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BOKOR LÁSZLÓ 

JÓZSEF ATTILA BÉCSBEN 

1. Párizs helyett Bécs 

1925 nyarán Párizsba készült, csak kényszerűségből jutott Bécsbe. Ebben az elhatá
rozásában nemcsak a világjárás ifjonti szándéka munkált, hanem az ellenforradalmi rend
szerből való menekülésvágy is. A Lázadó Krisztus pere több mint egy esztendeig fenye
gette börtönbüntetéssel. Alig érkezett meg a Kúria felmentő ítélete, máris újabb összeütközés 
döbbentette meg: az ismeretes Horger-affér, amelyből joggal látta, hogy az ellenforradalom 
képviselői legtisztább költői törekvéseit is gáncsolják, sőt tanulmányait, egzisztenciális terveit 
is fenyegetik. Ebben az időben írt versei csalódást, elkeseredettséget mutatnak: „Győzni 
olyan szép, mint a virág, de én most céltalan lődörgök", úgy érzi, szava „végtelen hideg világban 
kereng." A korábbi szabadversek bizakodó aktivizmusát is levertség váltja fel: „nincsen szavunk, 
amit kimondhatnánk, elhamvadt maradék álmunk, csak a gyilkosok sötét reményei világítanak még. 
A butaság expresszvonaton robog előttünk, minden madarunk szárnyaszegett." 

Az egészséges fiatal lélek hamar kiheverné a Horger-ügyet s a nyomában járó letört-
séget. Elvégezi magában, hogy a szegedi egyetemre nem megy vissza többé. Valószínűleg 
május végén felutazik Pestre, s itt már hasonló gondolkozású fiatalok társaságába jut.1 Az előbb 
idézett versek tőszomszédságában már ilyent is olvashatunk: „erősödik az ág alattam, erősödöm 
én is a világon" ; az Anyám meghalt... kezdetű szabadversében pedig már feltűnik az elvont 
képek közt rendkívül konkrét szociális követelés és az alig rejtett forradalmi szimbólum: 
„De jobb ebédet akarunk, hogy jobbak legyünk, több pár cipőt az ágyunk mellé, hogy többek legyünk : 
A híd lassan kijön a ködből, a túlparton szuronyok állnak — itt az olló, ott pedig a szövendő szövet 
— mire várunk?" 

Aligha tévedünk, amikor József Attila ilyenfajta megnyilvánulásainak okát — végső 
fokon — a forradalmi munkásmozgalom 1925-ös nagy fellendülésében keressük. „Ebben az 
időszakban megérett a helyzet a legális és illegális pártmunka magasabb színvonalú össze
kapcsolására, egy legálisan működő, de a kommunisták által vezetett szervezet létrehozására. 
Ily módon alakult meg 1925 áprilisában a MSZMP. Tagjai és kezdetben vezetőinek egy része 
is szociáldemokrata volt, de baloldaliak, olyanok, akik harcolni akartak a munkásosztály 
és a dolgozó parasztság érdekeiért. Az MSZMP az összes többi legális lehetőséggel szemben 
komoly előnyökkel rendelkezett: olyan szervezet volt, amely közvetlenül, szervezetileg is a 
Kommunista párt irányítása alatt állt, természetesen nem automatikusan . . . Az MSZMP 
tagjai sorába nem kommunista, de osztályharcos baloldali munkások és egyéb dolgozók is 
kerültek."2 

József Attila 1924,óta tagja volt a Szociáldemokrata Pártnak, a szegedi alsóvárosi 
pártszervezetben 1925 tavaszán előadásokat is tartott.3 Minden bizonnyal 1925 nyarán, Pesten 
került kapcsolatba az MSZMP-vel, Fábry Zoltánhoz írt levelében maga állítja, hogy tagja 

1 Vö. PÉTEB LÁSZLÓ: József Attila Szegeden. It, 1955: 160. 
2',A magyar munkásmozgalom története 1867—1945. Bp. Kossuth, 1961—62. 149. 
3 PÉTER LÁSZLÓ: i. m. 157. 
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volt a Vági-pártnak.4 Természetesen mint az MSZMP sok más tagja, József Attila sem volt 
ekkor még kommunista, később mint „ideális anarchista kezdeti korszakát" említi ezeket az 
éveket. 

Az illegális mozgalommal való kapcsolatot jelentett József Attila számára Rákosi 
Mátyással való találkozása is, amelynek tényét az utóbbi időben megpróbáltak kétségbe vonni.5 

Rákosi Mátyás a KMP Bécsben megtartott I. kongresszusa után, szeptember 7-én tért haza 
újra, hogy az illegális párt irányítását megszervezze. A kongresszuson együtt volt Alpári 
Gyulával, aki a záróülés után Marseille-be utazott a II. Internacionálé kongresszusára az 
MSZMP két delegátusával.6 Mivel Alpári Gyula rokona volt Makai Ödönnek, bizonyára ő 
ajánlotta megbízható illegális lakásnak a Lovag utcait. így szállhatott meg Rákosi Mátyás 
szeptember 7-e és 22-e közt József Attila sógorának lakásán. Bizonyára nem többször, mint 
egy-két ízben, hiszen a szigorú konspirációs szabályok nem engedték meg, hogy egy ismert 
forradalmár huzamosabb ideig lakjék egy helyen. Elképzelhető, hogy az érdeklődő, minden új 
iránt fogékony fiatal költő milyen szívesen beszélgetett a nagy tájékozottságú, biztos ítéletű 
vendéggel, még akkor is, ha nem tudta kivel áll szemben. Rákosi Mátyás 1949-ben így emléke
zett vissza találkozásukra: „Attila elválhatatlan kísérőm volt az illegalitásban. Elvtársaim 
sokszor már azt hitték, hogy egy ifjú detektív jár-kél a nyomomban. Kísért, jött velem, elmon
dotta minden versét, kikérte tanácsomat, felsorolta kételyeit, tudni akart mindent, olyan 
volt, mint a szivacs, mohón szívott magába minden szót. Nagyon a szívemhez nőtt ragaszko
dásával, meg az okosságával. Annyira ragaszkodott hozzám, hogy néha magam voltam 
kénytelen szólni neki, hogy hagyjon magamra."7 

A nyilatkozat hitelesnek látszik,8 de ezen kívül még két vers is bizonyítja a 
találkozást: a Nagy városokról beszélt a messzi vándor, és A nagy városokat címűek, különösen 
az első mutatja, hogy József Attila a Szovjetunió viszonyai felől is kérdezősködhetett (a kato
nák se hordanak puskát, hanem a nagy tereken muzsikálnak . . . S olvashatni a gyönyörű könyve
ket, akkora nagy a világosság ...). 

A Horthy-rendszer a forradalmi munkásmozgalom fellendülésére erős rendőrterrorral 
válaszolt. Betiltották az MSZMP egyre nagyobb tömegeket megmozgató gyűléseit, egy beépí
tett spicli árulása következtében szeptember 22-én délelőtt letartóztatták Rákosi Má
tyást és Vas Zoltánt. Még ugyanaznap éjjel 45 kommunistát tartóztattak le a Vági-párt-
ból.9 A szeptember 25-én megjelent lapok szerint a rendőrség már tudja, kik vettek 
részt a KMP bécsi kongresszusán, mikor lépte át Rákosi Mátyás a határt, milyen körülmények 
között lakott Budapesten. Mivel letartóztatták Balogh Lászlót, aki Kun Béla személyi titkára 
volt a Tanácsköztársaság idején, sokáig nyomoztak az után is, résztvett-e Kun Béla a KMP 
I. kongresszusán. Titokban detektívet küldtek Bécsbe, Landler Jenő bécsi lakásán az osztrák 
hatóságok házkutatást tartottak.10 

4 József Attila Összes Művei III. Sajtó alá rendezte: SZABOLCSI MIKLÓS. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1958. 446. 

5Vö. KOMLÓS ALADÁR: Emlékezés József Attilára. — József Attila Emlékkönyv (a 
továbbiakban EK). Bp. Szépirodalmi, 1957. 211. 

6 Alpári Gyula Válogatott írásai. Válogatta és bevezette: ABANYOSSI MAGDA. Bp. 
Kossuth, 1960. 35. 

7 JÓZSEF JOLÁN: Rákosi Mátyás József Attiláról. Szabad Nép, 1949. máj. 15. 
8 Mindössze a következő részlet tetszik kevésbé valószerűnek: „Soha nem felejtettem 

el Attilát. Ameddig lehetett még a börtönből is figyelemmel kísértem. Amikor kiment Párizsba,. 
1926-ban, a börtönből hívtam fel rá a L'Humanité szerkesztőinek figyelmét. Azokat a verseit 
is ismertem, amelyek aztán a lapban megjelentek." Az Humanitében állítólag megjelent 
versei még nem kerültek elő. 

9 Pesti Napló, 1925. szept. 24. 
10 Pesti Napló, 1925. szept. 25. 
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József Attila elborzadva figyelte a Horthy-rendőrség terrorját, de a lehetőség szerint 
azonnal segítségére sietett a letartóztatott kommunistáknak.11 A Fábry Zoltánhoz írt levél 
szerint Rákosi Mátyás nővérével és Vas Zoltán édesanyjával volt kapcsolatban, József Attila 
maga hordta be a fogházba, a vizsgálati fogság első napjaiban az ennivalót. A letartóztatások 
azonban folytatódtak. Szeptember 23-án Rákospalotán elfogták a Vági-párt „pót-trojkáját."12 

A következő napokban olyan baloldali embereket is lefogtak, akiket aztán a főtárgyalás után 
kénytelenek voltak szabadon engedni, mert vagy nem tudtak rájuk bizonyítani semmit, vagy 
büntetésüket a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették. így többek közt letartóztatták 
Hajdú Henriket, akit József Attila még a Kékmadár című folyóirat köréből ismert, Palotás 
Imrét, Huber Istvánt, Both Bélát, Pápa Józsefet azok közül, akiket Józsf Attila ismerhetett.13 

Hidas Antal még ki tudott utazni Bécsbe a letartóztatás elől.14 

József Attila tehát valóban nem tudhatta, nem tűnik-e szemébe a Rákosi Mátyást 
megfigyelő több detektív valamelyikének az ő személye is — bár minden jogos indok nélkül —, 
nem jut-e letartóztatott barátai sorsára. Ezért ült fel, 30 schillinggel a zsebében, jóformán 
minden biztos anyagi támasz híján szeptember végén vagy október legelején a bécsi hajóra. 
Kovács György orvostanhallgató barátjához azzal állított be, hogy „Horthy hatóságainak 
üldözése elől menekül" ,15 Ennek a kijelentésének ezek voltak az előzményei. Bécsben felkereste 
Landler Jenőt és Alpári Gyulát, akikkel a letartóztatott kommunista vezetők védelmének 
megszervezéséről tárgyalt.16 

2. A „bécsvárosi szocializmus" 

Bécsben gyökerében más politikai légkörrel találkozott. Nemcsak azért, mert ez a 
város a Horthy-rendszer bűneit élesen leleplező magyar emigráció s a baloldali törekvésű 
irodalom központja volt, hanem többet is: az újfajta, szocialista „európaiság" szellemi hori
zontját jelentette számára. „Magyar vagyok, de európai" — vallotta 1925 nyarán, Párizsba 
készülődvén. József Attila egyetemes szocialista világnézetének, költői világképének élményi 
és tudományos alapjait Bécsberi és Párizsban szerezte, amikor szemtől szembe került a 
munkásmozgalom sokféle irányzatával: szindikalistákkal és anarchistákkal, szociáldemokra
tákkal és kommunistákkal, s a maga világnézetét az „erős áramok sodrában" belső harc és 
kritika árán kovácsolta ki. 

Milyen politikai viszonyokkal találkozott Bécsben, mi volt a legjellemzőbb Ausztria 
gazdasági és politikai helyzetére a húszas évek közepén? 

A húszas évek elején a keresztényszocialisták és nagynémetek blokkjára támaszkodó 
Seipel-kormány, majd mikor ezt az 1924-es vasutassztrájk megbuktatta, Rudolf Ramek volt 
kormányon, 1926 októberéig, aki „keményebb kézzel" kormányzott^ és időnként élesen anti
marxista irányban politizált.17 

A Szociáldemokrata Párt vezetői — elsősorban Otto Bauer — később az ország rend
kívül súlyos gazdasági viszonyaival próbálták mentegetni súlyos hibájukat, hogy ti. a forra
dalmi fellendülés idején kieresztették a hatalmat kezükből, ami pedig reformista, elvi kompro
misszumokra mindig hajlamos politikájukból következett. Kétségtelen, hogy Ausztria gazda-

"JAÖM III. 446. 
12 Pesti Napló, 1925. szept. 25. 
13 Népszava, 1926. aug. 3. 
14 Üj írás, 1963. aug. — 968. 
15 KOVÁCS GTÖEGY: Bécsi emlékek József Attiláról. EK 150. 
16JAÖM III. 446. 
17 Geschichte der Republik Österreich. Herausgeg. von Heinrich Benedikt. Verlag 

R. Oldenburg, München, 1954. S. 145. 
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sági helyzete a háború utáni években roppant súlyos volt. A Monarchia jórészt Ausztriára 
koncentrált ipara egy csapásra elvesztette hagyományos piacait és nyersanyagforrásait, a 
háborús vereség és a Saint Germain-i békeszerződésben Ausztriára rótt kötelezettségek nagy 
gazdasági pangást idéztek elő, amely elsősorban a munkásság és értelmiség nyomorában érez
tette hatását. Népszövetségi ellenőrzés mellett kölcsönt kaptak, azonban a húszas évek köze
pén még mindig 200 000 volt a munkanélküliek száma Ausztriában.18 

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt vezetői, miután a hatalmat kiejtették a kezükből 
(vagy nem merték vállalni), kidolgozták politikájukat a „forradalmi fejlődés szünetére", 
amelynek célját „a szocializmus részleges megvalósítása a polgári társadalom méhében" jel
szavában lehetne összefoglalni. Választójogi harccal nem tudtak többségre jutni a parlament
ben, ezért hatalmi pozícióikat a bécsi Rathaus szocialista törvényhozó többségére,- ennek 
szociális munkájára koncentrálták. A „vörös Bécs" községpolitikai tevékenységét kétségtelenül 
végletesen ítélték meg a húszas években. Ha külföldön az osztrák szociáldemokráciáról beszél
tek, a lakásépítkezésekről, óvodákról, fürdőkről és sportpályákról, Seitz, Breitner, Tandler 
művéről volt szó elsősorban. A jobboldali szocialisták a megvalósult szocializmus egy darabját 
ünnepelték a „vörös Bécsben", a baloldaliak lebecsülték eredményeit. A liberális Ignotus is 
nála szokatlan lelkesedéssel számol be a „Bécsvárosi szocializmusról" a Nyugatban:„Bécs 
városa erősen megadóztatja az úgynevezett fényűzést, a színházat, a mulatóhelyet, a jobb 
vendéglőt s kávéházat, a fogadókat, az autóforgalmat, a több cseléd tartást, — az ipari vállala
toktól szociális gondozó illetéket szed, az üres telek után járandóságot, árverések után hánya
dot . . . A rengeteg jövedelemből, ami ilyenmód pénztárába folyik, segít eltartani a munkátla
nokat, vizet, gázt, villamos erőt s közúti közlekedést úgy ad a közönségnek, hogy magának 
nincs haszna belőle, csak éppen nem fizet rá ez üzemekre; népoktatást ingyen ád, beleértve a 
szegényebb gyerekeknek étellel, iskolaszerrel, gyakran ruhával való ellátását. . . tisztviselői
nek nagyobb fizetést ád, munkásnak több bért, mint az állam vagy a magános — szülőotthon
tól, gyerekgondozón, kórházokon át sinlők házáig nem is a bölcsőtől, hanem anyja méhétől 
a sírjáig szemmel tartja s gondozza minden lakosát, és ami fő, házakat épít, jó és olcsó 
lakásokkal, most, mikor a magános vállalkozás ezt nem bírja s még sokáig nem fogja bírni."19 

A munkanélküli segély kikényszerítése, a súlyos lakáskérdés megoldása, a haladó 
iskolareform kétségtelenül jelentős vívmány volt, az adott helyzetben, az adott kapitalista 
viszonyok közt. De az ausztromarxista szociáldemokrata vezetők többsége nem tudta belátni, 
hogy kapitalista körülmények közt, burzsoá államrendszerben az önmagában mégoly jelentős 
szociálpolitikát is csak ideig-óráig lehet folytatni, s mindezt állandóan veszélyeztette a fasizmus 
szervezkedése. Az uralmon levő keresztényszocialista párt mögött a nagytőke és a klérus állt, 
amely arra törekedett, hogy a pártot a szociáldemokrácia elleni küzdelem centrumává tegye.20 

A Ramek-kormány idején már erőteljesen kiéleződtek a politikai harcok, kiszélesedett a kommu
nisták tömegbefolyása, de megnőtt az Anschluss híveinek tábora is, megjelentek a fasizmus 
erői is, amelyek a Heimwehrben szervezkedtek. Ennek ellensúlyozására hozátk létre 1924-ben a 
Republikanischer Schutzbundot, amelynek Otto Bauer szerint „Már csupán létezése arra 
tanítja a burzsoáziát, hogy a munkásosztály minden, a forradalmi vívmányok ellen intézett 
erőszakkal szemben a végsőkig fog védekezni."21 A szociáldemokrata vezetők a fasizmus 
„körülsáncolására" irányuló politikájának csődjét mutatta a provokációkkal szembeszálló 
munkásság 1927-es júliusi felkelésének, az általános sztrájknak leszerelése, amikor a Schutz
bundot az utcai harc beszüntetésére, a „rendcsinálásra" használták fel.22 „Az európai helyzet 
nem alkalmas a forradalom megvalósítására — mondta a kommunista Koplenig vádjára 

18 Népszava, 1926. jan. 3. 
19 IGNOTUS: A történelem mögül. A Bécsvárosi szocializmus. Nyugat, 1927.1. 150. 
20 B. M.: A reakció és a haladás erői. Népszava, 1926. márc. 30. 
21 Otto Bauer beszéde. Népszava, 1927. júl. 9. 
22 Népszava, 1927. júl. 16. 
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Fritz Adler —, ezért a szociáldemokrata pártnak a mérséklet útján kell haladnia."223 így 
mulasztották el a kedvező történelmi lehetőséget a reformista szociáldemokrata vezetők a 
fasizmus legyőzésére, védekező taktikájuk volt az egyik belső oka az 1934-es nagy bécsi 
munkásfelkelés vereségének s a fasizmus győzelmének. 

De József Attila bécsi tartózkodása idején az osztrák fasizmus — szervezkedése ellenére 
— sem jelentett komoly erőt a munkásságéhoz képest. A fiatal költő az ellenforradalmi Magyar
országból érkezett, ahol még a minimális polgári szabadságjogok is hiányoztak, ahol a munkás
osztály nem szervezkedhetett szabadon, ahol a kommunista párt tevékenységét rendőrségi 
ügynek tekintették, ahol sajtószabadság sem volt, — a maga bőrén érezte, mert hiszen isten
káromlásért is elítélhették, s eltanácsolták az egyetemről. Csodálni való-e, hogy „eleinte azért is 
lelkesedett, milyen szabadság van Bécsben"?23 Ámulva látta a novemberi és májusi ünnepeken 
szabadon felvonuló hatalmas tömeget, amelynek lenyűgöző hatása alól még a szocializmus 
ellenségei sem tudták kivonni magukat. Bizonyára azt érezte ő is, mint Fényes Samu, a deres
fejű emigráns, az osztrák köztársaság nemzeti ünnepén: „A köztársaság a bécsi munkásnép 
alkotása és minthogy a bécsi városházán a népé a vezető hatalom, a köztársaság ünnepén 
kivilágítják a városházát. . . Mintha ez a kétmilliós város a szívét tárná világgá e csudás 
ragyogó fényhálóval. 

így igazi emblémája a bécsi munkásnépnek: világosságot áraszt, a felvilágosodás 
áhítatával tölti el a nézőt, világosság az ünnepe . . . Az egész világot felhő mennyezi, november 
köde üli a kultúrvilágot, csak itt, Bécs vetít a felhőboltra fénykévét. . . 

Gyökértelenül, otthontalanul, szegényül jöttem ide és velem a világ minden sarkáról 
azok, kik a szabadságért küzdöttek. Párizs, London, Svájc elcsukva a földönfutók elől, csak 
e kizsarolt, szegény Bécs fogadott be szeretettel."24 

Egy másik epizód — amelyet Kovács György írt le — megint jól mutatja, milyen 
elemi erővel hatott József Attilára az osztrák polgári demokrácia szabadabb légköre, a vissza
utas lehetősége, hiszen hasonlót csak gyerekfejjel élt át, a magyar proletárdiktatúra idején: 
„Moziban voltunk. Baloldali weimari-német filmet adtak, ami már magában ritkaság volt. 
Az akkor még ellenzéki náci-párt aljas mesterkedéseiről, titkos fegyverkezéséről szólt a kitűnő 
filmdráma. Az előadás közepe táján, amikor éppen megjelent a vásznon a német munkások 
egy fegyveres osztaga, és leleplezett egy náci búvóhelyet, előre elkészített tüntetés tört ki: 
osztrák náci fiatalemberek, akik a nézőtéren elszórva ültek, bűzbombákkal és kiáltozással 
kezdtek tüntetni a film ellen. Az előadás megszakadt; kigyulladt a villany, és néma csend 
támadt. Én hirtelen ellentüntetést kezdtem, amelyhez pillanatok alatt a mozi többsége csatla
kozott. A nácik egy része gyorsan eltűnt, másik részét alapos pofonok kíséretében átadtuk a 
közben megérkezett rendőröknek, akik nagy éljenzésben részesültek."25 

. Elhihető, hogy mindez érzelmileg mélyen érintette a költőt. S mivel az emlékező számára 
is nagy élmény volt, igen pontosan és József Attilára jellemzően adja elő a konklúziót is: 
„Heteken át újra visszatért rájuk . . . Űjból meg újból igyekezett megformulázni, hogy kellő 
pillanatban, kellő eréllyel történő beavatkozás a társadalmi harcban döntő következményű 
lehet. Sokat vitatkoztunk arról is, hogy ennek azonban megvannak a premisszái: sok osztály
tudatos munkás stb."26 

Szinte lenyűgözte az osztrák munkásság hatalmas szervezettsége és ereje. Ne felejtsük 
el, hogy ebben az időben az osztrák nagyüzemek dolgozóinak 90%-a szervezett munkás volt, 
számuk megközelítette az egy milliót. Ugyancsak Kovács György emlékszik rá, hogy József 

22a u 0 -
23 KOVÁCS GYÖEGY: i. m. EK, 151. 
24 FÉNYES SAMTJ: Az osztrák köztársaságnak november 12-e a nemzeti ünnepe. Diogenes 

1925. nov. 21. 
2 5 KOVÁCS GYÖEGY: i. m. EK, 155. 
26 Uo. 
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Attila zuhogó esőben is végignézte a bécsi munkások és a fegyveres Schutzbund tömegtünte
tését Ramek kancellár ellen. „Ezek közé én is belépnék" — jegyezte meg a fegyelmezetten 
vonuló Schutzbündlerek láttán.27 

3. Bécsi mindennapok. A Collégium Hungaricum 

Milyen körülmények között élt Bécsben József Attila? Említettük, hogy minden 
biztos anyagi támasz híján utazott el, mindössze két medikus barátja volt, akiktől támogatást, 
segítséget remélt, az egyik Erg Ágoston (Berger Gusztáv), akit évekkel azelőtt, még Szegedről 
ismert,28 a másik Kovács György, akinek édesanyja, Balogh Vilma még Pesten azzal biztatta 
a költőt, hogy fia majd el tudja helyezni a „munkásdiákok otthonában".29 

Októbre 4-én már bizakodó levelet ír nővérének: „itt szeretnek engem, barátok közé 
jutottam" — írja boldogan. „Guszti nem várt az állomáson, elutazott Pozsonyba szombat este, 
azonban megszánhattam a lakásán. Egy szóval véglegesen még nem tudtam elhelyezkedni, de ez 
már csak napok kérdése. Az egyetemen teljes tandíjmentességet kapok, ami azt jelenti, hogy beira-
tásra 600 000 K-t kell fizetnem csak, ezt azonban barátaim össze és kölcsönadják. A menza felől 
is biztosítottak s lehet, hogy egyik szocialista diákszövetség révén helyet kapok havi 100 000 koro
náért Schönbrunnban, a Schlossban. Minden eldől még ezen a héten, de már előre mondhatom, 
hogy az irányzat emelkedő tendenciát mutat és szokásomtól eltérően bízom."30 

Az első napok szép ígéretei azonban csak kilátások maradtak, a szocialista diák
otthonba nem tudott bejutni, mert az zsúfolásig telt volt, így az első hetekben Erg Ágoston 
és Kovács György hónaposszobájában húzza meg magát.31 Valószínűleg az Atlantisz kávéházi 
ban ismerkedik meg Fritz Gézával, egy magyar emigránssal, akinek a Rathaus előtt van 
újságstandja. Neki segít az újságárulásban, kínálgatja az Abendet és a Stundet, meg a magyar 
emigráció sajtótermékeit. Valószínűleg nála is lakik, leveleire novemberben Fritz Géza Beatrix-
gassei szállásának címét írja.32 

Rendkívül nyomorúságos körülmények közt él, Osvát Ernőnek tizedik napja tartó 
éhezésről ír, bécsi tartózkodása alatt minden bizonnyal ez a novemberi a mélypont: öngyilkos
sági gondolatokkal foglalkozik. Lakása sincs, betevő falatja is alig, de mindennél jobban 
bántja, hogy verseit nem tudja megjelentetni. A nyáron futólag találkozott Osvát Ernővel, 
aki éppen utazott valahová, és sablonos biztatással akart megszabadulni tőle. November 14-én 
két verset küld Osvátnak, elkeseredett hangú, tanácstalan levél kíséretében: „ . . . szerkesztő 
úr hozta ki belőlem, azzal a pár szóval és joga-kötelessége van hozzájuk. Ha torzszsülöttek, én nem 
tehetek róla, én elhatároztam, hogy elvetélek mindent; mért mondta Ön, Szerkesztő úr, azt a pár 
szőt, mért nem engedte, hogy vagy megöljek magamban mindent, vagy magamat küldjem.föld
alatti barátaimhoz."53 

Osvát nem válaszolhatott, mert tíz nap múlva még elkeseredettebb hangú levél kísére
tében küldi el „A tavi torony harangozója" c. versét: „Állom az éhség sztrájkot a Társadalom 
ellen ; rendületlenül; ma tizedik napja, hogy nem eszem. Az első négy nap igazi virtus volt, 
de most már nem érzek éhséget. És már meg is nyugodtam. Előbb radikális eszközzel, revolverrel 
akartam mindent elintézni; de ez gyávaság és én nem akarok gyáva lenni. És hátha nincs 
igazam? így még mindig-van elég idő igazságot tenni. Magamnak. Mert az Úrral már elvégeztem, 

27 KOVÁCS GYÖRGY szíves szóbeli közlése, még emlékei rögzítése előtt. 
28 PÉTER LÁSZLÓ: József Attila Szegeden. It, 1955: 144. 
29 KOVÁCS GYÖRGY: i. m. EK, 149. 

• 30 Petőfi-múzeum. 
3 1 KOVÁCS GYÖRGY: i. m. EK, 149. 
32 PATYI SÁNDOR: József Attila leveleiből ItK, 1955: 211. 
33Uo. 
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neki elmondtam és ő nem haragudott. Készen fogadom még háralévő két hónapomat. Szépen, 
csöndesen, mindent megfontolva megyek el. Ismerőseimet elkerülöm. Régi lakásomból elköltöztem 
már. Hiszen már csak egy jó barátom, már barátommá lettem én magam. Sokáig üldögélek a 
tükör előtt, nézem az én szép tiszta, fehér arcom, akit senki se nézett ennyi figyelő szeretettel. Nem 
szánom már magam, csak szeretem. Sokáig, sokáig ülünk egymás mellett szótlanul, várjuk, el ne 
menjen mellőlünk a világ.34" 

A levél ijesztő, pathológikus vonása mellett szinte nem tudjuk, mit csodáljunk jobban: 
ahogy leírja lelkének kettősségét, vagy ahogy nyomorúságos körülményei ellenére is képes 
erőt venni lelkének szorongató érzésein. Mert ezen a mélyponton is túljut, bár életkörülményei 
nem változnak döntően a következő hónapokban sem. 

November végén, vagy december elején kerül kapcsolatba a bécsi Collegium Hungari-
cummal. Ez az intézmény a berlini és római Kollégiummal együtt Klebelsberg neonacionalista 
kulturális politikájának, majd a szellemi fasizálásnak volt a jellegzetes eszköze, bár kétségtelen, 
hogy a felszabadulás után kiteljesedő tudósgeneráció számos kiváló képviselőjének adott 
lehetőséget az európai tudomány megismerésére. A Collégiumnak az volt a célja, hogy a 
magyar főiskolákon végzett, már szaktudományos munkásságot kifejtő, vagy felsőbb évfolyamú 
hallgatóknak alkalmat adjon a továbbképzésre és a kutatómunkára, hogy közvetlen kapcso
latba léphessenek a nyugati szaktudományokkal és kultúrával.35 

A Museumstrassen levő gyönyörű barokk épületben, a 18. században Bessenyei és 
társai éltek, a bécsi magyar testőrség palotája volt. Az első világháború után részben lakó
házul szolgált, részben különböző magyar állami hivatalokat helyeztek el helyiségeiben, 
így 1921-ben a Bécsi Magyar Történeti Intézet kapott három szobát benne. Az épület abban 
az időben a volt testőralap tulajdonaként a kormányzósági gazdasági iroda kezelésében állott. 
Természetes volt, hogy ezt az épületet szemelte ki Klebelsberg a Collegium céljára is, a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium vette kezelésbe. Az 1924 őszén megnyílt Collegium, a máso
dik évben már harminc ösztöndíjasnak nyújtott otthont. 

A 180 helyiségből álló hatalmas palotának csak kis része szolgált magyar- és tudomá
nyos célokat. Az utcára és a kerti frontra nyíló félemeleti részben 18 szoba állt a Bécsi Magyar 
Történet Intézet rendelkezésére, amelynek élén dr. Károlyi Árpád állt, aki egy évtizedig 
a bécsi levéltár igazgatójaként is működött. Az emeleti részben helyezkedett el a Collegium 
Hungaricum, amelynek igazgatója dr. Lábán Antal volt. Mint különálló intézmény működött 
az épületben a főiskolai hallgatók egyesülete,36 amelynek olvasótermét, klubhelyiségeit nem
csak az ösztöndíjas hallgatók látogatták. A Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt ugyan
ebben az évben a „konzervatív és szigorúan kritikus tanár", Tettamanti Béla is, akit József 
Attila még Makóról, az önképzőkörből ismert, s aki bizalmába és szeretetébe fogadta a fiatal 
költőt. Minden bizonnyal az ő ismeretsége révén járt be a „bécsi magyar akadémikusok" 
klubhelyiségébe, Keresztury Dezső is úgy emlékszik, hogy az olvasóteremben, folyóiratok, 
hírlapok rendezgetése közben látta először József Attilát.37 

így került be — valószínűleg a gondnok révén — József Attila a Collégiumba, nem 
ösztöndíjasnak, hanem takarítónak. Munkájáért havi negyven schillinget kapott.38 „Nyolc
tíz helyiséget kellett felsöpörnie — írja Sándor Pál —, bútorokat portól törölgetnie, csak azért, 
hogy esténként a konyhában a maradék ételt megkaphassa és egy félreeső zugban legyen 
hol fejét lehajtania."39 Képzeljük el, amint reggeli foglalatosság közben kipillant az ablakon: 

• • • » U o . 
36 LÁBÁN ANTAL: A Bécsi Collegium Hungaricum. Bp. 1928. 11. 
36 KUNSZEBY GYULA: József Attila ismeretlen verskéziralai It, 1960: 23. 
"TETTAMANTI B É I A : Emlékezés József Attilára, ItK, 1955: 198. —és KEBESZTTJBY 

DEZSŐ szíves szóbeli közlése. 
38 A Hét, 1928. máj. 4. 
3 9SÁKDOB PÁX: Emlékeim József Attiláról. EK, 312. 
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repülőt lát, pilótát. Az a magasba repül, ő pedig por és szemét közt dolgozik. A kontraszt 
élménye heves, mert vers születik belőle, mégha szenvtelenséggel is próbálja kompenzálni a 
maga nyomorát: 

Csinos mesterség a tiéd, de az enyém is. 
Szíjas nyergedben hátradűlsz, nézed, hogy a föld elfordul kelet felé, 
én meg hosszú seprűvel takarítom az egyesület poros termeit, 
tagok se nyitják ilyenkor erős lökéssel sarkig az ajtót, 
tárva áll az, a nap arany deszkákat nyújt be rajta, 
papír is akad, hát lehajlok, derekamra dől a seprűnyél, 
úgy bámészkodik fölfelé és verset is írok, 
azt se magamról, olyan egyszerű az életem. 

[Pilóta] 

A munka és a vele járó viszonylagos biztonság azonban nem tartott egy hónapnál 
hosszabb ideig. „Költőnk — persze nem hivatástudata teljében vagy a zseni gőgjéből kifolyó
lag —, hanem egyszerűen szórakozottságból, verssoroktól, rímektől zsongó fejével a külvilág
tól való elfordulásában — nem jól végezte feladatát. Bizonyosan kifelejtett a leporolásból 
egy-egy széket, képet a falon, vagy egy ablakpárkányt. Egyszóval a gondnok hamarosan 
kiadta az útját. Attila azonban nem vette komolyan az obsitot. 

— Mieterschutz van — jelentette ki nekem gőgösen, amivel azt akarta mondani, 
hogy a bécsi lakóvédelmi törvények megvédik őt attól, hogy kitegyék az utcára. 

• . — A Collégium Hungaricum épülete magyar terület — próbáltam felvilágosítani. — 
Ott nem érvényes a Mieterschutz . . . . 

A gondnok — miután Attila három napon át most már tudatos dacból sem nyúlt hozzá 
a seprűhöz — nem engedte kinyitni az éjfél után hazaérkező lakó előtt a kaput, és miután 
negyedórán át tűrte Attila éktelen harangozását a kapucsengővel — egyszerre csak kinyílt 
a kapu feletti kisablak, és költőnk fejéhez repült gondosan összecsomagolt cókmókja."40 

Mindenesetre csupán a gondnokkal különbözhetett össze, mert a Collégium igazgató
jával jó kapcsolatban volt még 1926 nyarán is. 

Lábán Antal az első világháború előtt a bécsi Teresianum tanára volt, a húszas években 
pedig Klebelsberg megbízásából ő szervezte meg a bécsi Collégium Hungaricumot, 
amelynek aztán igazgatója volt megbetegedéséig, 1934-ig. Konzervatív szemléletű, irodalom
szerető, jószándékú, a kollégium igazgatásában teljesen feloldódó ember volt. Minden egyes 
kollégistát egyénileg iparkodott vezetni, a lehető leggyakoribb személyes kapcsolat útján, 
hogy a rendelkezésre álló időt az ösztöndíjasok a legintenzívebben kihasználhassák.41 Egyetlen 
nagyobb munkájában a magyar költészetet népszerűsítette német nyelven.42 A kollégisták 
szerették és becsülték emberi értékeiért, de főleg az idősebbek előtt nem volt tudományos 
tekintélye.43 « 

Lábán Antal ellentétes világfelfogása dacára is szeretetébe fogadta a költőt. József 
Attila maga írja Önéletrajzában: „Lábán Antal igazgató, mikor tudomást szerzett rólam . . . 
ebédet adott a Collégium Hungaricumban s tanítványokhoz juttatott : Hajdú Zoltánnak, az Angol— 
Osztrák Bank vezérigazgatójának két fiát tanítottam." 1926 nyarán azt írja nővérének, hogy 
„a Collégium Hungaricum igazgatója is munkát akar adni, még pedig egy magyar irodalom-

40 Uo. 312—313. 
4 1 LÁBÁN ANTAL: i. m. 20. 
42 A. LÁBÁN: Ungarn in seiner Dichtung. Mit lyrischen und epischen Übertragungen. 

Amaltea-Verlag; Zürich—Leipzig—Wien, 1923. 
43 KERESZTURY DEZSŐ szóbeli közlése. 
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történeti lexicon szerkesztésénél", s még egy Párizsból írt levelében is szeretettel említi meg.44 

A legutóbb előkerült kéziratok tanúsága szerint mintegy nyolc verset adott át Lábán Antal
nak ajándékul vagy közlés céljából 1926 tavaszán.45 

Emberileg bármilyen meleg és jó viszony lehetett kettejük közt, hivatalosan Lábán 
Antal nem találhatott jogcímet arra, hogy a költő, aki nyíltan szocialistának vallotta magát, 
a Collégium Hungaricum lakója legyen. József Attila Galamb Ödönnek, 1926 legelején már 
azt írja, hogy nagyon kellene neki egy lakás, „több, mint egy hónapja lakom egy studenten-
heimben, illetőleg hálok — ágynemű nélkül".i6 

Másik makói pártfogójának, Espersit Jánosnak február 8-án arról is beszámol, hogy egy 
hakenkreuzler Studentenheimben lakik, ahol a fasiszták „Heil" köszönésére sem ügyelve a 
legkülönbözőbb szocialista és anarchista tanokkal foglalkozik.47 Valóban, micsoda iróniája a 
sorsnak, hogy a legnagyobb magyar proletárköltőnek ilyen méltatlan körülmények közt, 
politikailag is ilyen ellenséges környezetben kellett elsajátítania azt a világnézetet, amely „életé
nek lehetőségeit végig matatta". 

Hogy meddig maradt itt, nem tudjuk pontosan. De nagyon valószínű, hogy ez a haken
kreuzler Studentenheim azonos a Curriculum vitae-ben említett „szörnyű nyomortanyával", 
ahol négy hónapig még lepedője sem volt. Nővérének a hatvani kastélyból azt írja, hogy 
bokaficama után júliusban egyedül maradt a Studentenheimben.48 Németh Andor szerint 
„márciusban a Regnum Marianumban húzza meg magát, ahol takarítás ellenében kap háló
helyet; étkezni a zsidó menzára jár".49 Mindez azonban nem látszik valószínűnek, az előbb 
felsorolt adatok nyomán. 

1926 június—júliusában Lesznai Annánál három hétig vendégeskedik.50 Hatvány 
Lajos a lainzi vadaskert közepén levő kastélyba hívja meg egy-két heti nyaralásra. A sors 
megint, szinte didaktikusán kegyes hozzá: a lepedőtlen nyomor és szörnyű koplalás után a 
gondtalan jólétet is megismeri, legalább rövid időre. 

Hogy a Bécsben töltött tíz hónap nagy részében miből élt, azt még ezek után is nehezen 
tudjuk elképzelni. Makai Ödön ügyvédi irodája igen rosszul mehetett ebben az időben, mert 
József Jolán maga írja: „Pénzt keveset és ritkán kapott hazulról. Nem volt."51 Valóban feltűnő, 
hogy a párizsi évhez képest — amikor havonta rendszeresen megkapja Makaiék pénzkülde
ményét — mennyire magára hagyják, a bécsi év alatt az első összeget 1926. február 10-i 
levelében nyugtázza. Nem válogathatott tehát a pénzkeresési lehetőségekben: újságárulás, 
takarítás, magántanítvány, bútorszállítás, fordítás, ügynökölés, költői munka — számára 
az élethez nélkülözhetetlen anyagiak előteremtését jelentette. Lesznai Annával állítólag úgy 
ismerkedett össze, hogy néhány magyar diáktársával költözködni segített.52 De sokszor még 
a kilátásban levő munkából sem lett pénz, mint például a német gyermekújság fordításából, 
amelyet a Corvin-áruházban akartak osztogatni, reklám célokból.53 Hasonlóan fiaskóval 
végződött a Magyar Compasz című kereskedelmi évkönyv számára való ügynökölés is, amellyel 
Makai Ödön bízta meg József Attilát és barátját.54 A verseiért járó honoráriumokból is igen 
gyéren csurrant-cseppent, a bécsi hónapok alatt összesen húsz verse jelent meg bécsi, cseh
szlovákiai és magyar lapokban. Ha még a Kassai Napló viszonylag magas, versenkénti húsz-

44 JÓZSEF JOLÁN: József Attila élete. Cserépfalvi, Bp. 1940. 271. 
4 5KUNSZERY GYULA: József Attila ismeretlen verskéziratai. It, 1960 : 23—29. 
46 GALAMB ÖDÖN: Makói évek. Cserépfalvi, Bp. 1941. 70. 
47 Közli PÉTER LÁSZLÓ: Espersit János. 
48 Petőfi-múzeum. 
49 NÉMETH ANDOR: József Attila és kora. Csillag, 1948. febr. 21. 
50 Levél Hatvanból, 1926. aug. 10. Közli PÉTER LÁSZLÓ: Espersit János. 
5 1 JÓZSEF JOLÁN: i. m. 248. 
52 Uo. 253—254. 
53 Levél József Jolánnak, 1926 tavaszán. Petőfi-múzeum. 
54 KOVÁCS GYÖRGY: i. m. EK, 152—153. 
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koronás tiszteletdíját számítjuk is, alig jelenthetett többet mindez havi 40—50 schillingnél. 
Marad tehát a jóléti intézmények, pártfogók, barátok és ismerősök támogatása s a gyakori 
koplalás. Mindez ugyanúgy az élet nehézségeinek sokfajta tapasztalatát nyújtotta, mint 
ahogy a vándorévek nyomora Petőfi számára. 

4. A filozófiai fakultás és tanárai 

A bécsi egyetemeken a húszas években nagyon sok külföldi diák tanult, az összlétszám 
majdnem 15%-a idegen volt. Az utódállamok területéről jöttek, a közép-európai és balkáni 
diákságot elsősorban a párizsinál olcsóbb élet vonzotta. A tandíj a bécsi egyetemen a pestinek 
mindössze egyharmad részét tette ki, a külföldi diákok az osztrákokkal teljes egyenjogúságot 
élvezhettek. A magyar fiatalság főleg a numerus clausus miatt látogatta nagy számban a 
bécsi egyetemet, köztük is a medikusok voltak többségben, mérnökök már kevesebben. 

A bölcsészkaron — vagy ahogyan ott nevezték: a filozófiai fakultáson — a természet
tudományokon kívül filozófiát, pszichológiát, pedagógiát, esztétikát, néprajzot, történelmet, 
művészet- és zenetörténetet, indogermán nyelvészetet tanítottak, de kínai és kaukázusi 
nyelveket is, sőt a praktikus kurzusokban modern nyelveket, gyorsírást, tornát, úszást. 
Felépítésére nézve szabadegyetem volt, sok mindenben hasonlított a mi felszabadulás előtti 
egyetemi rendszerünkre. Elsősorban a tudományos kutatásra készített elő, de más foglal
kozási ágakra készülőknek (pl. tanár, könyvtáros, újságíró, dramaturg) is adott elegendő 
szakmai alapot.55 

Az egyetemi tanév októbertől márciusig egy Wintersemesterre, és májustól júliusig 
egy Sommersemesterre tagolódott. József Attila 1925. szeptember 24-i dátummal iratkozott 
be az első félévre.56 A külföldi hallgatóktól mindössze útlevelet, érettségi bizonyítványt, vagy 
egyetemi távozási bizonyítványt kívántak meg a beiratkozáshoz. A már idézett levelében 
azt írta nővérének, hogy teljes tandíjmentességet kapott, mindössze a beiratkozási díjat 
kellett előteremtenie.57 

Az egyetemi diákság a maga önkormányzata segítségével is igyekezett az akkori diák-
nyomoron enyhíteni, otthonossá tenni az egyetemet. így a diákság kezelésében igen mini
mális vagy önköltségi ellenérték fejében működött reggeliző-büfé, borbély- és cipészműhely, 
könyvkötészet, vegyeskereskedés, mosoda, könyvkereskedés, tanulószoba, műterem, pénz
váltóhelyiség, állás- és lakásközvetítő az egyetem épületében.58 Az 1925-ben alapított „Wirt-
schaftsamt der deutschen Studentenschaft" nevű szervezetet, amely eredetileg ezeket a diák
jóléti célokat volt hivatva szolgálni, a fasiszták fokozatosan kezükbe kaparintották, és egyre 
inkább nagynémet politikai céljaik szolgálatába állították. Az Arbeiter Zeitung éppen 1925 
őszén leplezte le a fajvédő diákok pénzügyi spekulációit az egyetemi „Wechselstube" keretén 
belül, ahol is az egyes országok valutái közötti értékkülönbséget gyümölcsöztették a maguk 
céljaira.59 

Bár az egyetemi hallgatók többsége szocialista, vagy legalábbis baloldali érzelmű volt, 
a horogkeresztesék igyekeztek az egyetemen az országos politikához képest nagyobb szerepet 

55 Die Universität Wien. Ihre Geschichte, ihre Institute und Einrichtungen. Herausgeg. 
vom Akademischen Senat. Vorwort Prof. dr. R. WETTSTEnsr. Lindner Verlag, Düsseldorf, 
1929. 68. 

56 Indexe a Petőfi-múzeumban. 
57 Levél József Jolánnak, 1925. okt. 4. Petőfi-múzeum. 
58 W. BÖHM: Die Geschichte der Wiener Universität. — Universitas Vindobonsensis, 

Regina Verlag, 1952. 101. 
59 A fajvédők kis képeskönyvéből. Népszava, 1925. okt. 11. 
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játszani: az önkormányzati szervek kulcspozícióinak megszerzésével befolyást gyakorolni, 
brutális fellépésükkel megfélemlíteni a hallgatóságot. 1925 májusában például hatalmas 
tömegverekedést rendeztek, a zsidó és szocialista diákokat kiszorították az aulából, és a 
folyosón botokkal ütlegelték. A rektor kénytelen volt több napra felfüggeszteni a tanítást.60 

Az 1927. júliusi tüntetés idején is szégyenletes szerepet játszottak a fasiszta egyetemisták, 
szembeszálltak a felvonuló munkásokkal, akik kis híján megostromolták az egyetem épületét.61 

Az egyetem tudományos szellemére sem az ausztromarxizmus, sem a fasiszta szellem
történet nem nyomta rá a bélyegét. Bécs Németországhoz, Franciaországhoz és Angliához 
képest valóban nem volt filozófiai nagyhatalom. A középkorban a nominalizmus egyik jelentős 
fellegvára, később a felvilágosodás fontos közvetítője. Ausztria jelentős filozófusokkal csak a 
19. századtól kezdve rendelkezett: köztük is Bernhard Bolzano, Anton Günther, Franz von 
Brentano és tanítványai: Husserl, Stumpf, Alexis von Meinong, Anton Marty és Ernst Mach 
jelentősebbek. 

A húszas évek osztrák tudósgenerációja, filozófusok, szociológusok, jogászok, mate
matikusok és fizikusok, a Moritz Schlick által alapított „Wiener Kreis" csoportjából került 
ki, és a machizmüst folytatta, a logikai pozitivizmus különféle, sajátságos formájában. Ez a 
nemzedék „baloldali" volt, vagy legalábbis a „hatalomvédte bensőség" jellemezte maga
tartásukat, Ausztria fasiszta megszállása után nagy részük Svájcba és az Egyesült Államokba 
emigrált.62 

A keresztényszocialista vezetésű első osztrák köztársaságban a politikai előnyöket is 
élvező katolikus filozófiai irányzat nem tudott jelentős képviselőket felmutatni (D. Willmann, 
F. Ebner). 

A szociáldemokrata párt ideológusai közül az egyetemen is előadott Karl Grünberg, 
a jobbágyfelszabadítás történetírója, és Max Adler, aki Kant ismeretelméletét szociológiai 
szempontból bírálta. 

Az egyetem szervezeti felépítéséből következett, hogy az Ordinarius professzorok a 
fideista vagy a szintén hivatalos rangú idealista pozitivizmus képviselői voltak, míg a nem 
nagy számú privátdocensek közt inkább akadtak materialista, marxista álláspontúak. 

József Attila egyetemi leckekönyvében már az első félévben feltűnik filozófiai és 
francia irodalmi érdeklődése. Legelőször nyilván barátai segítségével tájékozódik a 
kollégiumok közt, mert a leghíresebb professzorok előadásait, igen céltudatosan választja 
ki. Filozófiából az első félévben Robert Reininger : Geschichte der neueren Philosophie vom 
Ausgang des Mittelalters bis Kant című előadását hallgatja. A professzor egyfajta fenomena-
lizmus képviselője, kutatási területe a 17—18. századi angol empiristák.63 Kollégiuma a 
nyomtatott tanrend szerint a renaissance és a racionalizmus történetével foglalkozott, vala
milyen oknál fogva azonban nem elégíthette ki József Attilát, mert a második félévre már nem 
veszi fel. Valószínűleg a modernebb filozófiai áramlatok érdekelték, mert a nyári szemeszterre 
Heinrich Gomperz két előadását is beírja leckekönyvébe, az egyik Übersicht der Geschichte der 
neueren Philosophie, a másik Piatons Ideenlehre. A nyomtatott tanrendből nem derül ki, 
milyen filozófiai iskolákat tekintett át az újabb filozófiából Gomperz, de filozófiai gyakorlatra 
is hozzá jár. Heinrich Gomperz is a fenomenológiához áll közel. Fő művének a Weltanschauungs-
lehre c. könyvét tartotta. Filozófiai álláspontját a „pathempirizmusban" jelölte meg, amely 
szerint számára képzelet és érzés a legfontosabb tudattartalmak (Bewusstseinstatsachen). 

60 Népszava, 1925. máj. 28. 
61 Népszava, 1927. júl. 16. 
62 W. BÖHM: Philosophie am Rande des Abendlandes. — Universitas Vindobonsensis, 

Regina Verlag, 1952. 
63 Uo. és a továbbiakra nézve is: Der grosse Brockhaus, Leipzig, 1928—1935. Öffentliche 

Vorlesungen an der Universität zu Wien, Wintersemester 1925—26, Sommersemester 1926. 
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Egy immanens szemléletmódot (bewusstseinsimmanente Betrachtungsweise) próbált meg
valósítani.64 

József Attila korai lélektani érdeklődésére jellemző, hogy felvette a bécsi egyetem már 
akkor igen jelentős, azóta világhírűvé vált (a fasizmus elől Amerikába emigrált) pszichológu
sának, Kari Bühlernek egy kollégiumát is. Bühler kezdetben a kísérleti, később az appercepciós 
pszichológia álláspontjára tért rá. A pszichológia legkülönbözőbb ágaira hatott: vizsgálta a 
gondolkodás menetét, lefektette a beszéd lélektanának alapjait. Hangsúlyozta a nyelv és a 
logikai tartalom szoros, elszakíthatatlan kapcsolatát.65 Az 1926-os nyári szemeszteren csak 
logikát hirdet. József Attila ezt nem veszi fel, hanem beírja Bühler feleségének és munka
társának, Charlotte Bühlernek Sozialpsychologie c. kollégiumát, de nem tudni milyen okból, 
később kihúzza. 

Francia irodalomtörténetet és nyelvészetet már kevésbé jelentős német tudósoktól 
tanul, hiszen a romanisztikának Bécsben sohasem voltak igazán kimagasló képviselői. A klasz-
szikus francia irodalom történetét, a nyomtatott tanrendből kitűnően, Montaigne-től Vol-
taire-ig Walter Küchler adja elő, a második félévben is felveszi kollégiumát a 18. századi 
francia irodalomról. Küchler Moliére-ről, a francia romantikáról, Renanról, Rolland, Barbusse, 
von Unruhról írt könyveket. A francia regény történetéről Wolfgang Wurzbach professzortól 
hallgat előadást,66 aki a 19. század második felével, a realizmus korszakával foglalkozott.67 

Bizonyára már Bécsben is az alapvizsgájára gondolt József Attila, mert nyelvészeti 
kollégiumokat is felvett. Mind a két félévben hallgatta Elise Richter előadásait, az elsőben 
a francia nyelv történetéről, a másodikban a román szórendről. Elise Richter professzor — 
ez akkor még ritkaságszámba ment — az első nő volt, aki katedrát kapott osztrák egyetemen. 
Lélektani és élettani szempontból foglalkozott a nyelv lényegével és fejlődésével, mindenek
előtt a román nyelvek fejlődésének belső összefüggésével.68 Első félévi kollégiumát hang
fiziológiai kísérletekkel szemléltette, József Attila számára gyakorlati előadásnak látszott, 
mert a nyomtatott tanrendben „bevezetés a fonetikába" alcímmel jelölték.69 

Ilyen erősen gyakorlati érdeklődés vezette a második félévben Karl Ettmayer : „Die 
formelle Entwicklungsgeschichte des Neufranzösischen" című kollégiumának felvételében is. 
A professzor igen érdekes nyelvészeti kérdést, a ladin és észak-olasz nyelvjárások problémáját 
kutatta, foglalkozott ezenkívül szintaktikai és nyelvföldrajzi kérdésekkel is.70 

József Attila — egyébként nem nagyon mély — művészettörténeti érdeklődésének 
bizonyítéka egy második félévben felvett kollégium. (Wasserhofer : Einführen in die Geschichte 
der kirchlichen Kunst.) Ugyancsak a második félévben vesz fel egy „Geschichte Ägypten der 
Spätzeit" című kollégiumot, érdeklődése valószínűleg inkább a híres Hermann Junker egyip-

64 Der grosse Brockhaus, Leipzig, 1928—1935. Gomperz művei: Weltanschauungslehre, 
1905, 1908; Die Lebenauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal der inneren 
Freiheit, 1904, 1927; Sophistik und Retorik 1912; Das Problem der Willensfreiheit 1907; 
Über Sinn und Sinngebilde. Erklären und Verstehen, 1929. 

65 Művei: Die Qestaltwahrnehmungen 1913; Die geistige Entwicklung des Kindes, 1919; 
Handbuch der Psychologie, 1922—; Krise der Psychologie, 1927; Ausdruckteorie, 1933; 
Sprachteorie, 1934, Uo. és Űj Magyar Lexikon. 

66 Küchler művei: Französische Romantik, 1908; Rolland, Barbusse, v. Unruh, 1919, 
1920; E. Renan, 1921; Moliére, 1929. — Wurzbach spanyol írókat, Cervantest, Calderont, 
Lope de Vegát fordított. 

67 Öffentliche Vorlesungen . . . 
68 E. Richter művei: Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der lateinischen 

1903; Wie wir sprechen, 1912, 1925; Fremdwortkunde, 1919; Lautbildungskunde, 1922. 
69 Öffentliche Vorlesungen . . . 
70 Ettmayer munkái: Über das Wesen der Dialektbildung, erläutert an den Dialekten 

Frankreichs, 1924; Zur Lehre von den paradiktischen Konjunktionen im Französischen, 1927; 
Das Vulgärlateinische, 1916. 
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tológus professzor személyének szól, aki Túra, Kubanie, Ermenne, Toske környékén maga is 
vezetett ásatásokat Egyiptomban és tudományágának egyik bécsi híressége volt.71 

Ezeket az előadásokat hallgatta vagy hallgathatta József Attila a bécsi egyetemen. 
Az életműben kimutatható, közvetlen hatásukról, úgy gondolom, túlzás volna beszélni, annyi 
azonban bizonyos, hogy gyökerében másfajta, szabadabb, demokratikusabb és főleg kriti
kusabb szellemi-tudományos légkörrel találkozott itt, mint amilyent a szegedi egyetemen 
megismert. Határozott filozófiai érdeklődése már itt megnyilvánult, igaz, hogy az egyetemen 
kizárólag idealista, a machizmust folytató professzorok interpretálásában ismerkedhetett meg 
a filozófia történetének egyes szakaszaival. A másik póluson ugyanakkor ott volt a marxiz
mussal való ismerkedés szabad lehetősége. Egyszerre ismerkedett mindkettővel, s ebből szár
mazott tágasabb szellemi horizontja: mindent kritikával sajátított el, a vulgármarxistákkal 
szemben sohasem becsülte le az idealista filozófia felhasználható eredményeit. 

-5. Az „ideális anarchista" 

Baráti köre — bécsi tartózkodásának első felében mindenesetre — az egyetemen 
tanuló magyar diákokból állott. Erg Ágoston, Kovács György, Bálint Dénes, Abramovics 
Irén; a Collégium Hungaricum néhány ösztöndíjasa: az idősebb Tettamanti Béla, Keresztury 
Dezső tartozhatott hozzá az általunk ismertek közül. Ennek a társaságnak szellemi légköre 
teljesen elütött a szegedi egyetemistákétól. Kovács György kitűnően jellemezte ezt is: „meg
érkezése után azonnal belecseppent a kíméletlen . . . őszinteségnek és szókimondásnak abba a 
légkörébe, amely az én legkülönbözőbb világnézeteket valló, vaskos értetlenségektől sem men
tes, de mindenképpen az „igazságot kereső" baráti körömet jellemezte, s amelyben azonnal 
úgy érezte magát, mint hal a vízben. Mindnyájan megvetettünk minden gátlást, elködö-
sítést, színlelést, és a hazugságokkal s elferdülésekkel zsúfolt magyar élet után ez úgy hatott 
Attilára, mint az orvosság."72 

A minden új iránt roppant fogékony fiatal költő nagy szellemi mohósággal vetette bele 
magát a marxizmus tanulmányozásába. Nemcsak azért, mert a munkásság költője akart lenni, 
hanem mert a marxizmus a világ, a művészet kérdéseiben való tudományos eligazodást 
kínált számára. Az elbukott európai forradalmak, főleg a magyar tanácshatalom után a mar
xista teoretikusok a szocializmus elméletének tudományos vonásait bizonyították. Ez volt 
az az időszak, amikor jóformán minden társadalomtudományi előadás ezzel a premisszával 
kezdődött: a szocializmus nem utópia, hanem a gyakorlatban megvalósuló tudomány. A fiatal 
költő „habzsolta a forradalmi és szocialista irodalmat, sorban olvasgatta a szocializmus 
klasszikusait." Engels: Anti-Dühring-je után magát Dühringet is olvasta. „ . . . mély benyomást 
tett rá, hogy miként lehet nagy tudással és szellemi erővel ál-igazságokat ál-bizonyítékokkal 
alátámasztani. Én pedig csodáltam Attila gyors felfogóképességét, ragyogó értelmességet, 
bírálni tudását, önálló gondolkodását. Az elbájolóan és lenyűgözően kedves gyerek a könyvek 
mellett elmélyülten koncentrált gondolkodóvá változott, aki büszke volt arra, hogy a nehéz 
szövegeket 'módosíthatta, helyesbíthette', ha szükségesnek találta . . . Néhány évvel fiatalabb 
volt nálam, de gyakran el kellett ismernem, hogy kritikája józanabb, hogy úgy mondjam 
'felelősebb', mint a magamé" — írja Kovács György.73 

József Attila felelős és józan kritikája mellett is csak igen nehezen igazodhatott el a 
szocializmus sokfajta elméletének, a munkásmozgalom sokféle politikai — Bécsben szinte 

71 H. Junker művei: Grammatik der Denderatexte, 1906; Koptische Poesie des 10. 
Jahrh. 1908; Die Onurislegende, 1917; Papyrus Londorfer, (1. Teil 1921.) Nubische Texte, 
1921. 

72 Kovics GYÖRGY: i. m. EK, 150. 
73 Uo- 151—154. 
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korlátlan szabadságot élvező —- irányzata közt. Az ausztromarxizmus politikusainak és 
ideológusainak — Ottó Bauer, Max Adler, Rudolf Hilferding, Karl Renner — munkásságával 
szemben a húszas évek közepén már kibontakozott a kommunista párt tevékenysége is: 
Johann Koptenig, Ernst Fischer, a Friedländer házaspár, Toman, Koritschoner, Fréy vezetésé
vel, akik már a leninizmus megvalósítására törekedtek. De voltak képviselői Bécsben az 
anarchizmusnak és más antimarxista irányzatoknak is (Arnold Winkler : „Die Entstehung 
des Kommunistischen Manifest; Georg Klein : „System eines idealistischen Sozializmus"). 
Különös erővel folyt a harc a trockizmus ellen.74 

József Attila is eljárt a filozófiai fakultás két szocialista professzorának, Kari Grün-
bergnek és Max Adlernek előadásaira, és „gyakran találó megjegyzésekkel kísérte a hallotta
kat".75 Megcsodálta a Breitner-házakat, a népfürdőket.76 Mégis, az ausztromarxizmus a leg
jobb elméleti képviselőinek munkájával sem vonzotta, hiszen a szociáldemokrata reformizmus 
az ő szemében nem volt forradalmi áramlat, a leninizmussal pedig még nem ismerkedett meg. 
Bécsben az anarchizmushoz kerül közel, Párizsban is tart ez a kapcsolat, egy időben tagja 
egy anarchista-kommunista szervezetnek, még 1928—29-ben is anarchistának vallja magát.77 

Espersit Jánosnak írja 1926. február 8-án, hogy a diákotthonban a legkülönbözőbb 
szocialista és anarchista tanokat olvassa és így fejezi be levelét: „éljen az egész világ szociális 
forradalma, éljen a szindikalizmus útján létrehozandó kollektív lelkű emberiség anarchiája."76 

Németh Andor szerint „Bécsben megismerkedett az ottani magyar anarchista csoport vezető
jével, Weilerrel, aki nagy hatással volt rá. Lelkes hallgatója volt az osztrák Pierre Ramus elő
adásainak is.79 

Az anarchisták körével Fritz (Forgács) Géza ismertette meg, aki újságstandján kere
sethez, hónapos szobájában egy ideig szálláshoz juttatta József Attilát. Fritz tagja volt a 
Bund der Herrschaft losen Sozialisten nevű anarchista egyesületnek, amelynek időszakos 
lapja is megjelent. Központja Pierre Ramus lakásán, aki igen szerény körülmények között élt, 
de nagy tekintélyű ember volt a szocialisták szemében. Ebben az időben emlékezetes vitát 
folytatott egy jezsuitával a vallás és anarchizmus viszonyáról a Rathaus nagytermében. A vita 
első részében — a baloldali hallgatóságnak is úgy tetszett, a jezsuita győzött. A második vita
estre már nem állt ki, mert rendfőnöke nem engedélyezte. A Rathaus nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség közt ott volt József Attila is, aki élvezettel hallgatta a vitát. Ott és akkor 
ismerkedett meg Weilerrel és társaival, Menzer, Bácsik József és Czibor István nevű anarchis
tákkal.79a Weiler Ernőt — a húszas évek bécsi emigrációjának kitűnő ismerője — Frank 
László így jellemzi: „kommunistának vallotta magát, de nem tűrt semmiféle pártfegyelmet. 
Csoportjának tagjai rövid időre beálltak valamelyik gyárba, de csak azért, hogy ott szabotázs 
cselekményeket hajtsanak végre. Őrizetlen pillanatokban elvágták a transzmissziós szíjakat, 
vagy felrobbantottak egy benzines hordót".79b 

Az anarchizmus szó hallatán a munkásmozgalom történetét kevésbé ismerő olvasó a 
Ravachol-szerű bombás-revolveres merénylőkre gondol, akik főleg államférfiak ellen követtek 

74 Geschichte der Republik Österreich. Herausgeg. von HEINRICH BENEDIKT. Verlag 
R. Oldenburg, München, 1954. s. 471. és M. K^oix: Soziologie in Österreich seit 1918. Uni-
versitas Vindobonsensis, Regina Verlag, 1952. s. 133—134. 

7 5 KOVÁCS GYÖRGY: i. m. 154. 
76 Vágó Mártának írja 1928. szept. 12-én: „Hogy .lelkesedsz a Breitner-házakért, jól 

tudom, magam is ösmerem őket, nemkülönben a Volksbadokat, ahol •*- minden kerületben van 
— magam is fürödtem hetenként háromszor." Csillag, 1949. jan. — 44. 

77 Levél Kuncz Aladárnak, 1928. ápr. 25. — Petőfi-múzeum. 
78 Petőfi-múzeum. 
79 NÉMETH ANDOR: József Attila és kora. Csillag, 1948. febr. — 23. 
79a FORGÁCS (FRITZ) GÉZA szives szóbeli közlése 
79b FRANK LÁSZLÓ: Café Atlantis. Bp. 1963. — 137. 
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el különböző terrorcselekményeket. Pedig az anarchizmus az Októberi Forradalom előtt a 
munkásmozgalomban ha nem is jelentős tömegeket megmozgató, de jelentős problémákat 
okozó áramlat volt, 1917 előtt mindenesetre szocialista irányzatnak tartották. 

A II. Intermacionálé nagy munkáspártjainak kiépítése idején az anarchisták mindenütt 
törpe kisebbségbe jutottak, s a szűk szektaszellemből, a kétségbeesés és türelmetlenség pszicho
lógiájából következtek a „direkt akciók". 

Az anarchistáknak, még legjobb elméleti képviselőik: Proudhon, Stirner, Bakunin, 
Kropotkin, Malatesta munkáiban sem volt világos elképzelésük a jövőre vonatkozóan, illetve 
ezek kalandorjellegűek, naivan utópisták és tudománytalanok voltak. Bármilyen becsületes, 
jószándékú és bátor emberek is lehettek személyükben, elméletük nem jelenthetett forradalmi 
tanítást a hatalomért küzdő munkásság számára. A XX. század elejétől fogva.elméleti 
munkásságuk főleg a marxizmus teóriájának és a szociáldemokrata vezetésű munkásmozgalom 
gyakorlatának bírálatában nyilvánult meg. Visszahatás volt ez a kritika főleg a német- és 
osztrák munkáspártokban elhatalmasodó opportunizmusra, és bár helytelen elméleti és gyakor
lati kiindulópontból, de erkölcsi alapja is volt főleg az első világháború alatti Kautzkyak, 
Hilferdingek, Ledebourok, Crispinek opportunizmusával és jellemtelenségével szemben. Ahogy 
Lenin írta 1920-ban: „Az anarchizmus gyakran volt mintegy büntetés a munkásmozgalom 
opportunista bűneiért."80 

Ezt az opportunizmussal szembenálló vonást kell tekintenünk elsősorban, amikor arra 
a kézenfekvő kérdésre keresünk magyarázatot, hogy miért vonzotta a fiatal, útját kereső 
József Attilát az anarchizmus. 

Pierre Ramus, akit József Attila „lelkesen hallgatott" Bécsben, anarchoszindikalista 
volt,81 Huber Lagardellehez hasonló nézeteket képviselt. 

„Die Urheberschaft Des Kommunistischen Manifest" c. munkája — amely a grúz 
Cserkezisvili és az olasz Labriola tanulmányát is tartalmazza — jól mutatja Ramus nézeteit. 

Mindenekelőtt azért támadja a német szociáldemokrata vezetőket, mert „szociál
politikai teológiába, sivár skolasztikába és gondolatszegény sablonokba" merevítették a német 
munkásmozgalmat. Mindennek következtében „A szocializmus ügye a német munkások közt 
gyerekcipőben maradt. A pártfegyelem összes raffináltságávaJ alkalmazott drillel tanították 
nekik a különböző gazdasági elméleteket, de elhibázott, megtévesztő, burzsoá taktika hang
fogójával — amely azt eredményezte, hogy a német munkásosztály a gazdasági és szociális 
elméletet elmulasztotta forradalmi tartalommal megtölteni. A német szociáldemokrácia 
ténylegesen kolosszális bűntettet követett el a német nép ellen, dogmatikus csalhatatlan
ságában arcátlan, pöffeszkedő, ásatag elméleti sémát teremtett számára, és ezzel elrabolta 
forradalmi szellemét, idealista lelkét, tettrekészségét, a harc nemes területére való behato
lását." Ugyanilyen pamflet stílusban támadja Bersteint is, akinek „igen terhes lenne forra
dalmárnak látszani, amikor valójában reformista", aki „a szocialista ideált, mint kimérát 

80 LENIN: „Baloldaliság" — a kommunizmus gyermekbetegsége. Lenin Válogatott 
művek II. Szikra, Bp. 1949. 689. — Az anarchizmusra vonatkozóan 1. még: LENINT: Anarchiz
mus és szocializmus. ÖM. V. kötet, LENIN: Állam és forradalom. Vál. Művek II., SZTÁLIN: 
Anarchizmus és szocializmus. ÖM. 3. k. 

81 Pierre Ramus munkáiból a Szabó Ervin könyvtárban a következők találhatók: 
Nach vierzig Jahren, London, 1905; Kritische Beiträge "zur Charakteristik von Karl Marx, 
Berlin, Anarchist, 1906; Die Urheberschaft des Kommunistischen Manifest, Berlin, 1906, 
Freier Arbeiter Verlag; W. Godwin, der Theoretiker des kommunistischen Anarchismus. 
Leipzig, Dietrich, 1907; Edwart Carpenter, Ein Sänger der Freiheit und des Volkes, Brüssel, 
Schouteter, 1910; Generalstreik und direkte Aktion im proletarischen Kampf, Berlin, 1910.; 
Die Irrlehre des Marxizmus, Löwis, Wien, 1927. (elveszett) — Sztálin vele is vitatkozik Anar
chizmus vagy szocializmus? c. 1906—7-ben megjelent cikksorozatában, ahol „Cserkezisvili 
szeleburdi apostolának" nevezi P. Ramust. Vö. SZTÁLIN Művei 1. Szikra, Bp. 1949. 367—368. 
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egyenesen lenézi". A Bernstein-típusú reformista vezetővel az anarchistákat és kommunistá
kat állítja szembe, akik „figyelmeztetik a proletariátust tulajdon erejére", akik „a teljes fel
szabadulás kiharcolása érdekében" egyetlen eszközt sem tartanak lehetetlennek és hatás
talannak. 

Miben látja az anarchizmus magasabbrendűségét a szociáldemokrata reformizmussal 
szemben? „Az anarchizmus elméleti nagyszerűsége, legyózhetetlensége és fejlődési lehetősége 
abban áll, hogy nem rendszer, nem ismer egyházi dogmatizmust, egyetlen végcélra, a százféle
képpen változó társulásra törekszik, amely nem ásatag programpontokhoz láncolja magát, 
csupán a szabad emberek vágyait veszi tekintetbe."82 

Pierre Ramus munkájából szubjektíve igen becsületes szándék, a munkásosztály forra
dalmi harcáért odaadó magatartás látszik. Rendkívül kulturált, nagy tudású ember, jól ismeri 
a szocialista és utópista irodalmat, szellemes vitatkozó. Mindemellett munkájából — ha nem 
ellentmondó ez a jelző egy anarchistára — szinte időtlen doktrinerség, mondhatnánk kísér
teties elvontság látszik. Egy olyan ember magatartása, aki — bár szavakban a tettre hivat
kozik — a valóságban teljesen távol áll a munkásmozgalom mindennapi, reális problémáitól, 
az elméleti kérdéseket is csak tértől-időtől megfosztott absztrakciókban képes feltenni. 

Az útját-küldetését kereső fiatal költőt az opportunizmussal szembeszálló anarchisták 
lázadásának erkölcsi bátorsága, baloldali kritikája ragadta meg. Úgy érezte, hogy az anar
chisták önfeláldozóan, következetesen küzdenek a munkásság felszabadításáért.83 Könnyen 
találkozhatott az anarchizmusnak a felvilágosult egyének direkt akcióit hirdető tétele a Nem 
én kiáltok József Attilájának aktivista, de mégis elvont humanizmusával. Pszichológiai terüle
ten: az anarchizmus türelmetlensége a Tiszta szívvel József Attilájának a feleslegesség tuda
tából következő nihilista lázadásával. Vágyik a munkásosztály fegyelmezett, céltudatos 
közösségébe, de csak a lázongó kávéházi intellektuelek anarchista társaságáig jut el. 1930-ig, 
amíg közvetlen, gyakorlati kapcsolatba nem jut a munkásmozgalommal, ez jellemző szocializ
musára. Érdekes bizonyítéka ennek az ,,individuális kollektivizmusnak" egy 1928-ból származó 
önjellemzés: „Tiszta és tökéletes forma. Ezen belül az emberség sokszor fönséges, sokszor derűs 
heroizmusa, melynek szimbólumát csak a munkásosztályban, egyénenként pedig az osztálytalan 
intellektuellekben látja."*1 

Ügy gondolom, akkor sem tévedünk, ha József Attila kései, már érett elméleti írásai
nak doktrinerségét, a szocializmus végső elvi-etikai kérdéseit feszegető elvontságát, sokszor 
alig-alig taktikus alapállását, absztrakcióra rendkívül hajlamos gondolkodásmódján, Hegel 
hatásán kívül — az anarchizmussal való találkozás korai élményében is keressük. Érdemes 
megemlíteni, hogy teljesen más történelmi körülmények között, más kiindulópontból, de 
Szabó Ervin marxizmusára ugyanilyen hatással volt az anarchoszindikalizmus. De a legfonto 
sabb közös ok: Szabó Ervin is, József Attila is alig, vagy csak kevéssé ismerték az oppor 
tunizmust és anarchizmust egyaránt meghaladó leninizmust.85 

A bécsi év költői termését egy következő tanulmányban fogom elemezni. 

82 Urheberschaft des Kommunistischen Manifest, Berlin, 1906, Freier Arbeiter Verlag 
— c. gyűjtemény bevezetéséből. 

83 Vö. József Attila 1932 májusában írt kritikájával, ahol már másként ítéli meg: 
„Marxista igazán nem veheti szívére, hogy a szervezetrobbantó anarchista milyen önfeláldo
zással küzd téves, de következetes módon a proletárság felszabadításáért." ÖM. III. 117. 

84Mónus Illés és Szakasits Árpád, a Társadalmi Lexikon szerkesztői életrajzi adatokat 
kértek József Attilától a lexikon részére. L: József Attila ismeretlen kézirata életéről és költé
szetéről. Uj Idők, 1949. jan. 1.•— 9. 

85 Vö. RÉVAI JÓZSEF: Szabó Ervin helye a magyar munkásmozgalomban. Marxizmus és 
magyarság, Szikra, Bp. 1946. 51—71. 
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László Bokor 

ATTILA JÓZSEF IN WIEN 

Der große ungarische Dichter Attila József verbrachte 1925—26 zwei Semester an der 
Fakultät für Philosophie der Wiener Universität. Im Vorjahr hatte der zwanzigjährige Dichter 
in Szeged studiert, doch gab ihm ein Professor wegen eines Gedichtes das Consilium abeundi. 
Am liebsten hätte er seine Studie in Paris, an der Sorbonne fortgesetzt, aber es fehlten ihm 
dazu die pekuniären Mittel. Da ihm die Gefahr drohte, die Budapester Polizei könnte ihm 
wegen seiner Beziehungen zu den verhafteten Kommunisten Unannehmlichkeiten machen, 
fuhr er schleunigst nach Wien, ohne jede materielle Basis, ohne Stipendium, sich auf die Unter
stützung seiner, in Wien studierenden Freunde verlassend. 

In Wien wurde seine geistige Entwicklung stark von der Atmosphäre der bürgerlichen 
Demokratie beeinflußt, die weit freier war als die ungarische, und auch die großartig organi
sierte österreichische Arbeiterschaft des »roten Wien« beeindruckte ihn ungemein. An der 
Fakultät hörte er unter anderem die Vorlesungen über Philosophie von Heinrich Gomperz, 
Robert Reininger, Max Adler, ferner Psychologie bei Karl Bühler, Literatur bzw. Linguistik 
bei Walter Küchler, Wolfgang Wurzbach, Elise Richter, Karl Ettmayer, und Ägyptologie 
bei Hermann Junker. Um für das Nötigste aufzukommen verkauft er Zeitungen, räumt auf 
im Collegium Hungaricum, gibt Nachhilfeunterricht, übersetzt Werbetexte. Ab und zu be
kommt er von den ungarischen Blättern ein Honorar für seine Gedichte. Für all dies fühlt er 
sich entschädigt durch den europäischen geistigen Horizont und die Möglichkeit, die vielen 
politischen Nuancen der sozialistischen Theorie studieren zu können. Nicht der von Otto 
Bauer und Max Adler vertretende Austromarxismus wirkte am stärksten auf ihn ein, sondern 
der syndikalistische Anarchismus Pierre Ramus, den er für eine der Sozialdemokratie über
legene revolutionäre Theorie hielt. 

Eine Analyse der dichterischen Ernte des Wiener Jahres folgt in unserer nächsten 
Nummer. 

2 Irodalomtörténeti Közlemények 677 


