133. 1.) 

József Attila pedig a legjobb barátok által hitelesítve: 
„Mióta a mozgalomból kiszakadt, megint nem tartozik sehova, nem proletár, nem polgár, 

magát emésztő, egyedülvaló, mint közösségből kitaszított alak." (Uo.) 
Ezekből a forrásokból merített Horváth Márton a felszabadulás után. Az illegális 

kommunista párt a 40-es években már nem rendelkezhetett megfelelő sajtóval, hogy ezeket 
a rágalom-legendákat visszautasíthassa, Németh Andornak viszont a felszabadulás után meg
nyíltak a Csillag hasábjai és egyre „hitelesebb" adatok ették bele magukat az új magyar élet 
köztudatába. Németh Andor József Attila és kora c. tanulmányának már második folytatásá
ban egy makói asztaltársaság levele olvasható József Attilához 1936. január 27-ről keltezve. 
Németh Andor fesztelenül hozzáfűzi: „Jólesett a költőnek sivatagmagányában e baráti megem
lékezés". (Csillag, 1948. január, II. évf. .2. sz.) Ugyan ki is ügyelt volna arra, hogy 1936 januárjá
ban már az illegális kommunista párt legális folyóiratában jelent meg verse József Attilának. 
A harmadik rész: Férfikorban Németh Andor még fesztelenebbül írhatta, hogy a Külvárosi éj 
verseit a Társadalmi Szemle „izekre" szedte és e bírálat „közzététele azt jelentette, hogy a 
párt azonosítja magát a bíráló felfogásával, hogy elitéli, nem tartja a mozgalom céljaival 
-egy vonalt követőnek József Attila költeményeit". (Csillag, 1948. május, II. évf. 6. sz.) 

És a kitűnően tájékozott Németh Andor gátlástalanul folytatja beszámolóját József 
Attiláról: „A konfliktus egyre jobban elmérgesedett. Attila tovább dacolt és vitázott. Egy 
polémia során már fasisztának bélyegzi meg ellenfele. Annak tekinti őt immár a Moszkvá
ban megjelenő Sarló és Kalapács nyilván rosszul informált cikkírója is. Ilyen körülmények 
között természetesen szó sem lehetett arról, hogy meghívják a baloldali írók charkowi kong
resszusára. E mellőztetéssel kicsordult a pohár. Attila végképp elveszti fejét. Első elkesere
désében nyilvánosan akar szakítani a párttal. Ettől sikerült barátainak őt visszatartani. Aztán 
összeomlanak idegei, kórházba viszik." 

A kórház után a Székely Bertalan utcai lakásból kitették őket, Berény Róbert adott haj
lékot — állapítja meg Németh Andor, mit sem törődve a tényekkel: a Társadalmi Szemle 
1933. februárban támadta József Attilát, a Sarló és Kalapács 1931 júniusában; az 1934. 
augusztusi moszkvai írókongresszusra remélte József Attila, hogy meghívják és 1933 nyarán 
bocsátotta Berény Róbert lakását József Attila és Szántó Judit rendelkezésére. A legendákat 
nem ellenőrizte senki, zavartalanul írhatta Németh Andor: 

„Elvbarátai kivetették maguk közül mint nem közéjük valót." (Csillag, 1948. június, 
II. évf. 7. sz.) 

„A párttal való konfliktusa végképpen megtöri." (Uo.) 
„A párttal való szakítás után (Aláhúzásom. V. Gy.) mint máskor is már, amikor válságba 

került, vidékre menekült. Onnét küld Juditnak szűkszavú közléseket és utasításokat." (Uo.) 
Németh Andort mi sem feszélyezi, azzal folytatja „hiteles" beszámolóját: „idenyom

tatjuk" a fennmaradt ilyen leveleket: ezeknek dátuma viszont — Hódmezővásárhely, 1932. 
december 6., vagy 1932. december 23 . . . . 

Ilyenek Jószef Attila kizáratásának, kivetettségének, kimartságának, a KMP-vel elmér
gesedett viszonyának, a KMP-vel való szakításának forrásai és kútfői. 

1960. december 18-án a Középdunántúli Napló „Forum" irodalmi rovatában Marton 
László: Lakatos Péter Pál útja c. cikke jelent meg. Ebben hivatkozás olvasható Lakatos Péter 
Pál kéziratban maradt visszaemlékezéseire József Attiláról („József Attila és a párt"), amelyet 
Bányai László jegyzett fel. Lakatos Péter Pál szerint: „A pártból való kizárása után sem lett 
hűtlen József Attila a kommunista meggyőződéséhez; az elvtársi közösséghez való ragaszkodá
sának megrendítő kifejezése a Bánat című verse." Lakatos Péter Pál — aki a kizárást 1932 
őszére teszi — így emlékezik a kizárás „tenyéré": József Attila „a Japán kávéházban végtelen 
szomorúsággal ugyan, de csak annyit mondott: »Nem vagyok már pár t tag . . .« Többször 
visszatért erre. Mindannyiszor roppant keserűséggel. Ügy emlékezem Köves Andrást említette, 
mint közvetlen főnökét, helyesebben összekötőjét, aki tudomására hozta a kizárást." 
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Köves András pedig, akivel együtt voltunk József Attilával a Madzsar-szemináriumban 
— és aki egyik leghűségesebb barátja volt József Attilának - , mit sem tud József Attila kizárá
sáról. Szántó Judit így emlékezik Köves Andrásról: „Köves Endre gyakran jött ki hozzánk. 
Attila vele őszinte volt. Elmondta ellentétét azokkal az elvtársakkal, akik benne nem az eszmét 
kutató, a világmindenség titkát kutató ember vívódását látták, hanem a zavaros, a világot 
nem egysíkból néző, tehát a mozgalomra káros, önálló utakat keresőt. Ilyenkor Bandi szelid, 
halk hangon, türelmesen, mint egy gyerekkel beszélt vele: »Nézd, Attila, Te tudod, hogy mind
annyian szeretünk, de azt is tudod, hogy nehéz a mi mozgalmunkat úgy vezetni, hogy egyes 
elvtársaink elkalandozzanak, amikor a szükségszerűség azt a pár embert — hiszen nem 
vagyunk sokan — a leggyakorlatibb munkától kezdve az elméleti dolgok közléséig 
mindent nekünk kell elvégezni. Egy rosszul megválasztott ember körünkben nagy bajt 
okozhat, nemcsak ránk, hanem az egész mozgalomra is. Ha fáj valami, mondd el nekem, 
ne írj közben cikkeket, írj verseket«" (Szántó Judit: Emlékeimből. József Attila emlékkönyv, 
i. m. 353. 1.) 

Mindazok, akik főleg az illegális kommunista párt szektásságával magyarázzák József 
Attila aktív pártmunkájának megszűnését, egy-egy „rosszul megválasztott ember", aki közénk 
keveredett — tényét tévesztik össze a „makacs" lényeggel. 

5. 
Az eddig elmondottakból kiderül, hogy József Attila életének 1928-tól 1937-ig terjedő 

legfontosabb korszakát irodalmi alkotásait illetően is a következő szakaszokban kellene feltárni: 
1. 1928-tól 1930-ig, amely időt a KMP-hez való közeledésének látom. 
2. 1930-tól 1933 februárjáig, amely az aktív párttagság ideje. 
3. 1933. februártól 1934 közepéig, amely a magára hagyatottság szakasza. 
A következő, a 4-ik szakasz a megbántottság ideje, az a szakasz; amikor nehezen tudta 

elviselni, hogy a Moszkvai írókongresszusra nem hívták meg. Ez a szakasz szerintem — majd 
még kifejtendő tények alapján — a Szép Szó-ig terjed. Ugyanis az 5-ik szakasznak a Szép Szó 
körüli munkáját tekintem. 

Alkotásai is ezeknek a szakaszoknak élményeit tükrözik és a fejlődést mutatják be, 
amelyeket eredményeznek. Most azonban a költői fejlődés vizsgálatára nem térhetek ki. 

Bevezetőmben összefoglaltam a 3 különböző és egymásnak ellentmondó álláspontot, 
amely jelenleg József Attila és az illegális kommunista párt viszonyát illetően kialakult. Ügy 
vélem, hogy a tények tükrében nem kétséges: Horváth Márton tévedett, vagy megtévesztették, 
1931 —32 között nem zárták ki József Attilát a KMP-böl. Időpont helyesbítéssel a Révai József — 
Tamás Aladár-álláspont — az, hogy 1933 februárjában megszakadt József Attila aktív tevékeny
sége a KMP-ben — válhatna elfogadhatóvá, ha ennek a 3-ik álláspont, Sándor Pál állítása 
nem mondana ellent. Sándor Pál ugyanis arra hivatkozik, hogy nem 1931—32-ben, hanem 
1934-ben a Moszkvai írókongresszus után zárta ki az akkori pártvezetés József Attilát 
a KMP-ből. 

Révai József ilyen adatról nem tudott, tanulmányában - amelyben (mint bevezetőm
ben idéztem) nyomatékosan hangsúlyozza, hogy sohasem zárták ki József Attilát a KMP-ből — 
nem is tesz említést ilyen eshetőségről. Sándor Pál szerint Tamás Aladár — aki a kizárat ást 
szintén hangsúlyozottan cáfolja — azért nem tudhatott a Miért nem én? című kézirat miatti 
1934-es kizárásról, mert akkor a szegedi Csillag-börtönben ült. 

Sándor Pál azt kívánja, hogy álláspontját „kell elfogadnia az esettel kapcsolatban a 
magyar kommunista pártnak. Nem pedig letagadni az ügyet és szépítgetni olyan módszerekkel, 
amelyeknek célja meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént". (I. m. 330. 1.) 

Kínos határozott és félreérthetetlen állítás igazságát kétségbevonni. Sándor Pál hatá
rozottan és félreérthetetlenül állítja, hogy József Attilát a Moszkvai írókongresszus után a 
Miért nem én? című kézirata miatt zárták ki az akkori pártvezetőségi tagok, és mégis - bár
milyen kínos is az ilyesmi — kétségbe kell vonnom ennek az állításnak hitelességét. Sándor Pál 
közléseinek ellentmondásai teszik aggályossá állításainak hitelét. 

. Minden történeti kutatás fontos feladata a forrás hitelképességének vizsgálata. Aggá
lyaim nemcsak az eddigiekben kifejtettek tapasztalataiból adódnak. Elgondolkoztató az, ha 
az ember „hitelesen" a következőket olvassa: „Tamás Aladár téved. A József Attila párttag
ságát, de a kizárás tényét, időpontját illetően is. Tamás ugyanis az ominózus időpontot 1932-re 
teszi. Az igaz, hogy ebben az időben József Attilát támadta a párt, támadta a Társadalmi 
Szemle és a Sarló és Kalapács is." E rövidke mondatokban a következő a tény: 1. Tamás 
Aladár nem állítja József Attila kizáratását a KMP-ből, sőt ellenkezőleg, azt bizonyítja, hogy 
nem zárták ki. 2. József Attila párttagságát Tamás Aladár 1930 közepében határozta meg és 
nem 1932-re teszi. 3. A Társadalmi Szemle nem az ominózus időpontban, 1932-ben támadta 
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József Attilát, hanem 1933. februárban. 4. A Sarló és Kalapács sem az ominózus időpontban, 
1932-ben támadta József Attilát, hanem 1931 júniusában. 5. A párt sem támadta 1932-ben 
József Attilát. 

Ilyen módszerekkel Sándor Pál érvelést is épít fel. Sándor Pál szerint talán Horváth 
Márton is azok közé tartozik, „akik tudomással bírnak arról, hogy József Attila mint kizárt 
párttag van nyilvántartva." És Sándor Pál idézi Horváth Márton egy cikkét, aki azt írta: József 
Attila, „ha nem lett újra tagja pártunknak, ennek nagyon közönséges és gyakorlati oka volt. 
Idegállapotát tekintve fokozott veszélyt jelentett volna József Attila számára az illegális 
mozgalomba való új bekapcsolódás." Sándor Pál ehhez hozzáfűzi: „Ez annyit jelentene, hogy 
a párt nem azért nem változtatja meg a kizárási határozatot,.mert az ellene hozott vádat -
pártszerűtlen magatartás - fenntartja, hanem biztonsági okból. Ez pedig 1935 végén vagy 
1936 elején történt volna." (I. m. 329. 1.) Nos, Sándor Pál ne tudná, hogy Horváth Márton 
éppen azt állítja, hogy 1931/32 körül zárták ki József Attilát (és ha egyszer kizárták, nem kellene 
1934-ben másodszor is kizárni), Horváth Márton azt magyarázza, hogy József Attila nem lett 
újra tagja a pártnak - biztonsági okból - és Sándor Pál, hogy fenntarthassa a „pártszerűtlen 
magatartás" legendáját és vádját, átsiklik ezen és úgy tesz, mintha Horváth Márton sohasem 
állította volna az 1931/32 körüli kizárást, ellenben tud a Sándor Pál-féle 1934-es kizárásról, a 
biztonsági okot 1935-36-ra véli. így következteti ki Sándor Pál, hogy Horváth Mártonnak 
is tudomása van József Attila pártszerűtlen magatartásáról, 1934-ben Horváth Márton tud az 
1934-es kizárásról. Véleményem szerint nem hitelképes forrásban megnyilatkozó bizonyító 
módszerek ezek a tények tükrében. 

„Sajnos már nem emlékszem pontosan ez írásmű tartalmára" — közli az a Sándor Pál 
(i. m. 327. 1.), aki József Attila halála után az írói hagyatékot rendezte és a Miért nem én? 
kéziratát nem adta vissza József Attila családjának, nehogy „avatatlan kezekben kerüljenek" 
(uo.). Sándor Pálnál a rendőrségi „házkutatások rendszerint felületesek, formálisak voltak" 
(uo.), elhelyezte a kéziratot egy-egy lexikonkötet hátában, amit azonban — így nem is nehezen 
— megtaláltak a detektívek, „lefoglalták" és „a Zrínyi utcai főkapitányság épületével 
együtt elpusztultak az ostrom alatt". (I. m. 328. 1.) Sándor Pál tehát már nem emlékszik 
pontosan a Miért nem én? tartalmára, csak arra, hogy „nemcsak személyes dolgait tárta 
fel benne, hanem elméleti síkra is ráterelte a kérdést és azt taglalta, hogy ha ő nem is 
kell a kommunistáknak, mégis ő az igazi, a jó kommunista, nem azok, akik pálcát törnek 
fölötte" (i. m. 327. 1.). 

Tételezzük fel, hogy Sándor Pál kifejezésekre már nem emlékszik jól és József Attila nem 
használta a „kommunista" kifejezést, hiszen azonnal letartoztatták volna emiatt, hanem 
- mondjuk - „marxista" körülírással fejezte ki magát. Sándor Pál szerint „ragyogó elmeéllel, 
találóan és szellemesen vitatta a maga igazát" (uo.) furcsa tehát, ha mégis „jogos és indokolt-" 
nak tartja ebben a Miért nem én?-ben foglaltak miatti kizárását. Érthetetlen, hogy József 
Attila „pártszerűtlenül viselkedett, sőt pártellenes cselekedetet követett el: ki kellett zárni a 
pártból" - mint Sándor Pál állítja, hiszen Sándor Pál csupán azért nem hagyta „avatatlan" 
kezekbe kerülni a Miért nem én? — kéziratot, miután „kis változtatással, ellenséges inter
pretáció kíséretében idegen célokra könnyen felhasználhatók lennének." (Uo.) „Kis változtatás" 
nélkül „ellenséges interpretáció kísérete "nélkül nem „idegen célokra" vajon milyen is lehetett 
ez a „ragyogó elmeéllel, találóan és szellemesen" megírt ismeretlen kézirat?.. . 

Önkéntelenül is további kérdések bukkannak fel bennem Sándor Pál emlékeinek olvasá
sakor: a József Attila kérdés ez éveinek tisztázása érdekében: 

1. Hogyan szerzett Sándor Pál tudomást az 1934-es pártvezetőségi tagok határo
zatáról? Ki, hogyan és miért tájékoztatta a határozatról? 

2. Közölték-e József Attilával akizáró határozatot és ha igen, ki volt, aki közölte? 
3. Ki tájékoztatta az akkori pártvezetőséget József Attila „magatartásáról"? 

Miután az 1934. augusztusi Moszkvai írókongresszus magyar vendégeinek meghívását 
illetően Sándor Pál a következőket állítja: „pártvonalon kérdést intéztek hozzám, kiket ajánla
nék, akik a haladó magyar irodalmat a kongresszuson méltóképp képviselnék. Én habozás nél
kül hármat ajánlottam: Illyés Gyulát, József Attilát és Nagy Lajost. Pártkapcsolatom is helye
selte a választást és abban állapodtunk meg, hogy az üzenetet ebben az értelemben továbbítja. 
Hetekkel később aztán értesített, hogy a szovjet kormány csak két magyar írót hív meg és a 
párt Illyés és Nagy Lajos mellett döntött" (Sándor Pál: i.m. 325. 1.) - fel kell tennem további 
kérdéseket is: 

4. Milyen pártvonalon intézték Sándor Pálhoz a kérdést? 
5. Ki volt Sándor Pál pártkapcsolata, aki a kérdéssel jelentkezett, aki válasz

tását helyeselte és üzenetét továbbította, majd értesítette is Sándor Pált, hogy a szovjet 
kormány csak két magyar írót hív meg és aki arról is értesülve volt, hogy ezek után a 
párt Illyés Gyula és Nagy Lajos mellett döntött, azaz József Attila meghívását nem 
javasolta? 
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6. Amennyiben már 1933 májusa alapján nyilvánvaló volt Sándor Pál előtt a 
„szakadék, amely József Attilát és a pártot elválasztja", mégis miért ajánlotta? 
Az akkori pártviszonyokra vonatkozóan ugyanis tény az, hogy 1933. decemberétől 1934 

márciusáig Sebes Pál volt Magyarországon a KMP megbízottja, aki jelentéseit a Prágában szé
kelő KMP Külföldi Bizottságához továbbította. (A KÜB aktív tagjai ez időben Huszti Ferenc és 
Komor Imre.) 1934 márciusában Komor Imre volt Magyarországon a KMP megbízottja 
(1934 márciusától Nemes Dezső is Magyarországon tartózkodott). A KMP vonalán tehát 
a Moszkvai írókongressus előkészítése idején minden a Szovjetunióból érkező kérdés, 
vagy a Szovjetunióba továbbítandó véleményezés csak Komor Imre (és 1934 júniusában Nemes 
Dezső) útján történhetett. A Moszkvai írókongresszusra meghívandó magyar írók kérdése 
azonban működésük folyamán nem merült fel. (Komor Imre közlése.) A KMP magyarországi 
megbízottai véleményezése nélkül tortént tehát Illyés Gyula és Nagy Lajos meghívása. A Moszk
vai írókongresszusra való meghívás ügye az akkori levelezés iratai között sem szerepel; a 
központi vezetőség nem foglalkozott a meghívandók ajánlásával. Lehetséges, hogy a Moszkvai 
írókongresszus előkészítői Moszkvában Kun Bélához fordultak tanácsért. (És amennyiben 
Kun Béla József Attilát nem javasolta, úgy azoknak szempontjai is érvényesülhettek, akik már 
az irodalmi plattformtervezetkor elfogultaknak bizonyultak József Attila megítélését ille
tően.) 

Mindezek után pedig ismét olyan tények, amelyeket személyesen is tapasztalhattam. 
, 1935-ben összeköttetésben álltam a KMP Külföldi Bizottsága illegálisan Magyarorszá

gon tartózkodó kiküldöttjével, Nemes Dezső elvtárssal. (Nevét csak a felszabadulás után tud
tam meg.) Sűrűn találkoztunk. Többek között kulturális feladataim is voltak, több ízben szóba 
került József Attila, azonban sohasem hallottam, hogy József Attilát kizárták a KMP-ből, 
Nemes elvtárs sohasem említette. Amikor 1935 őszén antifasiszta népfront-összefogást előké
szítő folyóirat indítását javasoltam és Nemes elvtárs egyetértésével technikailag az előkészü
leteket megtettem, felmerült még a folyóirat szerkesztőjének személye. „Természetesen te 
leszel" — válaszolt ä kérdésemre Nemes elvtárs, amire meglepetésemben azt mondtam: „De 
nem ismernek." „Majd megismernek" — adta tudtomra Nemes elvtárs, hogy a téma be van 
fejezve. Én még valami ellenvetést tettem, Nemes elvtárs pedig arra figyelmeztetett, hogy ha 
a párt megbízik bennem, több önbizalomra van szükségem. „Egyébként szerezz magadnak 
társszerkesztőt, ha jobbnak látod" - mondta. És akkor felvetettem Ignotus Pál személyét 
.társszerkesztőként, akinek akkori antifasiszta kiállása a népfront szempontjából reményt 
keltett. Miután megkaptam a hozzájárulást, tárgyaltam Ignotus Pállal, természetesen még csak 
nem is sejtetve, hogy a KMP legális folyóiratáról lenne szó. Ignotus Pál azt válaszolta, hogy 
érveim alapján belátja antifasiszta összefogás céljából folyóirat indításának szükségességét," 
Cserépfalvi is ilyesmire buzdította, tehát álljunk össze és fogadjuk el a Cserépfalvi adta lehető
séget. Miután ebben az esetben a KMP vezető szerepe nem lett volna biztosítható, erre a meg
oldásra nem vállalkoztam. Közöltem a hallottakat Nemes elvtárssal, akivel megbeszéltük, hogy 
támogatjuk ennek a másik folyóiratnak a megindulását is, legalább két orgánum lesz, a KMP 
szócsöve és egy mérsékeltebb irányzatú, különösen ha a Cserépfalvi-féle lapnál is befolyást 
tudunk gyakorolni. József Attila személyét én erre alkalmasnak tartottam és Nemes 
elvtársnak ez ellen semmiféle kifogása, ellenvetése, aggálya nem volt. Tárgyaltam is 
József Attilával. A Madzsar-szeminárium megszűnése óta ritkán találkoztunk, tudta azon
ban rólam, hogy „vonalas" vagyok. Kifejtettem József Attilának, hogy egy marxista 
irányítás alatt álló népfrontfolyőirat mellett hasznos egy polgáribb lap is, ha ebben 
szerkesztést vállal, mi ketten öszszetartunk és együttműködhetünk. Ezek után vállalta 
József Attila a Szép Szó szerkesztését. (A Gondolat első számát pedig Déry Tiborral 
szerkesztettem.) 

A Gondolat első számának laptervét még személyesen bemutathattam Nemes 
elvtársnak, József Attila-vers is szerepelt ebben. Nemes elvtárs egyetértett az első szám 
laptervével. Személy szerint megbeszéltük a kizártak, frakciósok vagy hasonlókhoz való 
népfront-viszonyt is. Ezek között József Attiláról szó nem esett. Pedig ha Nemes elvtárs 
tud József Attila kizáratásáról, úgy figyelmeztetett volna, óvatosságra intett volna. 

Sándor Pál azt állítja: „A kizárás a Miért nem én? című kézirat miatt 1934-ben tör
tént. . . A tény tisztázása egyszerű lenne, ha jelentkezni tudnának az akkori pártvezetőségi 
tagok, akik a kizárást végrehajtották. Ezek közül azonban ma már senki nem él, s így közvet
len tanúskodásra nincs mód." (I. m. 329. 1.) 

Nemes Dezső 1934. áprilisától tagja volt a KMP vezetőségének, amelynek többi tagjai: 
Gold Géza (akit 1934 vége felé kizártak soraikból), Huszti Ferenc, Komor Imre, Kun Béla, 
Sebes Pál. (Nemes Dezső közlése.) Ketten tehát - Komor Imre, Nemes Dezső - ma is élnek. 
Nemes Dezső, Komor Imre nem tudnak József Attila 1934-es kizárásáról, nem tudnak semmi
féle József Attila-kizárásról, a leghatározottabban cáfolják, hogy ilyesmire sor került volna. 
(Komor Imre és Nemes Dezső közlése.) 
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Sándor Pál írja: „ . . . a későbbi pártvezetőségi tagok közül bizonyára életben vannak 
azok, akik tudomással bírtak arról, hogy József Attila mint kizárt párttag van nyilvántartva." 
(I.m. 329. 1.) Erről a következőket. 

Amikor a Komintern 1936. júniusi határozata után a Komintern által a KMP újjászer
vezésével megbízott Szántó Zoltán elvtárssal kerültem elsőként Magyarországról kapcsolatba 
és külföldön többször találkoztunk, részletesen elemeztük a Gondolat problémáit, a Szép Szó 
ügyét stb., stb. és ismét egy hang sem volt József Attila kizáratásáról, sőt Szántó elvtárs helye
selte együttműködésünket, a legteljesebb elismeréssel nyilatkozott József Attila költészetéről, 
különösen arról A váró» peremén-ről, amely az általam szerkesztett Gondolat első számában 
jelent meg. (Déry Tibor József Attila: Harag című versét akarta megjelentetni a Gondolat 
első számában. Nem fogadtam el, mondván, hogy félreértésre adhat alkalmat, még azt vélhetik, 
hogy a KMP és József Attila megbékélését jelenti és ezzel igazolnánk azokat, akik addig József 
Attilát mocskolták. Ekkor kértem el Attilától az A város peremén kéziratát és bár a Korunk 
már közölte, a Gondolat vállalta a hazai másodközlést, hogy minél többen megismerhessék. 
Sajnos bizonyítani már nem tudom, mert elkallódott, Darvas József azonban jól emlékszik: 
amikor a Gondolat Sándor Pál: Fajok c. regényét alaposan megbírálta, 2 0 - 2 5 aláírással kb. 
a következő tartalmú levelet kaptam: úgy véltük, hogy a Gondolat marxista szándékú, tapasz
taljuk azonban, hogy Sándor Pál könyvét lehordják és József Attila-verset közölnek — nem 
vesszük többé kezünkbe a lapot.) 

A Gondolat és a Szép Szó együttműködését a következő tények tanúsítják. Az 1936 már
ciusában megindult Szép Szóban (I. kötet, l. füz.) - felkérésemre és biztatásomra - Bálint 
György, Lázár Vilmos, Nagypál István, Radnóti Miklós, Veres Péterkép viselték József Attila 
mellett a polgári írók között a munkásmozgalom tudatosan antifasiszta és már a népi demokrá
ciáért, a szocializmusért is küzdő marxista szárnyat. Az illegális kommunista párt legális folyó
iratának terjesztői vállalták is a Szép Szó árusítását a munkás szervezetekben. A Gondolat 
kommunista, vagy a kommunistákkal nyíltan rokonszenvező munkatársai azonban csak addig 
szerepeltek a Szép Szó hasábjain — a Gondolat fennállásáig —, amíg meg nem jelent aSzép Szónak 
az a száma, amely Fejtő Ferenc: „Ami fontosabb Oroszországnál is" (Andre Gide: Retour de 
l'U. R. S. S.)című cikkét közölte (III. kötet, 3. füz. 1936. dec). E cikk miatt József Attila is ott 
akarta hagyni a Szép Szót. Elmondta nekem, hogy Fejtő szétdobatta a Szép Szó már betördelt 
számát, csakhogy sürgősen beszámolhasson Andre Gide támadásáról a Szovjetunió ellen és 
közölhessen részleteket Déry Tibor fordításában a Gide-könyvből. Ignotus Pállal tudna együtt 
dolgozni, Fejtő Ferenc azonban „néger portás" a Szép Szónál, aki a kommunistákat „szagról" 
felismeri s nem engedi őket érvényesülni a lapnál. „Ha kiválsz a Szép Szótól, még rosszabb lesz 
a helyzet" — mondtam József Attilának és biztattam, hogy vállalja a nehézségek ellenére is 
szerepét. Szántó Judit nemrég mondta el nekem, hogy József Attila öt (vagy négy) oldalas 
levélben mondott le szerkesztői állásáról. Végül is kitartott helyén haláláig. 

1936-ban még zavartalan volt a viszony a Gondolat és a Szép Szó között. József Attila 
volt az összekötő, akivel lapterveket egyeztettünk és kéziratokat is cseréltünk. (Málnási Ödön 
pédául Verbőczi-tanulmányával a Gondolatnál jelentkezett, Nagypál István azonban ismerte 
rigolyáit és figyelmeztetése alapján nem vállalkoztam a közlésre, hanem József Attila figyelmét 
hívtam fel a kéziratra és a Szép Szó A Mai Magyarok Régi Magyarokról c. antológiájában 
(összeállította Fentő Ferenc, II. kötet, 1936. jún.) meg is jelent a tanulmány. Morgott is József 
Attila, amikor egy év múlva nyilvánvalóvá vált, hogy Málnási Ödön Szálasihoz csatlakozott. . . 
Málnási Ödön pedig 1938-ban a Markó utcai fogház közös zárkájában, majd a szegedi Csillag
börtön politikai osztályán azért tett szemrehányást nekem, amiért nem szerepelhetett Szent-
miklóssy Lajos [Molnár Erik] társaságában a Gondolatban. . .) 

1936-37-ben a kommunisták a népieseket bírálva antifasiszta népfront alapjait terem
tették meg a Gondolat és a Válasz együttműködésével, József Attila, mint a népiesekkel szem
benálló urbánusok Szép Szó-jának egyik szerkesztője a Márciusi Front megalakulásakor a Gon
dolat és a Szép Szó ellentéteit igyekezett csökkenteni. A Szép Szó 1937. áprilisi számában (IV. 
kötet, 3. füzet). Szerkesztői üzenetek-ként „Márciusi Front" „jeligével" jelent meg József Attila 
egyéni állásfoglalása: „Az Egyetemi Kör március 15-i gyűlésén elfogadott 12 pont a mi véle
ményünk szerint is alkalmas arra, hogy a magyar ifjúságot a haladás szolgálatába állítsa. Azok 
a bátor fiatalemberek, akik e mozgalomban részt vesznek, meleg rokonszenvet és támogatást 
érdemelnek." 

Az illegális kommunista párt által kezdeményezett megmozdulás szervezőjeként is 
közreműködött József Attila.. „Veres Pétert két napig faggatta a balmazújvárosi csendőrőrs. 
Kezét, lábát merőlegesen kinyújtva, arcát a mennyezet felé fordítva, órákig tartó görcsös moz
dulatlanságban kellett a nyomozók kérdéseire válaszolnia" — figyelmeztettek a Gondolat szer
kesztősége és munkatársai a félreérthetetlen célra: "leszámolni a Márciusi Fronttal és mindazok
kal az írókkal, akik őszintén állottak a hárommillió magyar koldus ügye mellé. . ." (Magyar 
irók sorsa. Gondolat, 1937. márc.-ápr.) A tervezett tiltakozást József Attila jelentette be: 
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„Véleményünk szerint a magyar irodalom összes szerveinek egyetemlegesen kellene megmoz
dulniuk az ilyen jelenségek kiküszöbölésére és az írói szabadság biztosítása végett. (Szerkesztői 
üzenetek „Balmazújváros", Szép Szó, 1937. ápr.) 

A magyar írók közös akciójának megszervezésére azonban csak 1937 októberében kerül- • 
hetett sor, amikor a „gleichschaltoló" új sajtótörvényt bejelentették. A Gondolat kezdemé
nyezésére a Centrál-kávéházban összejöttek a haladó magyar folyóiratok szerkesztői és közös 
tiltakozást határoztak el. József Attila válságosra fordult idegállapota következtében sajnos 
nem képviselhette ekkor a Szép Szót és a másik szerkesztő, Ignotus Pál akadályozta meg Kas
sák Lajossal együtt a közös tiltakozás aláírását. így csupán a Gondolat szerkesztősége és mun
katársai Memento-jaként (Bálint György fogalmazásában) jelenhetett meg és csupán a Válasz 
csatlakozott azoknak kiáltványához, „akiknek szívén fekszik a mai (1937-es) Magyarország 
elkerülhetetlen átalakításának, s ezen változtatás első kiindulópontjának: az új népi demokráci
ának sorsa". (Gondolat, 1937. nov.) 

Darvas József, Mód Aladár és még sokan a Gondolat legszűkebb gárdájából egészít
hetik ki közvetlen tapasztalataik alapján az elvtársi jóviszony emlékeit. A Szép Szóval szemben 
megnyilvánult ellentétek ellenére József Attila társunk volt harcainkban. Remélhetőleg elő
kerülnek még a dokumentunok is, amelyek a szervezeti utat is feltárják, amelyeken át — köz
vetítésemmel Szántó Zoltán támogatásával — a Moravska — Ostrava Privoz-i kommunista 
Magyar Nap c. hírlapban a „legegyénibb hangú robusztus költőtehetség", „a kitűnően képzett 
szociológus" nyilatkozatát (József Attila: Van-e szociológiai indokoltsága az új népies irány
zatnak? Magyar Nap, 1937. júl. 26., közli a Szép Szó is, V. kötet, 2. füz. 1937. szept.) ajánlják 
az olvasók figyelmébe. 

A Gondolatban (1937. jan.-febr. III. évf. 1.) jelent meg József Attila Nagyon fáj c. 
kötetéről az a kritika, amely döntően bizonyítja, hogy az illegális kommunista párt hogyan 
vélekedett a „kizárt, vagy „kimart" tagjáról. Bálint Byörgy tiszteletreméltó elviségére vall, 
hogy bár saját maga is analízisben állott, mégis el tudta nagát határolni a freudista befolyástól. 
Megértően vette tudomásul, hogy József Attilát „a régi szorongások újult erővel fojtogatják, 
harminc év semlegesítő közegén át is. Rejtelmes okú bűntudatban vergődik és ismeretlen bün
tetéstől retteg. Igen, leásta magát egészen a mélybe, a kezdet kezdetéig. Freudi munka ez, elmé
leti munka és ugyanakkor a leggyötrelmesebb személyes élmény." Bálint György napokon át 
beszélte meg velem a Gondolatban kifejtendő véleményét és végül félreérthetetlenül fejezte ki 
„Tekintsünk egyszerűen költőnek, még hozzá igen nagyjelentőségű költőnek, aki szocialista 
elveit fenntartva a gyakorlatban befeléfordult. Nem jobbra fordult — csak befelé. Nem veszett 
ki a munkásszolidaritás abból, aki ma is így ír: 

,„ . .ilyenek vagyunk 
| Űj nép, másfajta raj . . . . " , 

Nem veszett ki a népfrontlendület abból a magyar költőből, aki napjainkban ezzel a kiáltással . 
fejezi be versét: 

Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!" 

Nem, József Attila nem fordult jobbra... ismétlem, nem tartom kisiklásnak, sem „árulásnak", 
hogy József Attila egy időre hátatfordított az emberi közösségnek. . . Költészetével ismét 
segítenie kell azokat, akik a termelési erőket az egész emberiség érdekeinek szolgálatába akar
ják állítani, egy kis csoport szolgálata helyett." 

Bálint György sorstára volt József Attilának a psychoanalízis terén, azt reméltük, hogy 
a Bálint György nevével megjelenő kritika jó hatással lesz József Attilára. 

Tények és emlékek ezek. Arról tanúskodnak, hogy Tamás Aladárnak nincsen igaza 
abban, ha úgy véli, hogy József Attila „a párttal többé nem került kapcsolatba". (I. m. 308.1.) 
Bár kimondottan nem tekinthető pártmegbízatásnak József Attila szerkesztői tevékenysége 
a Szép Szó elindulásakor és csupán a KMP támogatását élvezte, 1936 őszétől, amikor a KMP 
újjászervezése megkezdődött, József Attila velem állt szoros összeköttetésben. A KMP összes 
rági szervezeteinek 1936-os feloszlatása után azonban nem merev formák szerint, hanem tel
jesen új alapon kezdődött meg az újjászervezés: nem szervezetek épültek ki (1940-ig), csak 
támpontok. Még Darvas József is szervezeti kapcsolat nélkül működött együtt velem a Gon
dolat szerkesztési munkáiban. (Vértes György: Goldman György. IV. fejezet: A KMP újjá
szervezése 1936-1942. MTA Irodalomtörténeti Intézet XX. századi osztályának kiadása, 
1959.) 
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A KMP újjászervezésével megbízott Friss István, Papp Lajos, Révai József, Szántó 
Zoltán sem tudnak József Attila 1934-es vagy korábbi kizárásáról. A KMP hazai 
újjászervezésére elsőként Vértes György kapott megbízást és íme, nem tud József Attila 
kizáratásáról. 

Révai József, aki elsőként írta le, hogy az illegális kommunista párt legális folyóirata 
volt az általam szerkesztett Gondolat és akinek több írása jelent meg ebben a Gondolatban,, 
csak betegsége sajnálatos kihagyásaként állapíthatta meg, hogy József Attila azért működött 
együtt a Szép Szó körül tömörült urbánus írói csoporttal, mert „széltében-hosszában nem volt 
kilátás más szövetségesekre". (I. m. 29. 1.) 

A Gondolat írógárdája: Antal János, Bálint György, Darvas József, Mód Aladár, Molnár 
Erik, M. Pogány Béla, Radnóti Miklós, Révai József, Schőnstein Sándor, Szántó Zoltán, Veres 
Péter, Vértes György olyan szövetségesei voltak József Attilának, akik azt is biztosították, 
hogy 1936. januártól az 1937 decemberében bekövetkezett haláláig újra egybeforrhatott 
a kommunista párt harci közösségével és bizonyára részük is volt abban (bár Révai József 
erre az összefüggésre nem figyelt fel, lásd József Attila költészetéről i. m. 357. 1.), hogy a kiáb
rándulásnak egyetlen hangját nem lehet felfedezni József Attila utolsó életszakaszának költé
szetében. 

A szárszói tragédiával pont egyidejűleg az illegális kommunista párt legális folyóirata 
is kénytelen volt működését beszűntetni. Történt ugyan kísérlet, hogy letartóztatásom után 
is folytassák a Gondolatot. A Centrál-kávéházban volt egy értekezlet, amelyen a Márciusi 
Front írógárdája megígérte Darvas Józsefnek a fokozott közreműködést. A következő szám 
anyagát — József Attila emlékének szentelve — Darvas elő is készítette. Túl nagy volt azonban 
a kockázat, le kellett mondani erről a tervről. A Szép Szó József Attila emlékének szentelt 
külön számában (VI. kötet, 1. füz. 1938. jan. -febr.) az „ortodox marxisták" folyóirata — aho
gyan Fejtő minősítette a Gondolatot (Fejtő Ferenc: A háború utáni magyar irodalom. Szép 
Szó, V. kötet, 3. füz. 1937. okt.) — egyetlen munkatársát sem szólaltatták meg a Szép Szó 
szerkesztői. Ütjára indulhatott a legenda.. . 

Az egyre fokozódó fasiszta terror mégsem hallgattatta el a kommunistákat. Már 1939. 
december 8-án, József Attila halálának második évfordulója alkalmából a KMP „politikai 
irányító szerv"-ének támogatásával alakult új antifasiszta szervezet, a Művészek, írók, Kuta
tók Szövetkezete, a Miksz megrendezhette a Zeneakadémia nagytermében a József Attila-emlék
estet. Mintegy ezerfőnyi közönség kapott ismét ízelítőt József Attila költészetéből. Baló 
Elemér, Baksa Soós László, Kalla István, Péchy Blanka, Sennyei Vera stb. szavaltak, bevezető 
beszédet mondott Darvas József. Az emlékest kiemelkedő száma volt Kadosa Pál „De amore 
fatali" kantátája zenekarra és vegyeskarra, Szabados Sándor karnagy vezényletével. 

A néptömegeknek a németellenes szabadságharcra való mozgósítása terén nagy szerepet 
játszott az az előadássorozat, amelyet 1941 őszétől 1942 tavaszáig Hont Ferenc rendezett. 
A Költő és kora összefoglaló című ciklusban meghirdetett József Attila-est a Vigadóban, 
Gobbi Hilda és Major Tamás közreműködésével (1942. febr. 6., megismételve febr. 8-án délelőtt) 
már egyik láncszeme volt annak az antifasiszta felszabadító tömegmozgósításnak, amelyet 
Schönherz Zoltán vezetésével a KMP az 1941. október 6-i tüntetés után szervezett. 

Bokros Birman Dezső — felkérésemre - elkészítette József Attila mellszobrát, amely 
12 pengőért került forgalomba és 2 pengő a felállítandó József Attila síremlék javára folyt be. 
(Jegyzőkönyv a Szocialista Képzőművészek 1942. május 12-én megtartott vezetőségi üléséről.) 
Az 1942. márciusi akciók folytatásaként ugyanis tervbe volt véve József Attila hamvainak 
exhumálása és széles körű agitáció folyt, hogy 1942. május 3-án a Délivasúttói a Kerepesi
temetőig útvonalon a szervezett munkásság és a haladó értelmiség zárt sorokban tisztelegjen 
a temetői menetnek. 

1942. április 30-án azonban már idegtépő, fojtott légkörben a hatóságok a Történelmi 
Emlékbizottság József Attila-emlékestjét betiltották. Megkezdődött a függetlenségi mozgalom 
legbátrabb harcosai, a magyar kommunisták, a munkásmozgalom baloldala és az értelmiség 
legjobbjai elleni hajsza. 

József Attila és az illegális kommunista párt viszonyához ezek a tények is hozzátar
toznak. 
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A magyar irodalomtörténet fontos - és sürgős - feladata mérlegelni e tényeket és 
leszámolni a legendákkal. 

1. József Attila Párizsból hazaérkezése után, 1928-tól 1930-ig közeledett a KMP-
hez. Szakított az avantgardizmussal. 

2. 1930-tól 1933 februárjáig a KMP tagjaként aktív tevékenységet fejtett ki. 
(Döntsd a tőkét, Külvárosi éj.) 

3. 1933 februárja után a Társadalmi Szemle betiltása következtében, Pákozdy 
Ferenc támadásából kifolyólag József Attila elégtételt nem kaphatott, psychoanali-
tikus kezeltetése miatt megszakadt a pártkapcsolata és magára maradt, ami ingado
zásokra vezetett. 

4. 1934 augusztusában súlyos csalódás érte József Attilát, mert nem hívták meg 
- mint remélte - a Moszkvai írókongresszusra (amit nem remélhetett volna, ha 
kizárták a KMP-ből), és fokozottabban a psychoanalitikusok hatása alá kerül. 

5. 1935 végén a KMP támogatásával a Szép Szó egyik szerkesztőjeként József 
Attila szoros kapcsolatbán áll az illegális kommunista párt legális folyóiratával, a Gon
dolattal, harcos antifasiszta tevékenységet fejt ki, és amikor észleli, hogy a Szép Szónál 
hatáskörét csökkentve a Szovjetunió elleni beállítottság kerekedik felül, a kuruzslók 
által tönkretett lelkiélete megbomlik és idegei felmondják a szolgálatot. 

A magyar tiép és az egész világ elé kell tárni az igazi József Attilát. 


