Levéltári dokumentumok József Attiláról
Levéltáros vagyok, és tudományos témám is távol esik az irodalomtörténettől, de mert József Attila költészete,
élete érdekel, minden reá vonatkozó
dokumentumot, amit a levéltári rendezés, a másirányú kutatás vagy egyszerűen a véletlen elém hozott, feljegyeztem.
Így néhány olyan adalékhoz jutottam,
amely az irodalomtörténet által kialakított József Attila-képből hiányzik,' ismeretlen. Cikkemnek az a célja, hogy
felhívjam ezekre a céhbeliek figyelmét,
és egy-egy vonással kiegészítse a költőről alkotott elképzeléseinket. Az iratok, amelyekre itt utalok, részben az
Országos Levéltárban (rövidítve: OL) és
az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének archívumában (rövidítve: P. I.
'Arch.) találhatók.
A Bartha Miklós

Társaságban

A7. első irat. amelyben a költő nevével
találkoztam, egy 1929. nov. 9-éről származó, a társaságban" tapasztalt baloldali előretörésről szóló rendőri jelentés
(jelzete: OL BM VII. res. 1932-7-4442).
Az ismeretlen informátor megállapítja,
hogy a társaság tagságának és vezetőségének többsége baloldali' beállítottságú és közöttük is különösen aktívak a
kommunisták, akik „teljes erővel vesznek részt minden munkában, az összes
akciókba belekapcsolódnak és tisztségeket szereznek". A jelentés a társaságban működő kommunista vezetők között
említi —i Illyés Gyula, Kodolányi János
és mások mellett — József Attilát is, a
következőket írva róla: „József Attila
költő, a Népszava munkatársa, régebben
kommunista
sejtmozgalmak
tagja."
Egy másik, 1929. dec. 10. keltezésű
rendőri jelentésben (jelzete: OL BM VIT.
res. 1932-7-4442) arról olvashatunk, hogy
Bajcsy-Zsilinszky Endre és lapja, az
Előőrs, a Bartha Miklós Társasághoz fűződő kapcsolatai révén „egyre inkább
baloldali irányba sodródik". Az Előőrs,
a társasághoz -tartozó szerkesztői és
munkatársai — Áfra Nagy János, Fábián
Dániel, Féja Géza, József Attila — révén
„az egyik erős ellenzéki lap lett a kormánnyal szemben", végül hazzáfűzik,
hogy ezt mutatja a több mint 30 sajtópör, ami az utóbbi időben indult a lap
ellen.
^ 1929 őszén a társaság baloldali vezetői Ifjúsági Parlament összehívását kezdeményezték. Elképzeléseik szerint ez a

testület összefogó szerepet töltött, volna
be a különböző ifjúsági rétegek között,
elsősorban az egyetemi és főiskolai fiatalságot hozta volna közelebb a munkás- és parasztfiatalokhoz. Az előkészítő bizottság felvette a kapcsolatot az
SZDP keretein belül működő legális ifjúmunkás szervezettel, a csehszlovákiai
és romániai magyar, erősen baloldali
irányítás alatt álló, főiskolai diákegyesületekkel. A rendőrség és a jobboldali
diákszervezetek együttes fellépése megakadályozta az Ifjúsági Parlament üszszeülését, de egy 1930 októberében kelt
rendőrségi jelentés arról tudósít, hogy
ismét megkísérelték az Ifjúsági Parlament összehívását, és a szervezők közt
megemlíti József Attila nevét is (jelzet: OL BM VII. -res: 1932-7-2445.).
1931. május 5-én a rendőrség arról tájékoztatja a Belügyminisztériumot, hogy
a „néhány nappal ezelőtt megalakult a
Wesselényi Reform Clubból és Magyar
Nemzetpolitikai Társaságból is éppen
túlzó baloldaliságuk miatt kitessékelt,
és dr. Fábián Dániel vezetésével (Bartha Miklós Társaság) tömörült úgynevezett »Ifjúsági Falubizottság«. A jelentés a vezetők között említi József Attila
nevét is. A további fejleményekről 1931.
május 7-én azt jelenti a rendőrség,,
hogy a bizottság Fábián Dániel Klauzál
utcai lakásán szemináriumot szervez.
Előadók lennének többek között Fábián
Dániel, Kodolányi János, Lakatos Péter
Pál, Vass László és Gergely Sándor. Az
első előadássorozatban a szeminárium
szervezői agrárprogramjukat kívánták
megvitatni —> ami a rendőrség szerint
a kártalanítás nélküli kisajátítást, f ö l d osztást és termelőszövetkezetek alakítását tartalmazza —, majd ezek után felhívást akartak kibocsátani, hogy a parasztság a következő választásokon csak
azokat a jelölteket támogassa, akik magukévá tették az Ifjúsági Falubizottság
programját (jelzet: P. I. Arch. BM VII.
res. 1932-7-3913).
1932 márciusában a rendőrség azt jelenti a Belügyminisztériumnak, hogy a
(Bartha Miklós Társaság, amely már feloszlófélben volt, ismét működik, és soraiba visszaszivárogtak a kommunisták
is „akik az 1931. év során elhagyták a
társaságot". Az ú j r a tevékenykedő társaság politikája — a rendőrség szavaival
— nem más, mint „a pozsonyi »Sarlós«
mozgalom magyarországi alkalmazása"..
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Ennek megfelelően sokat foglalkoznak
a munkásság problémáival, és előadásaikon „seregével vesz részt a kommunista ifjúmunkásság". A jelentés megemlíti,
hogy „a főbb vezérek most a Bartha
Miklós Társaságban Lakatos Péter Pál,
. . . továbbá József Attila kommunista
költő, a nemrég lefogott Tamás Aladár
társaságából való" (jelzet: OL BM VII.
res. 1932.-7-4442). Az értesülés a kommunisták
részvételéről
alapos
lehetett,
mert amikor 1933. február 16-án a
politikai osztály nyomozói megjelentek
a társaság helyiségében, a jelenlevőknél
és az előállítottaknál tartott házkutatásokon kommunista sajtótermékeket találtak. Az üggyel kapcsolatban Lakatos
Péter Pál rendőrségi kihallgatásán azt
vallotta, hogy a társaság irodalmi alosztályának
összejövetelét
tartották,
amikor a nyomozók megjelentek. Az
irodalmi alosztály felállítását 1932-ben
határozták el, s ennek előadói Lakatos
Péter Pál és József Attila lettek volna,
továbbá meg akartak hívni más csoportokhoz (Nyugat, Munka stb.) tartozó írókat is. A budapesti ügyészség vádiratot
adott ki Lakatos Péter Pál és az összejövetelen elfogott munkások ellen. Eszerint az irodalmi alosztályban „a kommunista szervezkedés tervezését szolgáló
propaganda előadásokat rendeztek". A
vádat azonban nem sikerült bebizonyítani, s így az ügynek komolyabb, József
Attilát is érintő következménye nem
lett (jelzet: P. I. Arch. Bp. tszk. 19332379).
összefoglalóul
levonhatunk
néhány
következtetést az idézett levéltári anyagokból:
1. Bizonyosan téved az első rendőrségi jelentés, azt állítva a költőről, hogy
a 20-as években „kommunista sejtmozgalmak tagja" lett volna, de figyelemre méltó, hogy már 1929 őszén a kommunisták között tartja számon;
2. József Attila 1930 második felében
már tagja a KMP-nek, de kisebb megszakításokkal — erre utal az idézet 1932
márc. 23-i rendőrségi jelentés, valamint
Lakatos Péter Pál folyóiratában, a Szabadon-ban megjelent cikke a Fiatalságunk
és a népművészet — tovább dolgozik a
társaságban és ott. mozgalmi munkát
végez.
Az

egységfront

körül

A fasizmus németországi győzelme vitákat kavart, kétségeket ébresztett és önvizsgálatra késztette a munkásmozgalom
vezetőit, teoretikusait szerte a világon.
Ennek a helyzetnek kifejezője József
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Attilának az Űj Harcos-ban megjelent Az
egységfront körül c. írása. A cikk értékelése avatottabbak feladata, itt csak annyit
szeretnék megjegyezni: nincs
igazuk
azoknak, akik (pl. Kató István az Űj hang
1956. 7. sz.-ban) egyértelműen pozitívnak
értékelik ezt a művet és valami elő-népfrontos koncepciót vélnek felfedezni benne, mert a cikk sokszor igazságtalanul
bírálja a kommunista politikát, és azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
ezt legális sajtóban teszi. Egyébként úgy
gondolom, történelmibb, ha azt vizsgáljuk, hogy a kortárs kommunista közvélemény hogyan reagált erre az írásra.
Ehhez szeretnék az alábbiakban adalékot
nyújtani.
Az Űj Harcos szerkesztője, Oravetz
István ellen 1933 nyarán per indult azon
a címen, hogy a lap Társadalmi
Szemléhez hasonlóan a KMP legális fedőszerve.
Oravetz védője, dr. Domokos József, a
párt ügyvédje — maga is párttag — volt.
Az előzetes letartóztatás
kihirdetése
után Domokos, Oravetz nevében, felfolyamodással élt a budapesti ítélőtáblához.
Annak bizonyítására, hogy az Űj Harcos
nem kommunista lap, becsatolta József
Attila cikkét, amely — s ezek mór Domo-
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kos szavai — „különösen a kommunistáknak, az egységfront kialakítására vonatkozó taktikáját és elméletét szigorú bírálat tárgyává teszi, sőt el is ítéli. Az a lap,
amelyben ez a cikk megjelent, sem kommunista nem lehet, sem kommunista
kapcsolatokkal nem bírhat" (kiem. eredeti :
ben — K. J.). Természetesen a védői taktikának megfelelően vallott Oravetz is a
főtárgyaláson: „ . . . védelmemre azt is felhozhatom, hogy az TJj Harcos egyenesen
a kommunista párt elleni cikkeket is hozott, így pl. a f. évi májusi szám József
Attila tollából Az egységfront körül c: cikket. Ha a párt (nyelvbotlás, vsz. „lap"-ot
mondott — K. J.) a kommunista szervezkedést célozta volna, is illetve a KMP-nek
fedőszerve lett volna, akor ez kizárt dolog lett volna" (jelzet: P. I. Arch. Bp.
tszk. 1933-8664).
A vádat a tárgyalás során nem sikerült
bizonyítani, s a védelem érvelése is meggyőzően hatott, így Oravetzet felmentették.
1934 és 1936 között nem találkoztam
József Attilára vonatkozó levéltári dokumentumokkal. Ez magyarázható azzal is,
hogy csak alkalmi, rendszertelen kutatásokat végeztem, de kifejeződhet ebben a
valóság, József Attila elszigeteltsége is,
hiszen a rendőrség nem irodalmi, hanem
politikai szempontokból érdeklődött a
költő'után, és ebben az időszakban nyilván- nem látott semmi figyelemre méltót
József Attila körül. A költő nevével egy
1936 júniusában kelt rendőrségi jelentésben találkozhatunk ismét (jelzet: P. I.
Arch. BM pol. res. 1936. június 19.). A bizalmas információ, az SZDP 1936 őszi
oktatási programjában felfedezi, hogy ott
olyan előadók is találhatók, akik kommunista kapcsolataik miatt „a múltban vagy
nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem szerepelhettek...". Név szerint említik többek
között Bálint Györgyöt, Illyés Gyulát és
József Attilát. Ez a jelenség a rendőrség
szemében az egységfront gondolatának
növekedő népszerűségét bizonyította. A
további akban gyakran olvashatj uk a költő
nevét, mint a Szép Szó szerkesztőjét a
rendőrségi és csendőrségi iratokban (mi1vel ennél többet nem mondanak, nem uta-

lok rájuk). A csendőrség nyomozóosztályának 1937. október 29-i jelentése szerint
(jelzet: P. I. Arch. B ö 1937. okt. 29), 1937.
okt. 15 és 19 között a Szép Szó szerkesztői
és munkatársai — Ignotus Pál, József Attila, Nádas József és Remenyik Zsigmond
— előadói körutat tettek Csehszlovákiában. A csendőrség közlése, sajnos, téves.
József Attila ekkor m á r Balatonszárszóra,
tragikus halálának színhelyére készült.
Egy

elfelejtett

műfordítás

A Párttörténeti Intézet archívumában,
a BM pol. res. 1929. nov. 12. jelzetű iratban — rendőrségi jelentés a „kommunista
velleitású folyóiratok"-ról — nagy meglepetéssel láttam hogy József Attilát a
Munka (amelyet egyébként az említett
jelentés „a revizionista-kommunisták magyarországi hivatalos lapja"-ként aposztrofál) balföldi munkatársai között említik. Meglepetésem annál is nagyobb volt,
mert a minap olvastam a nehéz szerelem
legújabb részletét, amelyben Vas István
Zelk Zoltánra hivatkozva a következőket
í r j a : „József Attila szerette volna, h a
megjelenik a Munkában, de Kassák csak
belepillantott az átadott versekbe és ezzel
adta vissza őket: „Rímes verset nem közlök". Kortárs, 1964. 9. sz. 1415. 1.) Vas
István szavait megerősíteni látszott, hogy
más, Kassák környezetéhez tartozó írók
sem írtak József Attila megjelenéséről
Kassák folyóiratában. Mivel ténykérdésekben hinni lehet a Horthy-rendőrségnek, utánanéztem az adatnak az akadémiai kiadásban, de a közlési helyek között
nem szerepelt a Munka. Végül elővettem
magát a folyóiratot' és nem is kellett sokáig keresgélnem, az 1928 szeptemberében megjelenő első szám 6—7. lapján megtaláltam a rendőrségi információ forrását, John Dos Passos Meghaltak c. versét
(a borítólapon Sacco és Vanzetti címmel
szerepel) József Attila fordításában. Ez
egyébként a költő egyetlen, a Munká-ban
megjelent írása. A fordítást — tudomásom szerint — a József Attila-irodalomban sehol nem említették és Szántó Judit
sem vette fel műfordítás-bibliográfiájába.
KENDE JÁNOS
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