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Ellenségei  vagyunk  a polgári morálnak ,  művészetnek  

(amelynek  dialektikus progresszióját  szembe kell állitani   

nemzőjével a tőke  s  magántulajdon  korával .  forradalmi elemeit  

beépiteni a   kommunizmusért folyó  harcba)   Ellenségei vagyunk  

az esztétika elitizmusnak,       a burzsoá civilizáció árutermelő 

börtönének , a  vas-világnak   ami   mindent  áruvá tesz. Leszarjuk 

hová ,  milyen szaros nemzeti  mitológikus panteonba , kalitkába   

óhajtják suvasztani  József  Attila  hagyatékát   amit akár a 

nacionalista  konzervativ   / akár a  liberális  felvilágosultabb  ,  

polgári    / vagy  eldologiasodott s  abban „ lubickoló „ önmaga  

ellen való  - ható  kizsákmányolt   passziv   bérmunkás  ész  

(eltorzitott alakjában munkavállaló  !) képtelen átfogni   mert 

kizárólag önmagáért valóként  éli meg  a tőkés  társadalom 

hétköznapjait  .  Mindenséggel Mérd Magad történelmi 

programjának ,  alkotójának  nem  a fasiszta  „ polgári 

avantgardista  „  Ezra  Pound   , a királyság párti  Eliot  ,  netán  az    

öntetszelgő  dekadens  Pessoa      a    széplélek   Rilke  a mércéje.  

A Kommunista  Dimenziók  Alkotójának radikálisan más   céljai   ,   

alkotásának más okai    vannak  .  

Művének ,   tevékenységének    egészen  más   a viszonya  a 

magántulajdon  galaxisának  börtönéhez .             

 

Lukácsnak példájává vált a kerítés szó elemzése,   mely Babitsnál , 

a polgári költőnél  annyit jelent , hogy elválasztja az ember 

önmagát a többi embertől , míg a szocialista költő József Attilánál 

a kerítés szükségképpen eldől, mert el kell vesznie mindannak, 

ami az   embert a másik embertől elválasztja.  

            Ez  a  radikális osztályharcos  alkotói alapállás. 

 

Ezt az alapállást  már  a nagyon fiatal József Attila elkezdte  

mélyiteni   és élete végéig  egyre mélyebbre ásva   elérte  a     

világ tengelyét  !  
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Hol a fenébe találunk    olyan érzékenységet  , megélt /  átélt 

gondolkodást,   kitaszitottságot, nyomort , szenvedést,  

szeretetett éhséget  s  szeretni tudást  ,  kozmikus  empátiát   a 

kapitalista világ áldozatai felé  ? Hol észlelünk   olyan  mérvű 

pokoljáró   eksztatikus fájdalmat s  szomorúságot  a kapitalista  

létbe falazottság  okán  s ebből keletkezően olyan igaz ,  el nem 

idegenedett közösség  iránti vágyat ,  egyszersmind  olyan izonyú  

kapitalizmus okozta magány  leképződést  mind nála    ?   Hol a 

fenébe találunk olyan    mozgalmárt  , poétát .  világot alkotót ,  

játszani akaró s  képes gyermeki - emberi önfeledtséget ,       aki  

Marxot   a   történelmi materialista  dialektikát  oly alaposan  nem  

ki , de   elsajátitotta  ,  poétikusan  átpalántálta   ,  önnön  

tragikusan  növekedő   bánatát .  s   pajkos   gyermeki 

rácsodálkozását  más            meghatározó valóság élményekkel    

szintézist alkotva    Napra emelte ,  Holdra  dobta  ,   fel  a  távoli  

csillagokba  ,   tengerekbe , utcákba ,  terekre, gyárba ,üzemekre  , 

a gyermeki létbe ,   mezőkre s  fákra ,   nyomor telepekre ,   

Jővőbe s  Mába  . 

 

József Attila  mérhetetlenűl  meghaladja   a burzsoá  politika , 

esztétika ,  művészet   kereteit ez a mérhetetlenség  módszertani 

mélysége,   hierarchiát  lebontó  magatartásából , megélt , átélt  

osztálytudatos   proletár  létéből,  gondolkodásából   következik  . 

Elsajátitott      történelmi materializmus módszertani fölényéből   

amit kozmikus   költői zsenije  révén érvényre tudott jutatni ,   

minden más ellenében.   Nála a  költői program  abszolút egyezik  

a Kommunista Totalitással,   a Mindenséggel Mérd Magad   nem 

eszme  vagy valami  hangzatos művészeti  szlogen ,  utasitásra  

kiszart      bolsevik  vezényszó , nem is valami ezoterikus  

embereszmény ,   metafizika ködében bújtatott fantazmagória ,     
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hanem    az osztálytársadalmon  túlra mutató  emancipálódásért 

harcoló  nembeli lény  világképe  ,    ontológiai  kifejeződése.   

                                

    Éljetek  hát  vele  ,    Manók  ti is  !        

 

(Mostani antológia a  gyermeknek ,  Manó nektek szól ,   és az ifjaknak, ugyanakkor   

mindenkinek ,a  bevezetőnk  meg a korosabbaknak   inkább  ……)   

 
DE TE FABULA NARRATUR KOMMUNISTA KIADÓ 2019 
DECEMBERE 

 

CURRICULUM VITAE 

1905-ben születtem, Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám - néhai József 

Áron - három esztendős koromban kivándorolt, engem pedig az Országos 

Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, 

már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek - 

disznópásztorkodtam. Hét esztendős koromban anyám - néhai Pőcze Borbála - 

visszahozott Budapestre s beiratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással 

és takarítással tartott el bennünket, engem és két nővéremet. Házaknál dolgozott, 

odajárt reggeltől estig s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. 

A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam Attila 

királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun 

királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön 

nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem 

hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy 

éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. Az Attila királyról szóló mesék 

fölfedezése azt hiszem döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső 

soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett 

gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában 
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fölülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő 

maga gondol, hogy Attilának hívják. 

Kilenc éves koromban kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk. 

Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból, - volt úgy, hogy este 

kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél 

nyolckor, mikor már sorrakerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs 

több zsír. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ 

moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen 

fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő 

gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban stb. 1918 nyarán 

Abbáziában üdültem a Károly király féle gyermeknyaraltatási akció jóvoltából. 

Anyám már betegeskedett, méhdaganata támadt s ekkor én magam jelentkeztem a 

Gyermekvédő Ligánál - így rövid időre Monorra kerültem. Visszatérvén 

Budapestre újságot árultam, bélyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel 

kereskedtem, mint egy kis bankár. A román megszállás alatt kenyeresfiú voltam az 

Emke kávéházban. Közben - öt elemi elvégzése után - polgári iskolába jártam. 

1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most 

elhunyt Makai Ödön doktort nevezte ki. Egy tavaszon és nyáron át az Atlantica 

Tengerhajózási Rt. Vihar, Török és Tatár nevű vontatógőzösein szolgáltam. Ekkor 

vizsgáztam magánúton a polgári negyedik osztályából. Ezután gyámom és 

Giesswein Sándor dr. Nyergesújfalura küldtek kispapnak a szaléziánusokhoz. Itt 

csak két hetet töltöttem, hiszen görög keleti vagyok és nem katolikus. Innen 

Makóra kerültem, a Demke internátusba, ahol rövidesen ingyenes helyet kaptam. 

Nyáron lakásért és ellátásért tanítottam Mezőhegyesen. A gimnázium VI. osztályát 

színjelesen végeztem, jóllehet pubertáskori zavarok miatt több ízben 

öngyilkosságot kíséreltem meg, hiszen valójában sem akkor, sem előzőleg nem 

állott fölvilágosító barátként mellettem senkisem. Már megjelentek első verseim is, 

17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta. Csodagyereknek 

tartottak, pedig csak árva voltam. 
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A VI. osztály elvégzése után ott hagytam a gimnáziumot meg az internátust, mert 

elhagyatottságomban nagyon tétlennek éreztem magamat: nem tanultam, mert a 

tanárok magyarázata után is tudtam a leckét, hiszen erről jeles bizonyítványom is 

tanúskodott. Kukoricacsősznek, mezei napszámosnak mentem Kiszomborra és 

házitanítónak szegődtem el. Két kedves tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy 

érettségizem. A VII. és a VIII. osztályból összevont vizsgát tettem s így egy évvel 

előbb végeztem, mint volt osztálytársaim. Tanulásra azonban mindössze három 

hónap állt rendelkezésemre s így történt, hogy a hetedikből tiszta jó, a nyolcadikból 

pedig tiszta elégséges osztályzatot kaptam. Érettségi bizonyítványom már jobb a 

nyolcadikosnál: csak magyarból és történelemből kaptam elégségest. Ekkor már 

egy versemért Istenkáromlás miatt pörbefogtak. A Kúria fölmentett. 

Ezután egy ideig könyvügynök voltam itt Budapesten, majd az infláció idején 

hivatalnokoskodtam a Mauthner féle magánbankházban. A Hintz-rendszer 

bevezetése után itt a könyvelőségbe osztottak be s nem sokkal utóbb idősebb 

kollégáim bosszúságára engem bíztak meg annak ellenőrzésével, hogy 

kasszanapkor milyen értékek adhatók ki. Iparkodásomat itt egy kissé kikezdte az, 

hogy saját munkámon kivül önnön dolgaik egy részét is nyakamba varrták idősebb 

kollégáim, kik nem mulasztották el különben sem, hogy bosszúságot okozzanak 

nekem a lapokban megjelenő verseim miatt. „Ilyen idős koromban én is írtam 

verseket” - mondogatta mindegyikük. A bankház később megbukott. 

Elhatároztam, hogy végképpen író leszek és szert teszek olyan polgári 

foglalkozásra is, amely szoros kapcsolatban áll az irodalommal. Magyar-francia-

filozófiai szakra iratkoztam a szegedi egyetem bölcsészeti karán. Fölvettem heti 52 

órát és 20 órából kollokváltam kitűnően. Napokat ettem, verseim honoráriumából 

fizettem lakásomat. Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló 

kutatásra érdemesnek nyilvánított. De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger 

Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához 

hívatott s két tanú előtt - ma is tudom a nevüket, ők már tanárok - kijelentette, hogy 

belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert „olyan emberre - 
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úgymond - ki ilyen verseket ír” s ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, 

„nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését”. Sokszor emlegetik a sors iróniáját s itt 

valóban arról van szó: ez a versem, Tiszta szívvel a címe, igen nevezetessé vált, hét 

cikket írtak róla, Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának 

nyilvánította nem egy ízben „a kései korok számára”, Ignotus pedig „lelkében 

dédelgette, simogatta, dünnyögte és mormolgatta” ezt a „gyönyörűszép” verset, 

ahogy a Nyugatba írta róla és ezt a verset tette Ars poeticájában az új költészet 

mintadarabjává. 

A következő évben - húsz éves voltam ekkor - Bécsbe mentem, beiratkoztam az 

egyetemre s abból éltem, hogy a Rathaus Keller bejáratánál újságot árultam és a 

Bécsi Magyar Akadémikusok helyiségeit takarítottam. Lábán Antal igazgató, mikor 

tudomást szerzett rólam, ezt megszüntette, ebédet adott a Collegium 

Hungaricumban s tanítványokhoz juttatott: Hajdu Zoltánnak, az Angol-Osztrák 

Bank vezérigazgatójának két fiát tanítottam. Bécsből - egy szörnyű 

nyomortanyáról, ahol négy hónapig lepedőm sem volt - egyenesen a Hatvany 

Kastélyba kerültem vendégnek, Hatvanba, majd a ház asszonya, Hirsch Albertné 

ellátott útiköltséggel és a nyár végeztével Párizsba utaztam. Itt beiratkoztam a 

Sorbonnera. A nyarat a délfranciaországi tengerparton töltöttem egy halászfaluban. 

Ezután Pestre jöttem. Két szemesztert hallgattam a pesti egyetemen. Tanári vizsgát 

mégsem tettem, mert - Horger Antal fenyegetésére gondolva - azt hittem, úgysem 

kapnék állást. Majd a Külkereskedelmi Intézet magyar-francia levelezőnek 

alkalmazott, megalakulásakor, - referenciával azt hiszem szívesen szolgál Kóródi 

Sándor úr, volt vezérigazgatóm. Ekkor azonban olyan váratlan csapások értek, 

hogy bármennyit edzett az élet, nem bírtam ki - az OTI előbb szanatóriumba, majd 

táppénzállományba utalt neuraszténia gravisszal. Hivatalomtól megváltam, 

beláttam, hogy nem lehetek tehertétel egy fiatal intézmény nyakán. Ezóta 

írásaimból élek. Szerkesztője vagyok a SZÉP SZÓ c. irodalmi és kritikai lapnak. 

Magyar anyanyelvemen kívül írok és olvasok franciául és németül, levelezek 

magyarul és franciául, perfekt gépíró vagyok. Tudtam gyorsírni is, - egy havi 
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gyakorlattal ezt a tudásomat fölfrissíthetem. Értek a sajtó nyomdatechnikájához, 

tudok szabatosan fogalmazni. Becsületesnek tartom magam, azt hiszem, hogy 

fölfogásom gyors és hogy munkában szívós vagyok. 

(1937) 

 
 

 Rengeteget beszéltünk versekről……  Kommunizmusról és Versekröl  (Déry 

Tibor ) 

 

BEVEZETŐ 

Lidi nénémnek öccse itt, 

Batu khán pesti rokona, 

kenyéren élte éveit 

s nem volt azúrkék paplana; 

kinek verséért a halál 

öles kondérban főz babot – 

hejh burzsoá! hejh proletár! – 

én, József Attila, itt vagyok! 

1927. máj. 

KEDVES JOCÓ! 

1. ső strófa 

De szeretnék gazdag lenni, 

Egyszer libasültet enni, 

Jó ruhába járni kelni, 

S öt forintér kuglert venni. 

2. strófa 

Mig a cukrot szopogatnám, 

Uj ruhámat mutogatnám, 

Dicsekednél fűnek fának, 

Mi jó dolga van Attilának. 

1916–1917[?] 
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NÉZEM A LÁMPÁT 

Nézem a lámpám. Villamos lámpa. 

Fűti egy titkos, rejtett erő. 

Tompa árnyékból csillogó élet lesz, 

Ahogy belőle fény tör elő. 

Nézzétek, milyen megfoghatatlan, 

Csupa titok, csupa hatalom 

S mégis, fényével akkor pompázhat csak, 

Mikor én, az Ember, akarom! 

Midőn lefekszem s oltom a lámpát, 

Váratlanul azon akadok: 

Mi lenne, hogyha többé föl nem gyulna 

S örökre sötétbe maradok! 

1922 első fele 

 

FIATAL ÉLETEK INDULÓJA 

Apáink mindig robotoltak, 

Hogy lenne enni kevés kenyerünk, 

Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak, 

Az isten se törődött velünk. 

 

De fölnőttünk már valahára, 

Kik nem tudjuk, mi az vígan élni, 

És mostan vashittel, jó bátorsággal 

Sorsunk akarjuk fölcserélni. 

 

Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk, 

Nem volt jogunk se, csak igazságunk. 

Most nincs, ki megállat az élet-úton, 

De, ha akad, nyakára hágunk. 

 

Mi vagyunk az Élet fiai, 

A küzdelemre fölkent daliák, 
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Megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor 

Alattunk ez a régi világ! 

 

1922. júl.–aug. 

 

SZERETNÉM, HA VADALMAFA LENNÉK! 

Szeretném, ha vadalmafa lennék! 

Terebélyes vadalmafa; 

S hogy testemből jóllakhatna 

Minden éhező kis gyermek 

Árnyaimmal betakarva. 

 

Szeretném, ha vadalmafa lennék 

S minden egyes árva gyermek, 

Ha keserű könnye pereg, 

Felkeresné s könnyeivel 

Öntözné meg a tövemet. 

 

Szeretném, ha vadalmafa lennék, 

Mi ha majd egykor kiszárad 

És a tél apó kivágat, 

Lángjaival felszárítná 

Könnyeit a bús árváknak. 

 

S ha csakugyan vadalmafa lennék, 

Volna öröm a földön és 

Sehol semmi bú, szenvedés 

S a mosolygó fejeket nem 

Bántaná az elköltözés. 

1921. ápr. 12. 

 

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB 

Ha az Isten íródiák volna 

S éjjel nappal mozogna a tolla, 
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Úgy se győzné, ő se, följegyezni, 

Mennyit kell a szegénynek szenvedni. 

 

Aki szegény, az a legszegényebb, 

Fázósságát odadja a télnek, 

Melegét meg odadja a nyárnak, 

Üres kedvét a puszta határnak. 

 

Köznapokon ott van a dologba, 

Várt szombatját száz gond nyomorítja, 

S ha vasárnap kedvét megfordítja, 

Akkor máris hétfő szomorítja. 

 

Pedig benne laknak a galambok, 

Csillagtollú, éneklő galambok, 

De így végül griffmadarak lesznek, 

Hollónépen igaz törvényt tesznek. 

1924. okt. 

LOPÓK KÖZÖTT SZEGÉNYEMBER 

Lopók között szegényember, 

Szegényember sose fél, 

Minek félne, szíve, lelke 

Erősebb a többinél. 

Lopók között szegényember, 

A Jóisten megsegél! 

Nincs tehene a szegénynek, 

De ha van is, elvetél. 

 

Lopók között szegényember, 

Szegényember kapanyél. 

A világot megkapálni, 

Szegényember annak él. 

1924. febr. 8. előtt 
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IFJÚMUNKÁS 

Gyere, menjünk édesapádhoz, ott ül a lámpa előtt 

Fekete kenyeret eszik, friss vizet önt a poharába, csobog, mint a fiatal 

állatok lelke 

Mindjárt meghallják szomszédai, keresztet vetnek, lehajolnak, 

fölemelik a roppant lakatot 

S csitt csatt – bezárják ajtóikat. 

No gyere már, a kémény füstje kékebben száll most otthonába – 

Bizony, hogy nagyon szeret téged az édesapád és nagyon vár – 

Kimegy este a városszélre, aztán fáradtan hazaballag – 

Anyáddal még ébren van soká – 

Kinyílik nehéz tenyerük, no gyere már – 

Ideje, hogy a pávák széttárják gyönyörű farkaikat. 

 

1925. aug. [?] 
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KERTÉSZ LESZEK 

Kertész leszek, fát nevelek, 

kelő nappal én is kelek, 

nem törődök semmi mással, 

csak a beojtott virággal. 

 

Minden beojtott virágom 

kedvesem lesz virágáron, 

ha csalán lesz, azt se bánom, 

igaz lesz majd a virágom. 

 

Tejet iszok és pipázok, 

jóhíremre jól vigyázok, 

nem ér engem veszedelem, 

magamat is elültetem. 

 

Kell ez nagyon, igen nagyon, 

napkeleten, napnyugaton – 

ha már elpusztul a világ, 

legyen a sírjára virág. 

 

1925. máj 

 

 

Piros történet 
– Nem láttad a tehenet? Kétfelé állt a szarva és gomb volt a végén. Aztán amikor fejtem, 

szeliden hallgatózott. 

– De bizony, láttam a madarat, piros almát tartott a csőrében. Fölvetette a fejét és tartotta 

benne. 

– Nem láttad a tehenet? Este letérdelt lassan, aztán elaludt. Borja is volt, de azt elvitték, tul a 

folyón. Ballagott az úton, a farkát meg mozgatta jobbra, balra. 

– Mondom, a madár fölvetette a fejét és tartotta benne. Piros volt és én most keresem. Tudom, 

hogy ideesett az alma. A halak pedig most odavannak, ahonnan a madarak jönnek. 

Bizonyosan ott van a dombon a fémek között. Mert nagyon csillogott, amikor leejtette. 
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Kissé jobbra dőlt, nagy fémkockát szoritott a hóna alá és elindult. Könyöke kiállt, mint a 

kocka kilencedik sarka és beleütődött az ajtófába. A sarkon már egészen jobbra dőlt. 

Megkérdezte a rendőrt: 

– Nem tudja kérem, merre van a Lovag–ucca? 

– Ahol a József Attila lakik? Hogyne tudnám. Nagy költő ő és én vigyázok a rendre. Sisakom 

is hegyes, hogy leperegjen róla az eső. 

– No látja. Mindjárt tudtam, hogy maga derék ember. Ugyan őrizze meg ezt itt, ni. Mire az 

utolsó vonatok megérkeznek eljövök, hogy magammal vigyem. 

Hóna alá nyúlt, letette a fémkockát. A járó kelők pedig megálltak. Különös volt, hogy egy 

fémkocká őriz a rendőr. Az asztalt csöndesen világított és az emberek csodálkozva 

gyerekjátékokat vettek a boltban. 

 

– Fölfedezték a kozmikus sugarakat és te épp egy órája, hogy ott ülsz abban az alacsony 

székben. Látod, a famunkások már megcsinálták a magos szekrényt. Sok ajtaja van és amikor 

kinyilik, megolajozzák a tengelyeket. Mit fogsz beléakasztani, ha alacsony székben ülsz és 

hegyesorru hajókon nem ringattad a gyerekedet? 

 

A bankigazgató elbocsátotta munkásait, mikorra megérkezett. Azonnal fölakasztotta 

tarisznyáját a kilincsre, átöltözött és előfizetett a helybeli lapokra. 

Sétaközben találkoztak először. Az emberek összebujtak a szögletekben és hajlongtak körbe–

körbe. Nyitott tenyerükből kiesett a sötét esernyő, mellyel épp tréfásan fenyegetőztek. A négy 

fal sima testével tartotta a menyezetet, mely fehéren terült a magasban, párhuzamosan a 

szeretőkkel. Középen állt a négyzetes hasáb, egyetlen vörös vastömb. 

 

– Látom, jössz az útról, ahol kétoldalt ülnek a fáradt bokrok és az utasokra várnak, akik 

jönnek a város felé. Odaérnek és szólnak: No bokor, mit vársz?… Azok meg ülnek, mert 

fáradtak és várakoznak az utasokra, akik jönnek a város felé. 

– Látod, jövök az útról és keresem a tehenet. Meg kell keresnem, mert nőnek a gyerekek és 

kell, hogy ringatózzanak a hegyesorrú hajókon. Nagy kéményükből füst száll föl és mennek, a 

hullámok pedig piros golyókat gurigálnak előtte. De te szép vagy, hát nesze. 
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Lehajolt, fölemel egy marék fekete földet és símára nyitott tenyérrel odanyújtotta. Az pedig 

kezet szorított véle s a földet magasba nyujtotta a fejük fölött. Egészen magasra, kabát ujja is 

visszacsuszott a könyökéig. 

– Köszönöm a szíved és íme, megőrzöm. 

Azzal a földet a pengő ínnal szerkesztett szélbe szórta. Megcsendült az, mint a poharak, mikor 

a ház előtt gyerekek szaladgálnak és lobogó hajukon átsüt a napfény. 

1926 

 

 

SZABADOS DAL 

Ahol nincsen villanylámpa 

gyújtsd a burzsit fáklyalángra, 

ahol nincsen hús a babban 

füstölt burzsuj főjjön abban, 

ugy biz édes cimborám! 

Rossz cipőd nem ér egy füttyöt? 

 

Burzsujszemmel kend a bütyköd. 

Hát az ablak? Vedd a sorját, 

gitteld be a burzsuj orrát, 

ugy biz édes cimborám! 

 

Hol titkolni kell a harcot, 

burzsibőrbe kösd be Marxot; 

de ne Marxot, hanem inkább 

Bakunint és Kropotkinkát, 

ugy biz édes cimborám! 

 

Egyre többen, egyre jobban, 

irtsd a burzsujt megfontoltan: 

aki gyönge anyámasszony, 

az csak százhuszat akasszon, 

ugy biz édes cimborám! 

1927. ápr. 
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DÚDOLÓ 

A rétek, útak csendesen 

úsznak a hűvös vizeken 

sejhaj 

úsznak a hűvös vizeken – – 

 

Van krumplink és van kanalunk, 

piszokban élünk s meghalunk 

sejhaj 

piszokban élünk s meghalunk – – 

 

Mért görbül kicsikém a szád? 

új inget gondolok reád 

sejhaj 

új inget gondolok reád – – 

 

Senkije sincs, nem éri gyász, 

akire csak egy párt vigyáz 

sejhaj 

akire csak egy párt vigyáz – – 

 

1927. jan./1928 vége 

 

KÉT DAL 

Éji dal 

Néhány éjjelre, padra, kőre, 

adjatok nékem fekhelyet. 

Én nem vagyok jó gazda ökre, 

se lány, se bolha, se beteg. 

Jusson a néniknek nagy bögre, 

szerető mindnek, ki szeret – 

áldott, mert élek én örökre, 

aki egy éjre eltemet. 

1928. márc./dec 
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Dal 

Derűs vagyok és hallgatag, 

pipám is, bicskám is elhagytam. 

Derűs vagyok és hallgatag. 

Hopp, szél, fúdd szét e dalomat! 

Nincs senki, akire rámondjam: 

„Örömét lelte nyomoromban.” 

Felhő valék, már süt a nap. 

Derűs vagyok és hallgatag. 

1928. febr. 10./dec. 

 

 

 

HARMATOCSKA 

Guggolva ringadoz 

a málnatő, meleg 

karján buggyos, zsiros 

papiros szendereg. 

Lágy a táj, gyöngy az est; 

tömött, fonott falomb. 

Hegyek párája rezg 

a halmokon s dalom. 

Hát dolgoztam hiven, 

zümmögve, mint a rét. 

Milyen könnyű a menny! 

A műhely már sötét. 

Fáradt meg együgyű, 

vagy tán csak jó vagyok 

s reszketek, mint a fű 

és mint a csillagok. 

1929. aug. 
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FAVÁGÓ 

Vágom a fát hűvös halomba, 

fényesül a görcse sikongva, 

zúzmara hull szárnyas hajamra, 

csiklándani benyúl nyakamba – 

bársonyon futnak perceim. 

 

Fönn, fönn a fagy baltája villog, 

szikrádzik föld, ég, szem, a homlok, 

hajnal suhint, forgács-fény röppen – 

amott is vág egy s dörmög közben: 

tövit töröm s a gallya jut. 

 

– Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz, 

ne szisszenj minden kis szilánkhoz! 

Ha odasujtsz körül a sorshoz, 

az úri pusztaság rikoltoz – 

a széles fejsze mosolyog. 

 

1929. /nov./1931. febr. 

 

 

Csoszogi, az öreg suszter 1932 
 

Csoszogi, az öreg suszter, ott ült háromlábú székecskéjén az ablak mellett, hogy jobban 

lásson, amikor öltögeti a keményhegyű, szurkos fonalat. Az ablak ugyan éppen nem 

mondható tisztának, a hideg is behúz már rajta – de mit tesz az Csoszoginak, az öreg 

suszternek, aki ha azt mondja, hogy a cipő meglesz estére, akkor azt úgy lehet tekinteni, 

mintha maga az újonnan talpalt tükrösszélű cipő nyikorogna az ember lábán. Igaz, hogy 

Csoszoginak, az öreg suszternek fűtenivalója sem igen volt, de meg ki hallott olyat, hogy egy 

szegényember, egy címzetes cipészmester, aki bizony csak foltozó suszter, októberben 

begyújtson a háromlábú kis vaskályhába. A kályha ilyenkor még a padláson hűl, még előbb 

szuszogva le kell hozni és lekefélni a vasporos kefével. Csoszogi, az öreg suszter tehát az 

ablak mellet ült, az alacsony asztalka előtt, amelyen keresgélni szokott, mert hisz nem lehet 
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olyan könnyen eligazodnia rengeteg szögletes skatulya meg kerek pléhdoboz között. Nagyon 

sok a lapos skatulya, a szoba is az. Alacsony mennyezetű, mintha görnyedt volna, mint maga 

Csoszogi, az öreg suszter.  

Hogy lehet valódi embernek ilyen kitalált neve? Úgy, hogy néha, amikor jókedvében találták 

és megkérdezték tőle, hogy és mint van, azt felelte tréfásan: „Hát csak csoszogok, 

csoszogok.” Persze, ilyesmit nem kérdeznek az embertől, ha bosszankodik, nála is csak olyan 

alkalmakkor érdeklődtek ebben az irányban, amikor a szeme hunyorgásán látni lehetett, hogy 

no, most még meg is lehetne cirógatni, mert elérti a tréfát. Hogy öreg, az meg különösen 

látnivaló, ehhez nem kell nagyon szemügyre venni a képéből köröskörül kiálló szürke 

sörtéket. S hogy suszter, azt ő maga jelentette ki, amikor valaki a talpalni–sarkalni való 

cipőjét hozta azzal, hogy „tessék jól megvarrni, Csoszogi bácsi, lefeslett a kapli!” Aztán ez a 

valaki még hozzátette, némi kényszeredett mosollyal: „Talpalással egyelőre nem lendítem föl 

a tisztes cipészipart!” Erre Csoszogi, az öreg suszter, amint vizsgálgatván, az orra elé tartotta 

az említett lábbelit, mintegy sértődötten, de lassan és határozottan fölemelte a fejét, kissé 

oldalról ránézett a zavart mosolyba burkolódzó péklegényre és bosszúsan, de önérzetes 

tájékoztató hangon odamondotta: „Suszter vagyok én, nem cipész!” Amire a péklegény még 

zavartabban, még tájékozatlanabbul mosolygott, ő meg, nem kapván választ, széles fekete 

hüvelykujjával nyomogatni kezdte a cipő kapliját és a hibák tanulmányozásába mélyedt.  

Csoszogihoz, az öreg suszterhez ezúttal egy gyerek állított be, egy gyerkőc, piszkos–

szalmaszínű haján hátracsapott sapkában, amelynek hátul úgy lógott ki a bélése, mint ami 

tömzsi, fekete nyelvet ölt a világra. Az ellenző alatt fakó arc, amelyből zöldfőzelékszínű 

szemek csillantak elő, mint patakocskától derűs oázis a sivatagban, vagy mint a sártól 

szikkadt cipőre freccsent kenőcs. Kis kabátját nagy emberre szabták, nem kisgyerekre, de 

nagy ember nemigen hordhatja ekkora foltokkal a könyökén, pláne, ha a varrás mellett már 

megint feslik a szövete. A kabát alatt lógott a nadrág, gondolkodásra késztető üleppel, szára 

vége pedig ott harangozott tenyérnyire a boka fölött. És a cipő. Igen, a cipő. Azt már javítani 

hozta a gyerek.  

– Jó napot! – mondta, amikor belépett. Olyan hangon szólt, mintha még nem döntött volna 

egészen, hogy nagyon bátor legyen–e, vagy nagyon félénk. Csoszogi, az öreg suszter, csak a 

szemével nézett oda, meg se mozdította a fejét.  

– Mit akarsz? – morogta, mint aki nem akar egészen goromba lenni.  

– A mama küldött, hogy tessék kijavítani a cipőmet – felelte a gyerek. – A mama mondta, 

hogy egy foltot kell rátenni és akkor tart még.  

– Hol a cipő?  
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– A lábamon – hangzott a világ legtermészetesebb hangján.  

Csoszogi, az öreg suszter hallgatott és működött tovább. A gyerek meg némán csak állt. 

Csoszogi unta meg hamarább.  

– Talán a lábadhoz varrjam a foltot!?  

– Nem, nem, mindjárt levetem – lélegzett fel a gyerek. Azzal úgy, állva, minden fűződzködés 

nélkül, lerántotta egymásután a cipőt. Nagy tisztelettel akarta átnyújtani, tehát alig fogta, és 

kétszer lepottyantotta. Végül Csoszogi kirántotta a kezéből. De adta is vissza.  

– Ezen a cipőn nincs mit javítani.  

– Tessék?  

– Ezen a cipőn nem lehet segíteni!  

– De a mama mondta, csak egy foltot kell rátenni. A mama mondta.  

– Nem lehet. Nem állja a varrást. Kérge sincs.  

A gyerek vádló, könyörgő, reménytelen hangon megszólalt:  

– De így nem lehet benne járni!  

– Ne járjon a szád! – dünnyögte Csoszogi. – Nincs olyan rossz cipő, amiben ne lehetne járni. 

Amelyikben nem lehet járni, az már olyan rossz, hogy azt csináltatni se lehet.  

A gyerek halkan, kétségbeesetten mondta:  

– De a mama küldött, amikor elment a moziba, hogy hozzam el a Csoszogi bácsihoz, majd 

meg tetszik csinálni. Ideadta a pénzt is mindjárt. Csoszogi erre kemény és hajthatatlan lett.  

– Úgy, amikor a moziba ment, mondta az anyád, hogy hozd a Csoszogi bácsihoz! Hát mondd 

meg az anyádnak, azt üzeni a Csoszogi bácsi, vigye a cipődet a moziba, majd ott 

megcsinálják! A gyerek erre, ha lehet, még jobban megijedt, szinte siránkozni kezdett.  

– Nem a moziba ment a mama, hanem az Újpesti Moziba takarítani!  

Csoszogi hallgatagon tett–vett, dolgozott. Közben félszemével oda–odapislantott az 

elkeseredetten helytálló, meg sem mukkanó gyerekre. Aztán mégis csak megszólalt, mintha 

csak társalogni akarna.  

– Te vagy annak a Vanicseknénak a fia?  

– Én.  

Megint hallgattak. Csoszogi összeráncolt szemmel, látszólag nagy gondban bőrszalagot 

kezdett vékonygatni.  

– Neked van öcséd is?  

– Van. Meg egy húgom is.  

– Az öcséd is olyan csirkefogó, mint te, mi?  
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A gyerek nem tudott mit válaszolni. Megint hallgattak. Végre Csoszogi rezzentette meg a 

gyereket.  

– Hol van az a cipő? – kérdezte, mintha csak most hallana róla először és lerakta az öléből a 

kaptafára szegezett felsőrészt.  

Nézte, forgatta, nyomogatta, miközben – már csak a gyerek kedvéért is –csóválgatta a fejét. 

Aztán se szó, se beszéd, hozzálátott. Óriási darab foltokat rakott az oldalára meg a talpára, 

különböző elhasznált bőrökből. A gyerek közben hallgatagon letelepedett az egyik kis 

székecskére. Végre, vagy másfél óra multán ismét lábbelinek lehetett használni a 

mesterművet.  

– Nesze, itt van.  

A fiú örülve a cipőnek, de a rendkívüli foltoktól meglepetten, rebegte:  

– Köszönöm! – És már húzta is fel. Aztán félénken feltette a kérdést:  

– Mit kell fizetni?  

Csoszogi hallgatott. A gyermek második kérdésére odadörmögött:  

– Húsz fillér. – És krákogott hozzá. Aztán még, a maga számára hozzámorogta: – elég olcsó.  

– Tessék, Csoszogi bácsi!  

Egy ötvenfilléres lapult Csoszogi kemény, szikkadt markába. Csoszogi megnézte, elővette az 

asztalka fiából ragadós pénztárcáját, beleejtette, majd darabonként olvasva, lassan 

gondolkozva, gondosan kiszedett nyolcvan fillért és az ujjai közt oszlopba gyűjtve, 

belenyomta a gyermek kinyújtott tenyerébe.  

– Itt van vissza.  

A gyermek számolni kezdett. Elpirult, látszott, hogy küszködik magával. Nyújtotta a 

számolást, ő maga úgy érezte, hogy egy örökkévalóság óta számol. Végül nagyon kevéssé 

természetes hangon megszólalt:  

– Csoszogi bácsi, többet tetszett visszaadni.  

– Nem adtam én.  

– Én nem tudom, Csoszogi bácsi. Én ötvenfillérest adtam, a Csoszogi bácsi meg pengősből 

adott vissza. Csoszogi, az öreg suszter rátámadt a szegény gyermekre. Egyre feljebb vitte a 

hangját, míg végül mintha egészen dühbe gurult volna.  

– Ötvenfillérest adtál, én meg pengősből adtam vissza? Annyira a csirkefogáson jár az eszed, 

hogy azt sem tudod, mit adsz ki a kezedből? Hát azt hiszed, hogy csak úgy lopja az a 

szerencsétlen anyád a pengősöket? Megszakadhat, te meg így herdálod el a keresetét! 

Semmirevaló kölyök! Fogod mindjárt a pénzt, te csibész! Széthasítlak, ha meghallom, hogy 
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az anyádat is be akarod csapni, ha neki is csak ötvenfillérből adsz vissza! Minden falat 

kenyérért kár, amit beléd tömnek, te málé! Nem mész mindjárt!?  

A gyerek megriadt, kihátrált és becsapta maga mögött az ajtót. De Csoszogi, az öreg suszter, 

még sokáig morgott magában, a fonalat is elszakította, mintha valóban nagyon haragudna. 

 

 

 

BÁNAT 
 

Futtam, mint a szarvasok, 

lágy bánat a szememben. 

Famardosó farkasok 

űznek vala szivemben. 

Aggancsom rég elhagyám, 

törötten ing az ágon. 

Szarvas voltam hajdanán, 

farkas leszek, azt bánom. 

Farkas leszek, takaros. 

Varázs-üttön megállok, 

ordas társam mind habos; 

mosolyogni próbálok. 

S ünőszóra fülelek. 

Hunyom szemem álomra, 

setét eperlevelek 

hullanak a vállamra. 

1930. jún. 

 

 

EMLÉK 

Apró, kemény kontyú ángyom 

réz-homloka fénybe cikkan, 
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réz-hajlással földet érint, 

búzát kötöz csörögve a nyomainkban. 

Ki kél pergő, könnyű hintón? 

 

Arany haja sétál, mászkál. 

Mi mint búza s ő pirosló 

napernyővel, mint a pipacs, fölöttünk száll. 

 

Ángyikám mint rézből öntött, 

áll a zizegő mezőben. 

Por lombjai hajladoznak. 

Bogár szemén piros villog eltünőben. 

Majd áttetsző krumpli gőzlött, 

hűtötte a csendes este. 

 

Ángyom sóhajtott s elvillant 

a sűrűlő szürkületben még egy fecske. 

S jóéjszakát szólt a szalma. 

Jószágaink cirpelgettek 

s jószágunk volt a föld, az ég, 

a tücsköknek a csillagok felelgettek. 

1932 

MEDVETÁNC 

Fürtös, láncos, táncos, nyalka, 

aj de szép a kerek talpa! 

Hova vánszorogsz vele? 

Fordulj a szép lány fele! 

Brumma, brumma, brummadza. 

 

Híres, drága bunda rajtam, 

húsz körömmel magam varrtam. 
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Nyusztból, nyestből, mókusból, 

kutyából meg farkasból. 

Brumma, brumma, brummadza. 

 

Gyöngyöt őszig válogattam, 

fogaimra úgy akadtam. 

Kéne ott a derekam, 

ahol kilenc gyerek van. 

Brumma, brumma, brummadza. 

Azért járom ilyen lassún, 

aki festő, pingálhasson. 

A feje a néninek  

éppen jó lesz pemszlinek. 

Brumma, brumma, brummadza. 

 

Kinek kincse van fazékkal, 

mér a markosnak marékkal. 

Ha nem azzal, körömmel, 

a körmösnek örömmel. 

Brumma, brumma, brummadza. 

 

Szép a réz kerek virága, 

ha kihajt a napvilágra! 

Egy kasznárnak öt hete 

zsebbe nőtt a két keze. 

Brumma, brumma, brummadza. 

 

Állatnak van ingyen kedve, 

aki nem ád, az a medve. 

Ha megfázik a lába, 

takaródzzék deszkába. 

Brumma, brumma, brummadza. 
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1932 

A KANÁSZ 

Az én falkám olyan falka, 

ondolálva van a farka. 

Orrukban csak magyar mód 

csillog egy kis aranydrót. 

 

Van egy pösze kis malacom, 

fővárosi grófkisasszony. 

Sóhajtott is egy ízbe, 

nézi magát a vízbe. 

 

Van nekem egy oly kis kanom, 

szelid szóra kezes nagyon. 

Az ha fogja s egyet túr, 

a kőkastély felfordul. 

 

Van egy semmi kis furulyám, 

nem nőtt az, csak datolyafán. 

Azt ha fúvom, hull a makk, 

a fák táncra állanak. 

 

S ahány felhő, összeszalad, 

ha csördítem ustoromat. 

Réz a nyele, szikrázik. 

De sok szoknya megázik! 

1932 

 

NYÁR 

Aranyos lapály, gólyahír, 

áramló könnyűségű rét. 

Ezüst derűvel ráz a nyír 

egy szellőcskét és leng az ég. 
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Jön a darázs, jön, megszagol, 

dörmög s a vadrózsára száll. 

A mérges rózsa meghajol – 

vörös, de karcsú még a nyár. 

 

Ám egyre több lágy buggyanás. 

Vérbő eper a homokon, 

bóbiskol, zizzen a kalász. 

Vihar gubbaszt a lombokon. 

 

Ily gyorsan betelik nyaram. 

Ördögszekéren hord a szél – 

csattan a menny és megvillan 

kék, tünde fénnyel fönn a tél. 

 

1929 nyara/1934 

 

MÁJUS 

A rengő lomb virágban ég 

és készül a gyümölcsre, 

a nyilt uccára lép a nép, 

hogy végzetét betöltse. 

Iramlanak a bogarak, 

friss jelszavak repülnek. 

S az aranyba vont ég alatt, 

– mert beköszönt az ünnep – 

a szabadság sétára megy. 

Hős népe ágat lenget, 

s ő kézenfogva vezeti 

szép gyermekét, a rendet! 

1935 vége 

 

világokat igazgatok: 

üveggolyókkal játszom. 

Nem szeretnek a gazdagok: 

árva gyereknek látszom 
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(töredék 1937. okt.–nov. ) 
 
 
 
 
Étkek áradata. 
 

Tea csigaleves módra. 

E levestől mennek falnak 

Kik belőle sokat falnak. 

 

Hideg fogas. 

Cúgot kapsz a halevéstől, 

Nemcsak soktól, de kevéstől. 

 

Halmajonez. 

Majonezből bármily kevés 

Harmadnapos hideglelés. 

 
Töltött tojás Casinomódra. 

 Hajh a tojás nehéz falat! 

Ezt mondja a tapasztalat. 

 

 

Csirkesaláta. 

Füled szaggatja a csirke. 

Ebbe őrült bele Kirke. 

  
 
Hideg rosztbif köritve. 

Rosztbif reuma forrása, 

 Aki eszi, kárát lássa. 

 

 

Pulykamell jó asszony módra. 

Pulykamelltől hull a hajad, 

Jobb tehát ha tálban marad. 

 

 

Uborka és salátafélék. 

 Ludtalpat kapsz uborkától, 

Ne is égy belőle mától. 

 

 
Torták és édességek. 

Torta hájat nevel búra: 
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Biztos a karlsbadi kúra. 

 

 

Pogácsák és sós sütemények. 

Pogácsától kezed reszket, 

 Vegyed tudomásul eztet. 

 

 

 

 

 
 

 

„Ember a felelősségnek, az erkölcsnek, a lelkiismeretnek, a lélek szigorú 

bírájának a betege ma […] Forradalmárt nem is köt a polgári társadalom 

erkölcse, felelősségérzete, nagyobbrészt amúgy is polgári osztályérdeket 
szolgáló humanizmus”  (JA) 
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