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Valódi világot hörpintett, nem lógott a mesék tetei én — ez \
művészi hitval'lása, ars poeticá-ja.
Én túllépek a mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, ailhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szoCgáilok alias,
nyomorító hatalmakat,

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rámteírint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt:
engem sejdít a imunkás teste
két merev mozdulat között:
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni riimeftt.
A századunkat mozgató hatalmas gondolattokat, magát a marxiz
must, költő világosabban, művészibb egyszerűséggel k i nem fe'ezheti
magyar nyelven. József Attila, talán az első — mindenesetre a legna
gyobb — »pártköltő« irodalmunkban, aki azonban sohasem engedett a
művészi színvonalból, aki mindiiig korszakos kérdéseknek adott hangot
s aki mindig az egész embert, az egész emberi világot énekelte.
»Kóró lelkű« világ volt H o r t h y Magyarországának világa, vén bé
káknak »zizzent a haszon«, megaláztattak a »győzni fogók« — de a
költő tudta, hogy mégis ^megvalósul gyönyörű képességünk, a renid...«
tudta, hogy hiába »forgolódnak a tőkés biroda limak«. tudta, hogv:
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A költő — ajkán csörömpöl a szó.
de ő (az adott világ
varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint t i
maid kint. a harmóniát.

a rendelkezésünkre álló néhány sorban semrrriesetre sem szándé
kozunk felmérni Józisef A t t i l a költészetének jelentőségét. Tizeneev év
vel halála után, egyszerű emlékezés ez a röviidléilekzetű írás. Emléke
zés a költőre, aki elindult a ferencvárosi proletártanvárói s rövid éle
tében hasszú és kegyetlen harcdkat vívott élettel, az élet akkori urai
val, s aki valóban — öntudatosan és nem csak ösztönösen —, viharmadarává vált az elkövetkezőknek, az emberi felszabadulásnak.
Petőfi, Ady és József Attila — a volt magyar valósásr három leg
nagyobb énekese közül, József Attilla élte a legkeservesebb életet s ép
pen ő szállt közöttük talán legmagasabbra. Mélv. szinte tudományos
világossággal dalolt s mégis a legmesszibb, a legszebb magyar igrüc-tradiciák méltó örököse volt. Amli szín, szépség, szeretet, zene. melegség
van a magyar nyelviben, mind az övé volt s vala-mennyit át tudta adni
nekünk. Tanításai nem halványultak el a felszabadulással ma is tanít:
ma is tud újat, értékeset mondani. Ezért is nagy, ezért is a legna
gyobbak közül való
1937. december 3-án halt mee.
G. L.

»Ugyaniíyen sokféleség mutatkozik majd azon az úton is, amelyen
az emberiség a mai imperializmusból a holnapi szocialista
forradalom
felé halad. Minden nemzet a szocializmusba
jut, ez elkerülhetetlen, de
nem valamennyi egyforma módon: mindegyik belevisz sajátjából vala
mit a demokrácia ilyen vagy olyan formájába, a proletariátus diktatú
rájának ilyen vagy olyan változatába, a szocialista
átalakulás ilyen
vagy olyan iramába a társadalmi élet különböző szakaszaiban.
Elmé
letileg semmi sem nyomorúságosabb és semmi sem nevetségesebb, mint
ebben a tekintetben
egyöntetű
szürke színben festeni le jövőnket
y>a történelmi materializmus
jegyébem — ez szuzdányi mázolás lenne
semmi több.« (Lenin)
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