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J ózsef Attila nevezetes „alkalmi” verse, a Leve-
gőt! 1935. december 3-án jelent meg a 8 Órai 
Újságban, a  harmadik oldalon, kiemelő tipo-

gráfiával. A szöveg, amely középre van zárva, egy tel-
jes, a szokásosnál szélesebb hasábot foglal el – a tör-
delő, nyilván szerkesztői utasításra, megadta a módját 
a közlésnek. Ha tudjuk, hogy aznap keddi nap volt, 
s hogy a 8 Órai Újság nemigen közölt verset, a har-
madik oldal pedig a fontos, elvi cikkek helyének szá-
mított, nyilvánvaló, a Levegőt! prezentálása megkülön-
böztetett figyelemmel történt. Mi indokolta ezt? Mi 
értékelte föl a költőt? A választ egyelőre hagyjuk nyit-
va. Csak annyit szögezzünk le, a vers nem az aktuális 
választási eredményre reagált, ahogy vélni szokás, még 
jóval a választás előtt született. (A tavaszi tarpai válasz-
tás megismétlésére csak december 1-jén, vasárnap ke-
rült sor – akkor már nem is lehetett volna megrendel-
ni és megírni a keddi számra egy verset.)

Célszerű tehát, ha magánál a versnél maradunk.
Az első, amit észre kell vennünk, hogy a vers nem 

csak a szerkesztőség részéről kapott megkülönböztetett 
figyelmet. Az ügyészség is fölfigyelt rá. Murányi Gá-
bor fedezte föl, hogy a vers ügyészi „érdeklődést” kel-
tett. „A napilapnak [ti. a 8 Órai Újságnak] nemrég ke-
rült fel az Arcanum honlapjára a királyi ügyészségtől 
széljegyzetelt példánya, amelyből kiderül, az éber hi-
vatal bizony fontolgatta a költemény kriminalizálását. 
A »Számon tarthatják, mit telefonoztam, / s mikor, mi-
ért, kinek« vagy a »nem sejthetem, / mikor lesz elég ok, 
/ előkaparni azt a kartotékot« sorokat többször is alá-
húzva, egy kéz azt is odaírta: »1921. III. tc.«. Ez pe-

dig az állami és társadalmi rend védelméről szóló tör-
vénycikk volt, amelynek alapján a Horthy-korszakban 
számtalanszor per indult a »a veszedelmes felforgatók«, 
az írók, újságírók ellen.” (Murányi 2021: 43.) A vers 
ilyen inkriminációja természetesen nem volt egyedül-
álló, nagyon is sok hasonló esetet ismerünk. A Buda-
pesti Királyi Ügyészség ugyanis a nyomdából kikerü-
lő valamennyi napi- és hetilap, folyóirat minden szá-
mát azonnal ellenőrzés alá vonta. (Ez volt az úgyneve-
zett sajtórendészeti ellenőrzés.)

A  fönnmaradt példányok alapján jól rekonstruál-
ható az ilyen eljárások ügymenete is. A nyomdából 
kikerülő példányokkal először a soros ügyész találko-
zott; az „első olvasás” joga (s persze: kötelessége) az 
övé volt. Ő az adott szám problémás írásait megjelöl-
te, kommentálta, majd az így kipreparált szövegek az 
ügyészség vezetőjéhez, a főügyészhez kerültek. (E posz-
tot 1926-től hosszabb ideig, 1943-ig, nyugdíjba vo-
nulásáig Baróthy Pál [1872–1955] töltötte be.) S a fő-
ügyész döntött a szöveg sorsáról. Ha a politikai érdek is 
úgy kívánta, s ha a vádemeléshez a megjelölt szöveghe-
lyek elégséges alapot adtak, a közleményből – cikkből, 
versből, prózából – „ügy” lett, megtörtént a vádemelés, 
s az ügy bíróság elé került, ahol ítélet is született ró-
la. Ha a főügyész, még „házon belül”, úgy ítélte meg, 
hogy az anyag nem elégséges egy pörhöz, vagy valami 
politikai szempont a vádemelés ellen szólt, „ejtette” az 
ügyet. A főügyész, bár magasan kvalifikált jogász volt, 
funkciója révén természetesen a politikusok közé tar-
tozott. A „politika” meghosszabbított keze volt a jog 
területén. Az ügyész által átnézett példányok ilyenkor 
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mint „ügyészségi köteles-példányok” könyvtárba ke-
rültek (ez a könyvtár az 1920-as évek elejétől 1938-
ig a szegedi egyetemi könyvtár lett, amelynek állomá-
nyát ez az anyag jelentősen gazdagította.) Azok a köz-
lemények, amelyekből bírósági ügy lett, természete-
sen aktamellékletként folytatták útjukat, s  nem ke-
rültek könyvtárba.

A sajtórendészeti ellenőrzés folyamatának vizsgálatá-
hoz, paradox módon, a könyvtárban elhelyezett példá-
nyok szolgáltatják az árulkodó anyagot; ezek már a cen-
zúraküszöb fölismerését is lehetővé teszik.

Magam, jó néhány évig a szegedi egyetemi könyvtár 
munkatársaként, elég sok ilyen anyaggal találkoztam. 
Egyes inkriminációkról írtam is, így például a Nép-
szava 1929. évi megjelölt közleményeinek sorozatáról 
(Lengyel 2013). A teljes állomány módszeres átnézé-
sére természetesen sem időm, sem alkalmam nem ada-
tott, így sok minden elkerülte figyelmemet. A lapok 
egy részének átpörgetéséből azonban annyi nyilvánvaló 
lett számomra, hogy ügyészi szempontból voltak fon-
tos lapok (például a szociáldemokrata párt napilapja, 
a Népszava), amelyek a rendszer szempontjából veszé-
lyeseknek számítottak, tehát fokozott figyelemben ré-
szesültek, s voltak indifferensebbek, amelyek alig vagy 
egyáltalán nem adtak okot a munkára, amelyek ellen-
őrzését lazábban lehetett végezni. Veszélytelennek, te-
hát érdektelennek számítottak.

A 8 Órai Újságot, sajnos annak idején sajtótörténe-
ti szempontból nem vettem kézbe, így ez az 1935. de-
cember 3-i szám is elkerülte figyelmemet.

A  csak József Attila versére korlátozódó elemzés-
nek azonban önmagában is megvan az értelme. Az 
ügyészi értelmezés implicit szempontrendszere ugyan-
is érzékelhetővé teszi azt a  szemantikai törésvonalat, 
amely a vers érvelési stratégiájának és az ügyészi nor-
marendszernek az ütközéséből fakad. Márpedig sem 
a költő, sem az ügyész nem magánember, nem egyé-
ni álláspontot képvisel; az egyik a versalkotás médiu-
mán belül, a másik pedig a tételes jogban foglalt ál-
lami kánon médiumán keresztül ugyanannak a  tár-
sadalomnak az eltérő vélekedéseit fejezik ki. De amíg 
a jog a már rögzített, lényege szerint aszimmetrikus 
érdeket fejezi ki, amely, bár morális értelemben par-
ciális, univerzális értékrendszerként jeleníti meg ön-
magát, a vers az általános érvényre törő születő prin-
cípium nyelvi artikulációja. És ebben az ütközésben 
a hallgatólagosan elfogadottnak, tudomásul vettnek 
és az intézményesen nehezményezett motívumoknak 
a szétválása kijelöli a mediális nyilvánosság határait 
és szerkezetét. És nem utolsó sorban láthatóvá válik 
az a zóna, amelyben ez az ütközés megtörtént. A jo-
gi korlátozás tartalma pedig egyszerre mutatja meg 
a születő eszme elé állított korlátokat, és az önmagát 
veszélyeztetettként érzékelő „állami és társadalmi rend” 
gyönge, s ezért erőszakos védelemre szoruló pontja-

it. Vagyis az erőszak-alkalmazás rendszerspecifikus 
szükségességét.

A rendszer gyöngeségét.



Ha e folyamatot föl akarjuk mérni, első lépésként szem-
ügyre kell vennünk a rendelkezésünkre álló dokumen-
tumot, a 8 Órai Újság inkriminált számát. Rögzítsük 
tehát a helyzetet!

Az első oldalon, a lapfej fölött az ellenőrzésre uta-
ló bélyegzők és a hozzájuk kapcsolódó ceruzás bejegy-
zések sorakoznak. Az alaphelyzetet a  bélyegzőlenyo-
mat rögzíti. Ovális keretben ez olvasható: „Budapes-
ti Kir. Ügyészség / 1935. dec. [olvashatatlan szám] / 
átvette.” E szerint a 8 Órai Újság mindjárt a megjele-
néskor ügyész elé került (a szám ugyan olvashatatlan, 
de az általános gyakorlat szerint erre mindjárt hajnal-
ban vagy legkésőbb reggel sor került). Egy fejjel lefelé 
a lapra ütött bélyegző szerint ez a példány: Házi pél-
dány volt; így még nyilván a nyomda jelölte meg a be-
küldött példányt. Hogy az ügyész mindjárt kézbe vette 
a lapot, nem tudjuk, de valószínű. Az átolvasás időzí-
tése a periodika veszélyességi fokától függött – a Nép-
szavát az ügyészi rájegyzésből tudható, általában már 
hajnalban, négy óra körül elkezdték olvasni. Az átol-
vasás pontos időpontjánál fontosabb számunkra az el-
lenőrzést végző ügyész neve. A lapfej fölött, baloldalon, 
ott is van a ceruzás autográf aláírás: Bary. Ez az ügyész, 
bár az aláírás csak vezetéknevet ad, az ügyészség állo-
mányának ismeretében azonosítható: a soros ügyész ek-
kor Bary Zoltán (1892–1986), ekkor (1930/36) beosz-
tott ügyész, később főügyészhelyettes, majd kúriai bí-
ró – a tiszaeszlári vérvád-pör (1882) hírhedté lett vizs-
gálóbírójának, Bary Józsefnek (1858–1915) a fia. (Vö. 
pl. Címtár 1935: 396, Kozák Péter, Névpont; gyász-
jelentése: Magyar Nemzet 1986. ápr. 1.) A 8 Órai Új-
ság e számának, s így a versnek mint soros ügyész lett 
az „olvasója”. Hogy a versre fölfigyelt, az jó szemre vall. 
Némi túlzással azt mondhatnánk, Aquila non captat 
muscas. Maga Bary, apja hírhedtsége ellenére, nem tar-
tozott a látványosan túlbuzgó ügyészek közé, az utó-
cenzúrázásnál „csak” munkáját végezte.

A lapfej fölött van még egy ceruzás rájegyzés, de ez 
olvashatatlan. Mellette egy törvényi hivatkozás is ol-
vasható: 1921. III. tc. Mindkét rájegyzés alá is van húz-
va, méghozzá mindkettő két vonallal. Ezek természete-
sen csak afféle emlékeztető, pro domo rájegyzések. A fő-
ügyésznek szóltak, hogy vegye észre az inkriminációt, 
külön lapozgatás nélkül is. Az elsődleges inkrimináció 
nyomai természetesen magán a versen fedezhetők föl.

A vers szövegét, bár közismert versről van szó, cél-
szerű itt is reprodukálnunk. Az ügyész által aláhúzott 
részeket kurziválva, a két vonallal aláhúzott részeket 
pedig félkövér szedéssel adjuk.
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 Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
 hazafelé menet?
 A gyepre éppen langy sötétség szállott,
 mint bársony-permeteg.
 5 és lábom alatt álmatlan forogtak,
 ütött gyermekként csendesen morogtak
 a sovány levelek.

 Fürkészve, körben gugultak a bokrok
 a város peremén;
10 az őszi szél köztük vigyázva botlott;
 a hűvös televény
 a lámpák felé lesett gyanakvóan;
 vadkácsa riadt hápogva a tóban,
 amerre mentem én.

15 Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
 e táj oly elhagyott –
 s im váratlan előbukkant egy férfi,
 de tovább baktatott.
 Utána néztem. Kifoszthatna engem,
20 mert védekezni nincsen semmi kedvem,
 míg nyomorult vagyok.

 Számontarthatják, mit telefonoztam
 s mikor, miért, kinek.
 Aktákba írják, miről álmodoztam
25 s azt is, ki érti meg.
 És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
 előkotorni azt a kartotékot,
 mely jogom sérti meg.

 És az országban a törékeny falvak
30 (anyám ott született)
 az eleven jog fájáról lehulltak,
 mint itt e levelek
 s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse
 mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
35 s elporlik, szétpereg.

 Oh, én nem így képzeltem el a rendet,
 lelkem nem ily honos,
 nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
 aki alattomos,
40 sem népet, amely retteg, hogyha választ,
 szemét lesütve fontol sanda választ,
 és vidul, ha toroz.

 Én nem ilyennek képzeltem a rendet,
 pedig hát engemet,
45 – sokszor nem is tudtam, hogy miért, – vertek
 mint apró gyermeket.
 ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
 Én tudtam – messze anyám, rokonom van
 ezek idegenek.

50 Felnőttem már: szaporodik fogamban
 az idegen anyag,
 mint szivemben a halál. De jogom van
 és lélek, vagy agyag
 még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
55 hogy érett fővel szótlanul kibírnám,
 ha nem vagyok szabad.

 A mi vezérünk bensőmből vezérel;
 emberek, nem vadak: –
 elmék vagyunk, s szivünk míg vágyat érlel,
60 nem kartotékadat.
 Jöjj el, szabadság, te szülj nekünk rendet.
 jó szóval oktasd, játszani is engedd,
 szép, komoly fiadat!

A vers címe és a szerző neve is meg van jelölve, s e je-
lölésből kiindulva a vers első sorai mellett van egy lefe-
lé irányuló, függőleges vonal. Hogy ez a megjelölésből 
következő manuális automatizmus-e, nem lehet biz-
tonsággal megállapítani. Az első sorok nincsenek alá-
húzva, s ez arra vall, hogy a függőleges vonal aligha-
nem csak a cím és a név utólagos megjelölésekor, va-
lami pedantériának a szülötte. (Az első sorokat először 
olvasva Bary még nem tudhatta, hogy inkriminálan-
dó szöveghelyekre bukkan.)

Ami viszont egyértelmű és jelentéssel bír: a  vers 
mellett, a 26. sortól kezdve egy lefelé haladó, függőle-
ges vonal húzódik; ezzel az ügyész a vers második fe-
lére összefüggően fölhívja a figyelmet. És e vonal mel-
lé a  lehetséges inkrimináció törvényi hivatkozását is 
odajegyezte: 1921. III. tc. 7.§. A hivatkozott törvény-
cikk, mint arra bár Murányi Gábor is utalt, „az állami 
és társadalmi rend hatályos védelméről” intézkedett – 
a hajdani politikai szleng, nem minden alap nélkül, 
ezt a  törvénycikket emlegette „kommunista-ellenes” 
törvényként. (A tárgyi igazsághoz tartozik, hogy má-
sok, például a nyilasok ellen is éltek evvel a törvény-
nyel.) Akárhogy is: nem súlytalan törvényi hivatkozás 
ez. A kiszabható büntetésektől függetlenül, e törvény 
antidemokratikus, autoriter karaktere elég nyilvánvaló. 
Erőszakalkalmazással igyekszik megakadályozni, blok-
kolni az emberi együttélés adott formájának, a „társa-
dalmi rendnek” a megváltoztatását, sőt puszta kritiká-
ját is. Ezzel az adottat, implicite, „a lehető legjobb vi-
lág” státuszába emeli, s ilyenként fixálja, azaz nyilván-
való társadalmi anomáliáknak, igazságtalanságoknak 
biztosít jogi védelmet.

A 7.§, amelyre Bary konkrétan is hivatkozik, ez: „Aki 
olyan valótlan tényt állít vagy terjeszt, amely alkalmas 
arra, hogy a magyar állam vagy a magyar nemzet meg-
becsülését csorbítsa vagy hitelét sértse, vétséget követ el 
és öt évig terjedő fogházzal büntethető. A büntetés tíz 
évre terjedhető fegyház, ha cselekményt abból a célból 
követték el, hogy valamely külföldi állam vagy szerve-
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zet a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen ellen-
séges cselekményre indíttassék; ha pedig ennek követ-
keztében valamely külföldi állam vagy szervezet […] 
a büntetés életfogytig tartó fegyház.” Ez a paragrafus 
a törvénycikk enyhébb oldalát adja, hisz ez a felforga-
tás és megsemmisítés helyett „csupán” a  „megbecsü-
lés” elleni vádat fogalmazza meg.



Ha az ügyészi jelöléseket áttekintjük, több, különböző 
természetű, de mégis összetartozó észrevételt tehetünk.

Mindenekelőtt észre kell vennünk és el kell ismer-
nünk, Bary doktor intelligens ember volt, jól érzékel-
te, hogy a vers rend-fölfogása a rendszer legitimációját 
semmisíti meg. Méghozzá az általános „emberin” belül, 
anélkül, hogy konvencionális értelemben „kommunis-
ta” argumentumokat hozna elő. Osztályharcos, vörös 
retorika itt nincs, viszont a rendszer inherens alapel-
lentmondása, szabadsághiányos karaktere, amely be-
lülről nem védhető, összefüggő, koherens kritikát kap. 
Célszerű tehát e kritika hatását blokkolni, mert a vers 
a rendszert belülről, saját, nyilvánosan önmaga által 
sem védhető, „titkos” gyakorlatával szembesíti. Azaz, 
az ügyész teljes hivatali képmutatással ugyan, de jó ér-
zékkel veszi észre a „támadást”.

A vers első, ügyészi jelölés nélküli részében van há-
rom olyan szövegrész, amely a vers értelmezése szem-
pontjából fontos, de jelöletlenül maradt – nem érte el 
azt a küszöböt, amely már kiválthatta volna a bünte-
tő posztcenzori reakciókat. (1) A 9. sorban egy önidé-
zet érhető tetten: „a város peremén” – ez szociológia-
ilag lehorgonyozza a beszélő pozícióját, ennek szere-
pét és jelentőségét az ügyész nem érzékelte, (vagy jogi-
lag nem talált fogást rajta). (2) A 21. sorban a metafo-
ra egyszerre helyzet- és érzületkifejező metafora: „míg 
nyomorult vagyok”. Pedig ez megint a beszélő pozí-
ciójának meghatározásához ad hozzá lényeges jegye-
ket, de ezt még könnyű semmitmondó, üres toposz-
nak tekinteni (nem az!), ugyanakkor önmagában jo-
gi fogódzót nem kínál föl. (3) A 21–24. sor ügyészi 
szempontból már sokkal érdekesebb lehetne. „Számon 
tarthatják, mit telefonoztam, / s mikor, miért, kinek. 
/ Aktákba írják, miről álmodoztam / s azt is, ki érti 
meg.” (Hogy ez mennyire tartalmas rész, mi sem mu-
tatja jobban, mint hogy ezt Murányi inkrimináltként 
idézi – holott Bary nem jelölte meg.) E szövegrész je-
löletlenül hagyása mai nézőpontból már-már érthe-
tetlen; ez nem csak mai, „adatvédelmi” normák sze-
rint anomália leleplezése. Ilyesmit már a kurzus apo-
logetikától nem mentes, de tagadhatatlanul szenzibilis 
Kosztolányi is panaszként említett föl. Hogy erre Bary 
doktor nem figyelt föl, és nem jelölte meg e négy sort, 
az részéről vagy intellektuális baki (megítélésem sze-
rint nem az!), – vagy a rendszer morális érzéketlensé-

gének indirekt dokumentuma. Ismeretes ugyanis, ilyen 
adatgyűjtések nagyon is folytak, ezt egyesek, a politikai 
establismenten belül is, fölhánytorgatták – a regnáló 
kormányzat azonban ezt részben „természetes” gyakor-
latnak tekintette, részben úgy vélte, jobb erről nem be-
szélni. Célszerűségi szempontból csakugyan praktikus 
eljárás az ilyesmi; ma is széles körben élnek vele. A po-
litikai eszköztár „racionális” eleme, úgy, ahogy például 
a  rendőrség/csendőrség, a kémkedés, a hóhéri mun-
ka is. Bary „érzéketlensége” tehát hivatali, célszerűsé-
gi érzéketlenség – a rendszeren belül nem egyéni kog-
nitív hiba, hanem tudatos opció. Mondhatnánk, kö-
zönséges képmutatás.

Hogy erről volt szó, azt, paradox módon, éppen 
a vers aktamotívumának alakulása jelzi. Egy ponton 
túl ugyanis már megszólalt az ügyészi vészcsengő. Az 
idézett rész folytatása már inkriminációt váltott ki: 

„És nem sejthetem, mikor lesz elég ok, / előkotorni 
azt a kartotékot, / amely jogom sérti.” (25–27. sor.) 
Mi az új e sorokban, mi az, ami már ügyészi reakci-
ót váltott ki? Az ügyész itt, hipokrataként, a jogsértés 
vádjára reagált, ezt nehezményezte. Maga az adatkeze-
lés, egyáltalán: az adat előállításának módja, az ügyész 
szerint „természetes” (ha nem is teljesen jogszerű), az 
államrezon része, eszköze, az „adatkezelést” jogsérelem-
ként értelmezni viszont maga az állam elleni támadás – 
bűn; amely megtorlást igényel. Itt, vegyük észre, egy 
klasszikus politikai inverzió veszi föl jogi alakját.

A következő versszak, egyetlen „indifferens” sor ki-
vételével, tulajdonképpen meg van jelölve. A  szem-
pont, lényegét tekintve, itt is ugyanaz, mint az előb-
biekben. A versolvasás – az egykori is, a mai is – a „tö-
rékeny falvak” emlegetését szociális jelzésként olvassa. 
Ügyészi szempontból azonban más a fontos. Ez a sor 
egy újabb jogsértési vád a rendszer ellen. Hisz a vers azt 
mondja: „törékeny falvak […] az eleven jog fájáról le-
hulltak”, ezt azonban az államrezonnak hárítania kell, 
ez vád, rágalom az állam ellen. És az államrezont védő 
ügyész érzékenységét csak fokozta, hogy az ilyen váda-
kat nem csak a vers, hanem, egyebek közt, a szocio-
gráfusok is megfogalmaztak, Féjától Kovács Imréig és 
tovább, s a nyílt szavazásos képviselőválasztások meg-
annyi epizódja ugyanebbe az irányba mutatott. Pél-
dául csendőri és közigazgatási segédlettel ütötték el 
a tarpai mandátumtól azt a Bajcsy-Zsilinszky Endrét 
is, aki pedig hajdan a miniszterelnök elv- és tiszttár-
sa volt, ellenforradalmár, a rendszer egyik létrehozója, 
stb. Akinek pedigréje, kurzusszempontból, tökéletes 
volt – igaz, ekkor már nem „parírozott” a miniszter-
elnöknek. S a vád ilyen összefüggésben már-már túl-
ment a közigazgatási anomáliák körén, ez már a rend-
szer legitimációját kérdőjelezte meg.

Ennek az összefüggésnek a vers megjelenésekor köz-
vetlen aktualitást adott a két nappal korábbi, decem-
ber 1-i tarpai választás (amelyre egyébként a 8 Órai 
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Újság több cikke is utalt). S a versnek itt van egy „köl-
tői”, metaforikus azonosítása is, amely, értelemszerű-
en, ügyészi érzékenységet sértett. A falvak és a  fáról 
lehulló levelek „megcsörrenése”, hogy nyomorukat 
jelentsék. Ez a nyomorjelentés ügyészi szempontból 
mint kommunikációs veszély volt értelmezhető – az-
az, mint az előzetes delegitimáló vádaknak a propa-
gandája. A vers ilyen értelmezése, esztétikai mérlege-
lésben akár szimplifikációnak is minősíthető; a  vers 
jelentése e ponton nem több, mint metaforikus jel-
zés  – de az ügyeletes ügyész akkor már szükségkép-
pen túlértelmezett. A versszak utolsó sora („s elporlik 
és szétpereg”) viszont, bár a metafora homályába rejt-
ve, csakugyan a  falvak életének pusztulását vizionál-
ja. És ez, azt kell mondanunk, joggal ébresztgette az 
ügyész gyanakvását: ez a vers a fönnálló „állami és tár-
sadalmi rend” megkérdőjelezője.

Ilyen szempontból a hatodik versszak (s  inkrimi-
nációja) mondja ki a veszélyes ügy lényegét. A 43. sor 
szinte tételmondat: „Én nem így képzeltem el a ren-
det” (magyarán, ez a rendszer nem jó, elfogadhatat-
lan), mert a 45–49. sor szerint e rend társadalma mo-
ráljában, habitusában torz, itt „könnyebben tenghet, 
aki alattomos”, s népe „retteg, hogyha választ”, vála-
sza „sanda”, s értékrendje gyakorlatilag a visszájára for-
dul: a (halotti) toron „vidul”. Itt valami nagyon furcsa 
történik. Amit itt a vers tesz, az nem több, mint egy 

„társadalmi rend” morális kritikája, tartózkodik a szo-
ciológiai összefüggések megjelenítésétől, csak megál-
lapítást tesz. De minden moralizáló jellegű rendkép-
zet számára ez a kritika az „érthető”, ez háborít föl. 
Több mint árulkodó, hogy a rendszerspecifikus „alat-
tomos tengés” sikere kapja a legerősebb ügyészi kriti-
kát, a kettős aláhúzást. És az sem véletlen, hogy a má-
sik ilyen kettős aláhúzás már a vers vége felé, a „kar-
totékadat” frazémáját emeli ki. A két, kettős aláhú-
zásos kiemelés mintegy az ügyészi értelmezés kogni-
tív tengelyét alkotja.



Erre a kognitív tengelyre és szerepére még vissza kell 
térnünk. Nem szabad azonban átugornunk a két pillér 
közötti inkriminált szöveghelyeket. A két pillér között 
ugyanis a vers lényeges összefüggéseket mond ki, ír le. 
A hetedik versszak első sora, logikailag, csak ismétlés: 
„Én nem ilyennek képzeltem a rendet”, mondja a vers. 
Ez a logikai ismétlés azonban retorikailag megerősíti 
a korábbi állítást, és továbbviszi a gondolatmenetet – 
ezt az ügyész jól ismeri föl, jogos tehát e sor megjelö-
lése is. A szakasz további sorai és a következő szakasz 
első két és fél sora nem kap jelölést. E sorokba olyan 

„privát” események és élmények vannak rögzítve (gyer-
mekkor, öregedés), amelyek életrajzilag is, poétikailag 
is lényegesek, ám büntetőjogilag indifferensek. Mond-

hatnánk, a költő magánügyei. Ám a nyolcadik szakasz 
harmadik sorában, az új mondat újra ügyészi figyel-
met kap: „De jogom van” – s innentől a szakasz végé-
ig minden szó alá van húzva. S e szekvencia ezzel zárul: 

„nem vagyok szabad”. Ez a szabadsághiányt kimondó 
zárlat ügyészi szempontból önmagában is súlyos állí-
tás, hisz azt mondja ki, hogy az ügyész által védelme-
zett rend nem a szabadság rendje, sőt megfoszt a sza-
badság lehetőségétől és élményétől, s ezt a vádat, ugye, 
már nem lehet tűrni… S a szekvencia egésze még ennél 
is súlyosabb gesztussal áll elő, hisz e szabadságtól való 
megfosztottság ellen érvel. (1) A vers beszélője dekla-
rálja, hogy neki (valamilyen meg nem nevezett maga-
sabb rendű instanciából kifolyólag) „joga van” – ergo 
szabadságától való megfosztása jogtiprás, s (2) kinyil-
vánítja, hogy a halál felé közeledve, a halál lehetőségé-
vel számolva sem képes „szótlanul” elviselni szabadága 
elvonását. Ezt pedig, vegyük észre (az ügyész észrevet-
te!), egyszerre a „rend” igazságtalanságának kifejezése 
és a „rend” elleni tiltakozás erejének (indirekt, de így 
is erős) jelzése. Azaz akkor is tiltakozik a versben meg-
szólaló „beszélő” a szabadságelvonó „rend” ellen, ha ez 
a tiltakozás az életébe kerül. És ez a „rend” szempont-
jából nagy kihívás.

Az utolsó, kilencedik versszak első sora nem kap 
ügyészi jelölést, a 2–5. sorok azonban igen, s e négy 
sorban van az a  részlet, amelyet az ügyészi értelme-
zés második pillérének mondtunk. Ezeknek a sorok-
nak a jelentése világos: „emberek, nem vadak: – / el-
mék vagyunk s szívünk míg vágyat érlel, / nem kar-
toték-adat.” A kartoték-adat frazéma kettős aláhúzás-
sal való kiemelése, érvelésmagyarázó ponttá tétele tel-
jesen indokolt ügyészi döntés. Szemantikai telitalálat. 
Itt ugyanis, egyrészt, a személy – személyiségéből kö-
vetkező – joga szembekerül a hatalmi érdekből kreált 
kartotékokkal, azaz a kartoték az illegitim hatalmi esz-
köz szimbólumává válik, másrészt, ezzel a „renddel” az 
emberi lény, a személy meg nem semmisíthető joga, 
emberi autonómiája kerül szembe. Ez a fönnálló „rend” 
legszélesebb körben érvényes, legalapvetőbb kritikája.

S a kilencedik szakasz ötödik sora egy (jogilag is, 
politikailag is jól értelmezhető) általánosítás: „Jöjj el, 
szabadság! Te szülj nekünk rendet!” Ez a felszólításba 
sűrített igény, mintegy általános érvényűvé emelt ösz-
szefoglalása a „rend” kritikájának, s mint pozitív tézis, 
ellenpólusa annak.

Ismeretes, ez az ötödik sor („Jöjj el, szabadság” stb.) 
utóbb politikai szlogenné, nagyhatású ideologémává 
(is) vált. Fölmerül hát a kérdés: az ügyész hogy-hogy 
nem vette észre e sor politikai potenciáját? Magam úgy 
vélem, észrevette, azért is jelölte meg ezt is. De a vád-
emelés szempontjából nem ezt, hanem az emblemati-
kus szerepű „kartoték”-motívumot ítélte jogilag meg-
fogható, konkrétan inkriminálható pontnak. Neki 
mint ügyésznek ugyanis nem egy politikai koncepció 
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teoretikus bírálata volt a feladata; hanem a törvénybe 
ütköző verbális gesztusok fölismerése. Fénybe állítása.

S itt egy pillanatra vissza kell térnünk a kognitív ten-
gely kérdésére. Az ügyész ugyanis a maga politikai ér-
dekek szolgálatába állított, de pro forma jogi értelme-
zése csakugyan a lényegre, a veszélyes argumentáció-
ra figyelt föl. Az alattomos tengés és a kartotékozás kö-
zött húzódik ugyanis az az érvrendszer, mely moráli-
san semmisíti meg az adott „rend” legitimálhatóságát, 
s amely ugyanakkor közvetlenül nem köthető egyet-
len, akkori „fölforgató” párt politikai sztereotípiáihoz 
sem, ám utalásai jól értelmezhető konkrétumokra vo-
natkoznak. Olyan realitás-fragmentumok ezek, ame-
lyek a kor politikai szótárában már száz-százötven éve 
jelentéssel bírtak, és éppen ezért fölismerhető veszély-
forrást jelentettek. A vers a hatalom számára, tételes 
hivatkozások nélkül is kellemetlen, „érzékeny” folyó 
ügyekre utalt, s a potenciális olvasók figyelmét e poli-
tikai és erkölcsi anomáliákra irányította.



Itt, József Attila és ügyésze összeütközésének legfon-
tosabb pontján érdemes egy kicsit tágítani az értelme-
zés perspektíváját. A „nagylátószögű optika” olyasmire 
hívja föl a figyelmet, ami a történeti kérdést érzékeny 
aktualitássá változtatja.

Az „akták” szóvátételének súlya egy mélyen paradox 
helyzetben rejlik. Az aktagyártás a modern kapitaliz-
mus állandósult inherens jellegzetessége – a rendszer 
szabadságfokától függetlenül erre mindegyik rákény-
szerül, ám ezt legitimálni egyik sem igazán tudja. Így 
mindegyik, a „szabadabb” nyilvánosságszerkezetűek is, 
képmutatásra kényszerülnek, s ez aláássa hitelüket. Két, 
nagyon különböző időből való, de jellegzetes példa ta-
lán elegendő a folyamat illusztrálására.

1850. június 14-én a londoni Spectatorban egy nyi-
latkozat jelent meg, három neves emigráns aláírásával. 
A nyilatkozat írója egy bizonyos Karl Marx volt, akit 
persze nemcsak Londonban figyeltek meg, de sógo-
ra, Ferdinand von Westphalen porosz belügyminisz-
ter is ügynökökkel figyeltette. Marx e nyilatkozatban 
arról beszélt, hogy „nem tehetünk meg egyetlen lépést 
sem anélkül, hogy [ne] követnének bennünket, bár-
hová is menjünk. Nem léphetünk fel az omnibusz-
ra, és nem léphetünk be egy kávéházba anélkül, hogy 
meg [ne] lennénk tisztelve ezen ismeretlen barátok leg-
alább egyikének a társaságával.” (Idézi Andrew 2021: 
590.) Marxnak két kérdése is van megfigyelésük kap-
csán. (1) „Vajh milyen hasznára lehet bárki számára is 
az a kevéske információ, amit ajtónk előtt összekapir-
gál az a sok nyomorult kém?” (2) Vajon ezek az infor-
mációk „olyan értékesek, hogy az feljogosít bárkit is, 
hogy feláldozza ezek érdekében az angol emberek rég-
óta tartó jogos kérkedését, miszerint országukban nincs 

esélye a kémrendszer bevezetésének, amelytől a kon-
tinens egyik országa sem mentes?” (Uo. 590.) A má-
sodik kérdésben persze van némi diplomáciai ravasz-
ság – Anglia és a kontinens ilyen szembeállítása, vél-
hette, segítsége lehet a „kémrendszer” működtetőinek 
meghátráltatásában. De Marx nem volt naiv, s fölhasz-
nálta az egyetlen valódi eszközt is, amely, legalább rész-
leges eredményt hozhatott: „ilyen körülmények között 
nem tudunk egyebet tenni, minthogy az egész ügyet 
a nyilvánosság elé tárjuk.” (Uo. 590.)

A nyilvánosság minden ilyen ügyben a leghatéko-
nyabb eszköz; egyetlen „kémrendszer” sem szereti, ha 
lelepleződnek üzelmeik.

A másik példánk jóval későbbi, s csak a minap (2021. 
jún. 5.) lepleződött le dokumentált formában: Fried-
rich Dürrenmatt (1921–1990) svájci írót, 1941 és 1989 
(!) között, tehát közel fél évszázadon át figyelte meg, 
hallgatta le, „kartotékozta” a  svájci Szövetségi Rend-
őrség (vö. Gervai 2021: 10.). Az író ezt legalábbis sej-
tette; már 1966-ban, egy interjúban kifakadt: „Min-
den seggfej, aki hatóságnak képzeli magát, lehallgathat 
engem.” 1986-ban pedig egyik kisregényében (A meg-
bízás, avagy a megfigyelők megfigyelőjének megfigyelésé-
ről) így elmélkedett: „mindenki úgy érzi, hogy figye-
lik, korunk embere megfigyelt ember; egyre kifinomul-
tabb módszerekkel figyeli az állam” (idézi Gervai 2021: 
10.). Svájc persze messze nem a „legrosszabb”, legnyer-
sebb rendszer, a szó hétköznapi értelmében nem dik-
tatúra (ahogy Anglia sem volt az 1850-ben), de tény, 
ami tény: 1989-ig minden huszadik svájciról, s min-
den harmadik Svájcban élő külföldiről nyilvántartást 
vezettek, jelenleg kilencszázezer kartonról tud a nyil-
vánosság. Ez a megfigyelési gyakorlat legjobb esetben 
is potenciális fenyegetettséget, kiszolgáltatottságot je-
lent. S egyáltalán nem indokolatlan Dürrenmatt éle-
te végén mondott híres beszéde (Svájc – egy börtön), 
amelyben egyebek közt ezt mondta: „A svájciak sza-
badabbnak érzik magukat más embereknél, pedig fog-
lyok a semlegességük börtönében. […] Hiába bizony-
gatják, hogy ez nem börtön, hanem a szabadság védő-
bástyája, kívülről nézve a börtön az börtön, a fogva-
tartottak rabok, a foglyok pedig nem szabadok.” (idé-
zi Gervai 2021: 10.)

S hogy az ilyen titkos fenyegetettségnek mi a „tar-
talma”, azt plasztikusan mutatja meg az ilyen-olyan 
előjelű diktatúrák gyakorlata; a realizált lehetőség. Ha 
a puska az első fölvonásban ott függ a falon, a harma-
dikban elsül.

Az egyetlen valóságos védelem a „kartonok” ellen 
a nyilvánosság. Ezt, úgy látszik, már az ellenzékbe szo-
ruló Bethlen is, a szerkesztő Nagy Samu is tudta. József 
Attila pedig ki is mondta a kimondandót, helyettük is.
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S a vers ráadásul ezzel beleszólt a politikai elit belső 
harcainak alakulásába is. A Levegőt! a 8 Órai Újságban 
jelent meg, a választási küzdelem egyik érzékeny pilla-
natában, a megismételt tarpai választás után két nap-
pal. A verset közlő lap a volt miniszterelnök, Bethlen 
István (1874–1946) gróf szócsövének számított, a vá-
lasztási visszaélések pedig ellenfelének, az aktuális mi-
niszterelnöknek, Gömbös Gyulának (1886–1936) az 
apparátusához kötődtek. Gömbös és Bethlen szemé-
lye és politikája a magyar politika belső, nagy alterna-
tíváját képezte le. A 8 Órai Újságon keresztül ugyan-
is a volt miniszterelnök bírálta az aktuális miniszter-
elnök politikáját. Bethlen pedig még mindig, évekkel 

„bukása” után is túlzottan nagy tekintélyű politikai 
aktor volt ahhoz, hogy szócsövét könnyen meg lehe-
tett volna rendszabályozni – Bethlen még mindig bír-
ta a kormányzó személyes bizalmát, támogatását. De 
ez a belső harc, értelemszerűen, nem volt veszélytelen 
a rendszer egészére nézve sem. A kommunikációs rés-
ben, melyet ez a harc jelentősen tágított, szükségkép-
pen sok olyasmi is nyilvánosságra került, amely nem 
csak az aktuális kormánypolitikát, de magát a  rend-
szer alapjait is veszélyeztette. És ezt Bary doktor, is-
merjük el, jól ismerte föl. József Attila versének ink-
riminálatlanul hagyása a rendszer anomáliáinak hall-
gatólagos elismerését jelentette volna. S mivel a Leve-
gőt! olyan vers volt, amelyet közvetlenül nem lehetett 
a rendszerellenes nagy narratívákkal azonosítani, a köz-
lő lap pedig a rendszer alapjait lerakó „konszolidátor” 
szócsövének számított, azaz politikai legitimitással is 
bírt – a vers inkriminációját csak fölöttébb óvatosan 
lehetett elvégezni.

Bary azonban, ismételjük meg, jó szemű „cenzor” 
volt; inkriminációja nyilvánvalóvá teszi, hogy fölismer-
te a vers rendszerveszélyeztető potenciálját, az egyes ér-
veknek, motívumoknak versen belüli szerepét. (Nota 
bene: alighanem a vers esztétikai erejét, hatásmecha-
nizmusát is érzékelte, de nem erre figyelt, hanem sze-
repének megfelelően, a rendszer jogi apologétájaként 
nyilvánult meg.) Az elsődleges inkriminációból azon-
ban, az „erős” törvényi hivatkozás ellenére, mégsem 
lett pör; a vers nem került bíróság elé. Bary főnöke, 
Baróthy Pál főügyész (rutinos, „öreg motoros”) vala-
milyen – egyelőre ismeretlen megfontolásból – leállí-
totta az eljárást.



Az ügyészi értelmezés történetét e ponton akár le is 
zárhatnák. De a kontextuális értelmezés óhatatlanul 
fölvet egy további kérdést is: hogyan került a „kom-
munista” múltú költő a volt miniszterelnök lapjának 
hasábjaira? Az együttműködés, ha „csak” egy vers köz-
léséről volt is szó, egyáltalán nem evidens, nem pusz-
ta rutinügy.

Annyi régóta ismeretes, hogy a  vers a  lap fölké-
résére készült; József Attila – Ignotus Pál (1989: 3.) 
emlékezése szerint – csupán egy „aktuális bökverset” 
tervezett írni. A vers írás közben alakította ki a ma-
ga, immár klasszikus karakterét. (Ilyesmi egyébként 
máskor is megesett már a költővel; a Születésnapom-
ra is írás közben ment át ezen a rejtélyes metamorfó-
zison.) Hogy a költő egy bökvers erejéig a 8 Órai Új-
ságban való szereplést is vállalta, természetesnek te-
kinthető; nincs benne semmi megmagyarázhatatlan 
inkongruencia. Az események azonban e ponton ket-
téválnak, s két külön vonalon is megértést igényelnek. 
Mindenekelőtt: hogyan kerülhetett a lapnál képbe Jó-
zsef Attila? A válasz bonyolult, ám végső soron ab-
ba a nagy szellemi átrendeződésben leli magyarázatát, 
amely 1933 után, a fasizálódás reakciójaként, ha rész-
leges és felemás eredménnyel is, a magyar közéletben 
bekövetkezett. (Már Bethlen Gömbös ellen való for-
dulása is a folyamat része volt!) Ennek a folyamatnak 
az egyik ágán József Attila mozgása kísérhető figyelem-
mel. Egy súlyos válság után szembefordult Gömbös 
politikájával, Gömbös és az írók egyezkedési kísérle-
tével, majd fölismerve a helyzet folyamatos romlását, 
szövetségesek után nézett: fölújította barátságát Igno-
tus Pállal a Szép Szó megteremtése érdekében (a lap 
első száma 1936 tavaszán jelent meg!), és Ignotus Pál 
révén a  polgári szerveződésekkel is kapcsolatba ke-
rült – így például 1935-ben szerepelt a Cobden an-
kétján is. Valószínűleg a költő és a 8 Órai Újság szer-
kesztősége között is „Pali” lehetett a közvetítő, aki, 
mint ismeretes, az Esti Kurír egyik vezető munkatár-
sa, publicistája volt. Az Esti Kurír és a 8 Órai Újság 
között pedig nem emelkedett áthághatatlan „kínai 
fal”; az informális kapcsolat a két szerkesztőség tagjai 
közt eleven lehetett. A Szép Szó megindítására készü-
lő Ignotus Pál, ha tehette, igyekezett helyzetbe hoz-
ni szerkesztőtársát. A másik oldalon pedig a 8 Órai 
Újságot irányítók körében is zajlott a  kényszerű át-
alakulás. A kormányra került Gömbös ugyanis, rész-
ben az „új stílus” jegyében, részben Bethlen hatásta-
lanítása érdekében a kormánypárt radikális átszerve-
zésére, kül- és belpolitikája radikalizálására tett lépé-
seket, és ezzel nagyon közel került a Harmadik Biro-
dalom politikájához. Ez nem csak a Bethlen nevéhez 
kötődő „konszolidáció” nyílt tagadását jelentette, de 
az ország sorsát is nagyon veszélyes pályára állította. 
Azok, akik a rendszer „régi vágású” hívei voltak, vagy 
más megfontolásból ellenezték Gömbös politikáját, új 
alkalmi szövetségesek felé tapogatóztak. Nagy Samu 
(1881–1940), aki a „nyolcórai” szerkesztőjeként Jó-
zsef Attila versét is közölte, alighanem ennek a hely-
zetnek a fölismeréseként számolt Kurír-béli kollégá-
jának a protezsáltjával.

Az országgyűlési választások légköre, a „hideg ter-
ror” külön aktualitást adott József Attila versének, és 
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ez megmagyarázza a lap és a költő alkalmi koalíciójá-
nak létrejöttét.

Talán az sem véletlen, hogy a választási küzdelem 
szimbolikus „neve” ekkor a  másodszori tarpai meg-
mérettetésére készülő Bajcsy-Zsilinszky Endre volt, 
aki mint a rendszer belső meghasonlásának személyi 
szimbóluma, nem volt idegen a  költő számára sem. 
Korábban egy ideig ő is Zsilinszky munkatársa volt 
az Előőrsnél.

A történeti irodalmat és az egykori sajtóreagáláso-
kat áttekintő Murányi Gábor szemléjéből, az 1935/36-
os atmoszféra jól érzékelhető, s ha a vers születési kö-
rülményeinek részletei egyelőre nem is rajzolódnak ki 
előttünk, ez az atmoszféra érthetővé teszi mind a vers 
irányultságát, mind az ügyészi fogadtatást.



A  vers, puszta létével, a  Horthy-rendszer legitimá-
cióját alapjaiban semmisíti meg. Ezt, paradox mó-
don, maga az ügyész teszi számunkra nyilvánvalóvá, 
aki inkriminációját olyan alapvető ember igényekre 
irányította, amelyek evidenciák, amelyeket kétség-
be vonni az erkölcs kereteiben nem lehet, ám ame-
lyek, mint az inkrimináció tényei mutatják, a rend-
szer számára de facto elfogadhatatlanok, sőt jogilag 
üldözendők voltak.

Mellesleg, aligha véletlen, hogy a versnek ez a ho-
rizontja, érvelési logikája az, amely, az akkori pártpo-
litika fölött mozogva, hatástörténetének is alapja lett.

  

JEGYZET : A  vers szövegváltozatai a  Stoll-féle kritikai kiadásban: ÖV 2005. II. 314–318. 
Az első változat tintával írott tisztázata a költő barátjának, Barta Istvánnak örökösétől került 
be az OSZK kézirattárába; kelte: 1935. XI. 21., és címe még: Rend és szabadság. (ÖV 2005. 
II. 318.). A címet kevéssel később, de még e kéziraton megváltoztatta a költő: Levegőt! (Hogy 
e változtatás nem úgynevezett azonnali javítás eredménye volt, hanem későbbi, jelzi az író-
eszköz, az új címet már ceruzával írta a költő.) A vers a 8 Órai Újságban már ezzel az új cím-
mel jelent meg, s tartalmazott egy nagyobb változtatást is; a 15–21. sort átírta a költő. Azaz 
november 21-e és december 3-a között alakult ki az a szöveg, amellyel az ügyész szembesült. 
Az idevonatkozó jegyzetet ld. ÖV 2005. III. 218–219. Ignotus Pál (Csipkerózsa. Bp. 1989. 
231.) úgy emlékezett, hogy a cím Nagy Samu javaslatára „egyszerűsödött” egyszavassá. Ez va-
lószínűleg csakugyan így történhetett; és ez arra vall, József Attila előzetesen konzultált versé-
ről a szerkesztőséggel, sőt magával a főszerkesztővel is. Azaz, mind a szerző, mind a lap tuda-
tosan készült a közlésre, a megjelenést időzítették. A 15–21. sorok átírása azonban más jelle-
gű; poetikai/kognitív szerzői megfontolás eredménye, s az „életrajzi” esetlegesség rögzítéséből 
a „logikai” tisztulás irányába vitt. A szubjektív élmény érvvé szerveződött. És ezzel lett a szö-
veg igazán ütőssé. A versről Szabolcsi Miklós monográfiája is szól: Kész a leltár. József Attila 
élete és pályája 1930–1937. Bp. 1998. 536. skk. A tarpai képviselőválasztást, amellyel a verset 
összefüggésbe szokás hozni, Stoll tévesen 25-ére teszi; a helyes dátum december 1. A vers már 
csak emiatt sem lehet egyetlen esemény lenyomata; hosszabb és általánosabb folyamatra ref-
lektál. – A sajtórendészeti ellenőrzés gyakorlatáról egy nagyobb anyag alapján írtam: Lengyel 
András: A Népszava sajtórendészeti ellenőrzése (1929) = Uő: A mindennapok szemüvegkészítői. 
Sajtótörténeti tanulmányok. Bp. 2013. 321–353. Vö. Uő: Hatalmi érdek és társadalmi nyilvá-
nosság. A két világháború közötti „cenzúratörténet” néhány kérdése. Jel-Kép, 1984. 2. sz. 155-
161. – Bary Zoltánról ld. Magyarország tiszti cím- és névtára 1930–1936; 1935: 396, valamint 
Kozák Péter Névpont címen futó online portréja. (Köszönöm Tóth Tamás szíves segítségét; in-
formációit.) Murányi Gábor rövid összefoglalása: Szaglószervek. HVG, 2021. júl. 29. 42–44. 
és Ihlető politika. HVG, 2021. júl. 29. 43.–A „nagylátószög” kérdéséhez: Andrew, Cristopher 
2021: Titkos világ. I. A hírszerzés története. Mózestől az orgyilkosok aranykoráig. II. A hír-
szerzés története. Az első világháborútól 9/11-ig. Ford. Mátics Róbert. Bp., Európa, 1284 p., 
Gervai András 2021: A célszemély: Friedrich Dürrenmatt. Az író és az ő Svájca. ÉS, szept. 10. 10.
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Tömörkény-, Komlós Aladár- és Toldy Ferenc-díjas. Szegeden él, legutóbbi könyve: 
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