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JÓZSEF ATTILA A BARTHA MIKLÓS TÁRSASÁGBAN - MÁSODSZOR* 

/. A kilépés utáni esztendő' 

1930. november elsején a Népszavában a következő nyilatkozat jelent meg: „Alulírottak kijelentjük, 
hogy a mai nappal a Bartha Miklós Társaságból kilépünk s azzal mindenféle összeköttetést megszakí
tunk, mert a Társaság utolsó félévi működésével eredeti céljától eltért s egy kis szűk csoport politikai 
érdekeinek szolgálatába állt. így a komoly tudományos, irodalmi s művészi munka lehetó'ségét nem 
látjuk biztosítva. Mi nem akarunk a Magyar Nemzeti Szocialista Párt (a magyar hitleristák) düettáns 
csoportjának alvállalata lenni. Budapest, 1930. október 31. Fábián Dániel, Simon Andor, Lakatos 
Péter Pál, József Attila, Kodolányi János, Halmos Béla, Vass László, Gál István, Gunda Béla és 
társaik." (A nyilatkozatot A Nap című pozsonyi hírlap is közölte - itt az aláírók között Olt Károly 
is szerepel - , Kovács Endre: Hitlerizmus dúl.. . kezdetű, a küépőkkel együttérzó' glosszájával.) 

Valójában az történt, hogy 1930 nyarán és őszén a Bartha Miklós Társaság nagymértékben 
polarizálódott. Korábban, 1929 őszén még vezető szerepet játszott az Ifjúsági Parlament előkészítő 
ülésein, majd 1929. december 15-én, első országos kongresszusán erősen baloldali, a tudományos 
szocializmushoz közeledő platformot hirdetett (elsősorban Könyves Tóth Kálmán főtitkár felszólalásá
ban). A Társaság fénykora azonban hamarosan véget ért. A jobboldali „bajtársak" az Ifjúsági parlament 
összehívását megakadályozták s a reakciós erők előretörése, a decemberi kongresszus határozata elleni 
nyílt és burkolt támadások a Társaság vezetőit elbizonytalanították. Asztalos Miklós elnök, a neves 
történész ebben az időben külföldi ösztöndíjas volt, Fábián Dániel ügyvezető elnök pedig vidéki 
kórházakban dolgozott s csak levelezve próbálta irányítani a Társaság munkáját. 1930. március 23-án 
még megrendezték a Magyar ifjúság Ady emlékünnepélyét (erre az alkalomra írta József AXXUzAdy 
emlékezete című költeményét), de utána a Társaság gyakorlatilag felbomlott. A hitlerista frakció 
vezetője Szász Béla volt, a BMT alapítója és szürke eminenciása, ö már 1929 nyarán létrehozta a 
Magyar Nemzeti Szocialista Pártot s elkezdte tagtoborzó munkáját a Társaságban. Hasonló frakció 
vezetője volt Kardos Béla - Rados K. Bélaként is szerepelt - , aki az olasz fasizmus eszméit kívánta 
honosítani. Végül a velük szemben kisebbségbe került szocialista csoport; a küépő nyilatkozat aláírói 
és /ráhány társuk. Fábián Dániel — szíves közlése szerint - azért is kezdeményezte a kilépést, mert félt, 
hogy a jobboldal hamarosan átveszi a Társaság vezetését s őt és társait - kizárja . . . 

József Attila 1930 augusztusára-szeptemberére jutott el a kommunista meggyőződéshez, párttag
ságának (KMP!) kezdetét innen datálhatjuk (1930. augusztus 19-én többedmagával beadványt írt alá 

*Ez az írás a József Attila és a Bartha Miklós Társaság címen készülő tanulmány utolsó részeinek 
anyagára épül. A Társaság 1925-1930 közötti történetét itt nincs terem ismertetni. Ezekről az évekről 
1. SZABOLCSI Miklós jegyzeteit József Attila összes müvei III. kötetében (Bp. 1958); KIRÁLY 
István: Kezdetek és előzmények, továbbá Szocialista irodalmunk fejlődésének néhány problémája című 
írásait {Irodalom és társadalom Bp. 1976. c. könyvében); LACKÓ Miklós: Válságok - választások, Bp. 
1975. c. tanulmánykötetét; SZABÖ Miklós és SÍPOS Péter tanulmányait A haladó egyetemi ifjúság 
mozgalmai Magyarországon 1918/1945 c. kötetben (Bp. 1978), továbbá FÁBIÁN Dániel: A résztvevő 
szemével (Adatok a Bartha Miklós Társaság történetéhez) - Párttörténeti Közlemények, 1979/2. S2. 
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Tamás Aladár, a 100% kommunista szerkesztője szabadon bocsátásáért; a szeptemberi 1-i tüntetésen 
való részvétele közismert). A költő hamarosan megírta a Vörös Segélyt támogató megrázó versét -
Lebukott -, majd legális és illegális szemináriumok sorozatán oktatta a marxizmust, azaz szívvel-lélek
kel részt vett a mozgalmi munkában. Ekkoriban, 1930 utolsó hónapjaiban kötötte össze életét a 
kommunista Szántó (mozgalmi nevén: Pál) Judittal. 1931-ben részt vett a szociáldemokrata Jaurés 
csoport munkájában (itt olvasta fel Irodalom és szocializmus című híres tanulmányát). Márciusban 
kiadta az állásfoglalását már címével is jelző kötetét - Döntsd a tőkét, ne siránkozz —, melybe 
korábbi, népies korszakában írt verseit is felvette - átdolgozott formában. (Köztük a leghíresebb az 
Akácokhoz, melynek az Előőrsben közölt első változata népies, a kötetben megjelent pedig szocialista 
„ars politika"!) 

A Bartha Miklós Társaság a szocialista szárny kilépése után hónapokig nem működött, majd a benn 
maradt jobboldali és közömbös tagok 1931. január 14-én a Central kávéházban tartott értekezleten 
elhatározták a munka folytatását. Asztalos Miklós elnök ekkor már Budapesten lakott, de hivatali 
munkája az Országos Széchényi Könyvtárban és tudományos munkássága - valamint aktív részvétele a 
Magyar Nemzetpolitikai Társaságban - megakadályozta, hogy részt vegyen a Társaság tényleges 
vezetésében. Valódi vezető ekkor - előbb ügyvezető elnökként - Könyves Tóth Kálmán, a Fővárosi 
Könyvtár munkatársa. Könyves Tóth, bár formálisan tagja volt Szász Béla pártjának, hamarosan 
szembefordult velük s a pártból is kivált. Nézeteltéréseik miatt Szász Béla és néhány híve ugyancsak 
kilépett a Bartha Miklós Társaságból. 1931 végére új vezéregyéniség is jelentkezett Szathmári Sándor 
személyében. (Szathmári Sándor a BMT alapító tagja volt. Eleinte szélsőjobboldali hangvételű írások
kal jelentkezett Budaváry László fajvédő hetilapjában *• Nemzeti Élet - és az Előőrsben. 1929 végére 
a marxizmushoz közeledett, s a tudományos szocializmust az amerikai fordizmussal ötvözve afféle 
menedzser-szocializmust hirdetett. Szerepéről a továbbiakban többször is szó esik.) A Társaság életé
ben ekkoriban az a legnagyobb esemény, hogy évekig tartó huzavona után 1931 őszén kiadják Szabó 
DezsŐ Megered az eső című regény torzóját. 

A sereg nélküli vezér, Fábián Dániel, kinek működése a Társaság 1928-1930 közötti éveire 
rányomta bélyegét, a kilépés után híveket igyekszik toborozni. Sebészorvosi fizetéséből és szülei 
támogatásából javarészt ő finanszírozta a Társaság folyóiratszerű röpiratát, az Új Magyar Föld megje
lent 3 számát. 1930 decemberében új folyóiratot tervezett Kohó címen. Szerkesztői maga és az 
ugyancsak kilépett Simon Andor lettek volna. Ez a kísérlete azonban anyagi nehézségek miatt nem 
sikerült. (Előfizetőit többek között az ifjú Erdei Ferenc toborozta, akinek a tudományos életben tett 
első lépéseit Fábián Dániel egyengette.) Fábián rövid idő múlva belépett a szociáldemokrata pártba s 
annak keretén belül Ifjúsági Faluszemináriumot szervezett 1931 március-áprilisában. A szeminárium 
előadója Braun Róbert, a neves szociológus volt, s az előadások színhelye a PTOE kis terme. A 
szeminárium a szociáldemokrata Ifjúsági Falubizottság keretében működött s ennek vezetői között 
József Attilát is ott találjuk - Fábián Dániel, Kodolányi János, Erdődi Lajos, a sarlós Vass László, 
Lakatos Péter Pál és Dénes István társaságában. (Pl Arch. 651. fond 2/1932-7-3913/117-118) József 
Attila, ki egy évvel korábban már Fábián Dániellel közös röpiratot írt - Ki a faluba -, úgy tűnik, most 
kerül igazán közel Fábiánhoz. Két kötetét is dedikálja barátjának. Előbb a. Nem én kiáltókat {Dani 
Bátyámnak szeretettel Pest, 1931. március 3.), majd március 31-én a Döntsd a tőkét . . . (Fábián 
Dánielnek szeretettel és sok reménységgel a jövő iránt! Döntsd!) Utóbbi dedikáció arról tanúskodik, 
hogy a költő ekkoriban elvtársának tekintette Fábián Dánielt. Útjuk azonban a Faluszeminárium 
kényszerű megszűntével, rövidesen elvált. Fábián még néhány évig kitartott szociáldemokrata meggyő
ződése mellett s a Népszava és a Szocializmus hasábjain, valamint a Szociáldemokrata Orvosszerve
zetben fejtette ki nézeteit. 

1931. József Attila kommunista meggyőződésének, harcos állásfoglalásainak döntő éve. Még a Sarló 
és Kalapács júniusi igaztalan bírálata sem veti vissza a költőt, aki az év végén írt tanulmányában -
Fiatalságunk és a népművészet — a párttal egyezően megvonja az 1920-as évek magyar értelmiségi 
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mozgalmainak mérlegét. (A tanulmány a Szabadon című legális kommunista folyóirat 1932. januári 
számában jelent meg.) 

A háború utáni fiatal magyar értelmiség - mondja a költő - az ellenforradalmi jelszavak kábulatá
ból felocsúdva, rádöbbent a hatalomból való kirekesztettségére. Magára maradva a faj fogalmához 
menekült, s ehhez az ideológiát Szabó Dezső adta. A vezető szerepre törő ifjú értelmiségnek osztályra 
volt szüksége, melynek élcsapata lehessen. „A burzsoáziát már kiszolgálták, ingyen; a proletársághoz 
pedig, amelynek leverését nap mint nap ünnepelték, már csak azért sem csatlakozhattak, mert ott 
vezető szerephez nem juthattak volna. Maradt a »parasztság«, vagyis a falusi burzsoázia és a mező
gazdasági proletárság »szintézise«. A »parasztság« azonban belső osztályellentéteinél fogva szervezhe-
tetlen, másrészt a zsírosparasztság már meglelte a maga osztályszervezeteit, míg a mezőgazdasági 
proletariátust megszervezni már csak politikai okokból sem lehetett, de nem is volt szándékukban. így 
ezek az ifjúsági egyesületek (pl. a Bartha Miklós Társaság, a Wesselényi Reform Club stb.) rövid 
hangoskodás után letűntek." 

A költő - idézett soraiban - saját korábbi munkásságát (Előőrs korszakát és Ki a faluba című 
röpiratát is) marxistaként bírálja, mintegy önkritikát gyakorolva. „Figyelemreméltó - olvassuk a 
tanulmány folytatásában - , hogy a felvidéki, Sarló néven ismeretes ifjúsági mozgalom, amely meg
találta útját a proletariátushoz és a földmíves szegénységhez, egyre szélesebb tömegalapon képes 
végezni nevelő és kultúrmunkáját." 

Figyelemre méltó - ezt már mi mondjuk - , hogy a Bartha Miklós Társaság volt tagjai közül csak 
József Attila és néhány társa azonosult a sarlósok fejlődésével, megtett útjával; a többiek a vízválasztó 
szerepű 1930. március 15-i „koszorú-botrány" után lemaradtak vagy szembefordultak korábbi elv
barátaikkal. 

2. A költő visszatér a Bartha Miklós Társaságba 

A mondottak után némileg meglepő, hogy 1932 elején József Attilát ismét a Bartha Miklós 
Társaságban találjuk. Magyarázat persze kínálkozik. Mint említettük, 1931 végére a BMT már nem 
egyértelműen a jobboldalé. Szász Béla és hívei visszavonultak s a Könyves Tóth Kálmán és Szathmári 
Sándor vezette Társaság ismét működési terepet kínál a költőnek. Ebbe minden bizonnyal az is 
belejátszik, hogy a kommunista mozgalmon belül ekkorra már számos támadás éri a költőt, s a 
Platform-tervezet megjelenésével megkezdődik elszigetelődése. A költő sokáig hősiesen küzd a durva 
támadások ellen s keresi, igyekszik maga körül megteremteni a kommunista közösséget. Ehhez jó terep 
kínálkozik a megváltozott Bartha Miklós Társaságban. 

Az 1932. február 29-i közgyűlés jegyzőkönyve szerint a Társaság új tisztikart választott: 
Elnök: Könyves Tóth Kálmán dr. 
Ügyvezető elnök: Szathmári Sándor 
Szakosztályok: 

a) Tudományos főosztály, vezető-alelnöke: Kardos Béla 
b) Közgazdasági alosztály, vezetője: József Attila 
c) Társadalompolitikai alosztály, vezetője: [Agárdi] Danzinger Ferenc 
d) Külpolitikai alosztály, vezetője: [Kátai-] Horner Miklós 
e) Irodalmi főosztály, vezető-alelnöke: Illyés Gyula 
f) Képzőművészeti főosztály, vezető-alelnöke: Szirmai Kornél 

Főtitkár: Liszonyi V.[ince] László dr. 
Főpénztáros: Bodnár József 
Főkönyvtáros: [Simándy Pál] Gombos Ferenc 
Háznagy: Béldi Béla dr. 
Ellenőr: Thali András és Balázs Lajos 
Számvizsgáló bizottság: [Szántó] Pál Judit, Újvári Imre, S. István Miklós [Stolte?] 
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Megválasztották a választmányt is: Raith Tivadar, Melléky Kornél, Csomoss Miklós, Adorjáni 
Gyula, Bauer Imre, Csorba Géza, Emődi Zoltán, Lőrincz Gyula, Bránszky László, Simándi Tamás, 
Szőke Sándor, Moravek Endre, Ráttkay R. Kálmán, Medriczky Andor, Zakariás G. Sándor, Karner 
Béla, Szokoky Béla, vitéz Csipán János, vitéz Hóma Gyula, Básthi Béla, Szálai Károly, Regensperger 
István, Szentiványi Sándor, Hamvas Béla, Lakatos Péter Pál, Menyhárt Pál, Illéssy Péter, Mezei Géza, 
Dési Huber István. (A jegyzőkönyv, miként a később ismertetendő 1932. június 9. is, Könyves Tóth 
Kálmán hagyatékában található, özvegye segítségét ezúton is köszönöm!) 

Mind a tisztikar, mind a választmány névsora igen tanulságos. Nemcsak azért, mert József Attila és 
élettársa vezető tisztséget viselt, de a baloldal ismert művész és tudós tagjainak előrenyomulása miatt. 
Hogyan történhetett ez? Szathmári Sándor, egykori ügyvezető elnök, a későbbi jeles író 1955-ben 
lejegyezte József Attilával kapcsolatos emlékeit. Ebből idézünk: 

„A balratolódás Danzinger Ferenc dr. (most Agárdinak nevezik) és Lakatos P.féter] Pál kezdemé
nyezésére történt és én hajtottam végre. Ennek menete ez volt: 

1932 a nagy világválság éve volt. A lelkek maguktól is baka tolódtak, a hangulat mind kevésbé 
kedvezett a jobboldalnak. így volt ez a Társaságon belül is. [ . . . ] A Társaság hangulatának balratoló-
dása lehetett az oka, hogy Szász Béla lemondott 1932 elején [Szász Béla, bár a Társaság irányítói közé 
tartozott, 1925-1932 között nem volt a BMT elnöke! - T. J.] és a vezetést átvette Könyves Tóth 
Kálmán, akinek érzelmei szintén nem rokonszenveztek a baloldallal. [ . . . ] Ezzel azonban a Társaság 
némileg megszabadult az egyoldalú vezetéstől és megalakult az új vezetőség 1932-ben. Ekkor már 
régebben összeköttetésben voltam a Társadalmi Szemle körül csoportosult intellektuelekkel, akik az 
Erdélyi, majd a Lidó kávéházban jöttek össze. 

Ezekkel aztán megpróbáltunk a BMT-ben fórumot teremteni a mi hangunknak is. Azt nem is 
reméltük és nem is akartuk, hogy kizárólag a mi szószékünk legyen, hiszen azonnal betiltották volna, 
de be akartuk vonni a mi társaságunk legjobbjait. Ezért az 1932 febr. 29-én megtartott ülés elé már 
több felveteü kérelmet terjesztettem. Ezek között volt az ismertebbek közül Újvári Imre, Újvári 
Magda, Friedmann Anikó, Danczínger Ferenc, Horner Miklós és Dési Huber, a festő. [ . . . ] Megemlí
tésre érdemes még, hogy Lakatos Palit 1931 nov. 9-én vették fel a BMT-be [másodszor! - T. J.] az én 
ajánlatomra. Rajta keresztüljutottam összeköttetésbe a többiekkel és úgy hoztam aztán be Danzingert 
és társait, akiket fentebb felsoroltam. 

A baloldal megjelenése rémületet keltett és megkezdődött a karrieristák kivonulása. Elsőnek 
Asztalos Miklós dr. tb. elnök jelentette be kilépését, amit az 1932 márc. 8-i tisztikari ülés elfogadott. 
József Attila jegyzőkönyvi köszönetet javasolt Asztalosnak megszavazni hajdani munkásságáért. [ . . . ] 
A jegyzőkönyv engem bízott meg a köszönőlevél megírásával. Már nem tudom, megírtam-e." 
(Szathmári Sándor: József Attila. Kézirat. PIM V„3672/14) 

A József Attila által javasolt levetet Szathmári megírta, s az ma is megtalálható Asztalos Miklós 
gyűjteményében. Jegyezzük meg, hogy Szathmári elfogultan emlékezik Asztalos Miklós szerepére. A 
Társaság 1925-1932 közötti első elnöke ugyanis rosszakarattal se nevezhető karrieristának, Tudomá
nyos - történetírói - érdemeiért választották a BMT elnökének s bár a vezetésben alig vett részt, 
tekintélye, neve számos esetben védelmet nyújtott a Társaságnak. írásai előtt nyitva álltak a korabeli 
vezető folyóiratok, egyre-másra könyyei jelentek meg, míg a BMT tagjai nagy részének csak az 
Évkönyv és az Új Magyar Föld nyitott publikálási lehetőséget. Nem véletlen, hogy az igazi értékekre 
oly fogékony József Attila javasolta érdemeinek elismerését... 

Ugyancsak Szathmári Sándor tudósít az 1932. március 8-i tisztikari ülés néhány eseményéről: 
„Ugyanezen az ülésen már a jobboldal is mozogni kezdett. Ketten felszólaltak, hogy az új tagok 

felvételénél nagyobb gondossággal kell eljárni. Minket azonban ez már nem szerelt le. Elhatároztuk egy 
szeminárium, sőt szemináriumcsoport rendezését, éspedig: Danzinger gazdaságtörténeti Szemináriumot, 
Horner külügyit, amelyben főleg a dunai konföderáció kérdéséről szólt volna, József Attila pedig 
elméleti gazdaságtan címűt. Ezenkívül J. A. indítványozott egy előadást Az elhallgatott Nyugat és 
Verhaeren címmel, amelynek rendezésével meg is bízták. Megígérte, hogy Verhaerenen kívül egyéb 
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külföldi írók ismertetését is vállalja. Ez persze ismét a szocialista gondolat érvényrejuttatását célozta. 
Verhaeren és a Nyugat voltaképpen csak fedó'név volt." 

Nem tudjuk, sor került-e a tervezett előadásra, mindenesetre ez a kis adat is szépen példázza a költő 
világirodalmi érdeklődését és viszonyát az általa később le is fordított költőelődhöz. 

József Attila Bartha Miklós Társaságba való visszatéréséről nemcsak a fennmaradt jegyzőkönyvek, 
hanem az ugyancsak megőrzött „szigorúan bizalmas" rendőrségi jelentések is tanúskodnak. íme az 
1932. március 23-i jelentés néhány sora: 

„A főbb vezérek most a Bartha Miklós Társaságban Lakatos Péter Pál, akiről nemrég jelentettük, 
hogy ő volt az, aki indítványozta az egyetemi tandíj-fizetések megtagadását; továbbá József Attila 
kommunista költő, a nemrég lefogott Tamás Aladár társaságából való. Az előadásokon mindvégig 
seregével vesz részt a kommunista ifjúmunkásság és egyáltalán munkás felnőttek is." (OL K 
147-1932-7-4442/179-180) 

Előadások is voltak a Bartha Miklós Társaságban. 1932-ben február és április között minden 
szerdán este a Lónyai utca 15. sz. alatti egyesületi helyiségben került sor az Új Szellem Diadala című 
előadássorozatra. Az előadók: Simándy Pál, Rados K. Béla, Szathmári Sándor, László József, 
Danzinger Ferenc és ifj. Szerbák Elek. A meghívó szerint: „E sorozatban további előadóink: Béldi 
Pál ái,, Hamvas Béke, József Attila, Lakatos Péter Pál, Puskás István dr., Szirmai Kornél." - tehát 
zömmel a Társaság vezetői. Ez a meghívó, mely időrendben elsőként Simándy Pál február 17-i előadását 
hirdeti, lehetővé teszi, hogy valószínűsítsük József Attila Bartha Miklós Társaságba való visszatérésének 
időpontját. A visszatérésnek a meghívó kinyomtatását meg kellett előznie, tehát 1932 februárjának 
első napjaiban vagy legkorábban januárban lett József Attila ismét a Társaság tagja (s február végén 
egyik vezetője). 

Szathmári Sándor 1932. március 2-án tartotta Kivezető út a kapitalista világrend csődjéből című 
előadását. Idézett emlékirata szerint: „Előadásomban azt emeltem ki, hogy a kapitalizmus a munkásság 
kizsákmányolását a technika haladásával fokozza, amivel saját vásárló közönségét csökkenti, aminek az 
az eredménye, hogy a profitráta emelkedésével egyenes arányban csökken a vásárlóerő és így minél 
inkább emelkedik a termelékenység, annál több áru marad eladatlan. Minthogy pedig a kapitalizmus 
képtelen önmagát annyira szabályozni, hogy a dolgozók kizsákmányolását korlátok közé szorítsa, a 
kivezető út a szocializmus. 

íróember vagyok, tehát előadásom színes és érdekes volt. Statisztikákkal és diagramokkal támasz
tottam alá. 

A végén persze többen odajöttek hozzám és elkezdődött a gyűlésen kívüli szokásos egyéni vita. 
József Attila a háttérben állt és figyelt. Vártam, mikor köt belém. 

Nem ez történt. Hanem, mikor a társaság szétoszlott egy pillanatra odajött mellém és odaszólt: 
- Te nagyon jó előadó vagy. 
Ami József Attilától óriási volt, mert senkit sem ismert el szívesen. Magam is megdöbbentem, azt 

hittem, a vüág fordult ki sarkaiból. Mindenesetre már elhittem, hogy jó előadó vagyok, ha ezt még ő is 
elismeri." 

A március 23-i „szigorúan bizalmas" jelentés ifjúmunkások és munkásfelnőttek részvételével 
megtartott előadásról beszél; bizonyára az Új Szellem Diadala előadássorozattal párhuzamosan meg
hirdetett Munkáskérdés szemináriumra célozva. Ez ugyanis 1932. március 11-én indult. „Célja: a 
munkásság gazdasági és szociális helyzetének megismertetése és vizsgálata. I. Elméletileg: a meglevő 
szakirodalom alapján. II. Gyakorlatilag: helyszíni-szemlék, felvételek, tapasztalatok stb.f továbbá a 
munkássággal és intézményeivel való kapcsolatok kiépítése útján." A szemináriumot Könyves Tóth 
Kálmán, a Társaság elnöke vezette. A szemináriumvezető feltehetőleg visszakanyarodott a BMT 
1929-es országos kongresszusán kinyilvánított történelmi materialista elveihez. 

Nemcsak a horthysta titkosrendőrség, a Társaságból kilépett s ekkor még kívülálló Fábián Dániel is 
bírálta a BMT 1932-es tavaszi előadássorozatát. Demény Józseffel közösen szerkesztett rövid életű 
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folyóirata, a Fiatal Magyarország 1932/1-es (februári) számában gúnyosan keserű hangvételű cikket írt 
Az „Új Szellem Diadala" címen. Néhány sorát idézzük: 

„Megszületett a »nagy magyar lelkiismereti egység«. A BMT eló'adói között ott találjuk a konzek
vens fasizmus kitűnó' teoretikusát: Rados K. Bélát, aki Ottmar Spann rendi államgondolatának propa
gálója; Szathmári Sándort, a fajvédő' Budaváry lapjának belső munkatársát; László Józsefet, a Falu-
Szövetség házi mérnökét; Könyves Tóth Kálmán dr.-t, a jobblétre szenderült Nemzeti Szocialista Párt 
oszlopos tagját és programszerkesztőjét. Velük lelkes egyetértésben a baloldali »tüzes nyelvűeket«: 
Dr. Danzinger Ferencet, a minden irányú érdeklődéssel megáldott távolkeleti tudóst, aki épp olyan 
intuitíve ismeri a magyar munkásmozgalmat, mint a távoli Kínát; a roppant agyvelejű, örökösen 
lapnélküli szerkesztőt: Lakatos Péter Pált, a költőt, publicistát, a megállíthatatlanul izgő-mozgó 
mozgalmistát;/ozse/ Attilát, az igazán kiváló - bár két szövegű - proletárköltőt." 

A pamflet idáig az utódai eredményes munkáján zsörtölődő hajdani vezető bosszúja. De nemcsak 
egykori barátait-munkatársait bírálja: „Azok, akiknek szemében minden megfontolt álláspontú szocia
lista »szociálfasiszta«, íme: szépen megférnek az igazi fasisztákkal. Ezek után kíváncsiak vagyunk, a 
BMT fasisztái vagy a baloldal csapta be a másikat? Avagy csak megtalálták lényegüket: a reakciót? " 

A kérdés nem ilyen egyszerű. Szathmári Sándor idézett - 23 évvel későbbi - soraiból láttuk: a 
baloldal lépésről-lépésre haladva hatalomátvételre készült a Bartha Miklós Társaságban. Tehát szó sem 
volt kommunista-fasiszta szövetségről, inkább taktikai kompromisszumról. (A későbbi események 
fokozottan alátámasztják ezt a nézetet.) 

Fábián azonban kommunista bírálóira is tüzet fúj. Ennek oka az, hogy miután 1931 decemberében 
beszállt a Demjén József által alapított Fiatal Magyarország szerkesztésébe, a magyarországi kommu
nista lapok — Szabadon, Front - s a Moszkvában megjelenő Sarló és Kalapács valósággal össztüzet 
nyitottak személye és írásai ellen. 

Az „aki nincs velünk, az ellenünk" jelszavát megvalósító korabeli kommunisták ismét elvadítottak 
egy lehetséges szövetségest.. . 

3. Az 1932. június 9-ijegyzőkönyv 

Idestova ötven év távlatából próbáljuk rekonstruálni az 1932-es év történetét. Nagy segítségünkre 
van néhány dokumentum, mely az eseményekkel egyidőben készült. Ilyen a Bartha Miklós Társaság 
1932. június 9-i választmányi ülésének jegyzőkönyve, melyet József Attila különösen aktív szereplé
sének bemutatása miatt teljes egészében közlünk. 

Jegyzőkönyv 

Felvétetett a Bartha Miklós Társaság 1932. június 9-én tartott választmányi ülésén, a Miskolczi-
vendéglő (Rökk Szilárd utca) különtermében. 

Könyves Tóth dr. elnök - üdvözölve a megjelenteket - megnyitja az ülést, és - miután a jegyző
könyv vezetését Liszonyi főtitkárra bízza - felkéri Szathmary Sándor üv. elnököt, hogy kitűzött 
munkarendünkkel kapcsolatban tegye meg beszámolóját. 

Szathmary röviden bejelenti a választmánynak, hogy az Erzsébet Népakadémiának vezetőjével való 
tárgyalása során, amelynek célja a Társaság tervezett előadásainak részére terem-biztosítás volt, a 
következő eredményre jutott: a nagy-terem bérlete (kb. 200 férőhellyel) esetenként 5 (öt), a kis-terem 
bérlete (kb. 50 férőhellyel, főképp szemináriumok tartására) pedig 2 (kettő) pengős teherrel jár. 
Megindításra kerülő előadásaink publicitása 18 bpesti sajtóorgánum és 4 mozi révén biztosítva van. 

József Attila szerint ő - szemináriumának realizálása érdekében - a jelenlevőktől fejenként 10-10 
fillért szed esetenként s így a terembér rendben lesz. 
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Danzinger Ferenc mindenekelőtt ezt a József Attila által vezetendő szemináriumot sürgeti, mert 
„ez táplálja a többit". 

Újvári bejelenti, hogy Madzsar dr. szívesen vállalkoznék egy aktuális előadásra, nevezetesen Károlyi 
új könyvével kapcsolatban, („örvény szélén") Eljönne Fenyő Miksa, esetleg Apponyi György is, 
akiknek személye sokakat vonzaná. A szerzőt pedig a kiadója, az Athenaeum hozhatná eL Ez 
biztosítaná a publicitást, főképp, ha az Est-lapok is propagálnák, ami valószínű. Fontos lenne 
természetesen, hogy a Társaság részéről felszólalások, ne pedig csendes hallgatás, történjék. 

Könyves elnök javasolja ezzel a felvetett ideával kapcsolatban, hogy a tervezett „nyári szabad 
egyetem"-et elejtve, inkább ad hoc egy-egy kardinális kérdéssel jöjjünk elő. PL „Munkanélküliség és a 
gazd.válság." 

E címen vita indul meg. 
József és Liszonyi szerint ez szűk fogalom-megjelölés, no meg nem egészen vonzó. 
József szerint reklám kell, ezért egy áthidalást javasol, legyen a cím pL „Válság és munkanélküli

ség", vagy, ami még jobb, „Az örvény szélén" - ankét a kapitalista válságról és a munkanélküliségróT' 
Szathmáry szerint kifejezésre kellene azt is juttatni, hogy valami új szemléletben gondolkozunk. 
József új javaslata: legyen a cím: „Az Örvény szélén, - kapitalista válság és munkanélküliség a 

világnézetek keresztüzében". 
Ezt a választmány el is fogadta. 
Az előadó Madzsar felkérését Könyves elnök és Újvári vállalja. 
Könyves szerint igen fontos lenne, ha az előadó világnézeti ellenfelei ott lennének. (pL Fenyő, a 

Gy. O. Sz. vezér, Károlyi Imre stb., akik megfelelő ellenérvekkel jönnének Madzsarra.) Vagy, amit 
még szívesebben látna, tartson Fenyő formális ellen-előadást a „Kapitalizmus védelme" címen. 

Liszonyi ellenvéleménye az, hogy jobb lenne talán, ha Madzsar bevezetné, Fenyő és más előadók, 
illetve hozzászólók folytatnák, a szerző Károlyi Imre pedig bezárná a vitát, válaszolván az ellenveté
sekre. 

A választmány megbízza az elnököt és Újvárit, hogy ezt az előadást előkészítse. A terembért az 
előadás alkalmával kell összeteremteni, a közönség anyagi hozzájárulásavaL 

Elnök bejelenti, hogy bizonyos nagy fontosságú tárgyban a közeü napokban még összehívat egy 
választmányi ülést. Kéri továbbá a választmányt, hogy a Feministák Egyesületének, amely ti. a 
„Halálbüntetés Elleni Szövetség" alakuló-gyűlését a Társasággal együtt rendezte és minden anyagi 
terhet, ami ezzel együttjárt, magáravállalt, bizonyos megtérítés lenne szükséges, hogy vagy öt pengőt 
hozzájuk portóbélyegekben eljuttassunk. 

Két hét múlva - József bejelentése szerint - megindulhatna a szeminárium is, aminek megfelelő 
publikálását ő elintézné, a terembérlettel együtt. 

Elnök megemlíti, illetve javasolja, hogy ezekre az előadásokra, zártkörűek lévén, csak megfelelően 
igazolt tagok jöhessenek el, nehogy félremagyarázásokra adjunk alkalmat. 

Egyben két ismerősét ajánlja felvételre, az egyik Marosi-Nagy Dénes, a másik dr. Krausz István, a 
Széchenyi Társaság üv. elnöke. 

A választmány egyhangúlag elfogadja a javaslatot és nevezetteket a Társaság tagjai közé felveszi 
Danzinger kifogásolja a Széchenyistákkal való újabb kooperációt. 
Elnök szerint ezután nemigen van erre kilátás ugyan, de a merev elzárkózásnak a többség nem híve. 

Sőt, ha lehet, „ad hoc", máskor is jó az ilyesmi Nem is beszélve arról, hogy anyagi helyzetünk is 
rákényszerít ilyen megoldásokra. 

Simándi és Szathmáry szerint ez csak akkor lenne jó, ha a mi előadásainkon mi uraljuk őket, no 
meg, ha a meghívókon nem szerepelne a kooperáció. 

Ezután az elnök javasolja, hogy ezt az ügyet egyelőre zárjuk le. Miután a választmány ezt 
egyhangúlag elfogadja, az elnök - miután a következő választmányi ülés terminusát június 15-ére, 
azaz jövő szerdára jelöli meg - , a választmányi ülést bezárja. 
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A következő héten, június 15-én megtartott választmányi ülés jegyzó'könyvét nem olvastuk. Ez 
azonban némileg rekonstruálható Szathmári Sándor többször idézett visszaemlékezéséből: 

„Akciónk tovább folyt. Felkértük dr. Madzsar Józsefet előadás tartására, amit elfogadott. A 
jobboldal azonban elgáncsolta. 1932. jún. 15-én tartott választmányi ülésén már Könyves Tóth 
tiltakozott Madzsar kiemelése ellen. Követelte, hogy ne ő legyen a bevezető előadó, hanem másvalaki 
adjon elő és Madzsar csak hozzászóljon. József Attila próbálta menteni Madzsar előadását, hivatkozva 
arra, hogy hozzászólóknak meghívtuk a kapitalizmus képviselőit is, pL Fenyő Miksát. Végül úgy 
oldottuk meg, hogy a meghívókon Madzsar nem mint főelőadó szerepel, hanem a többi előadóval, ill. 
hozzászólóval együtt, betűrendben. Egyébként ezen a tervezett közgazdasági ankéton hozzászóltak 
volna Fenyő Miksa, Károlyi Imre (aki az orosz ötéves tervről írt egy relatíve tárgyilagos ismertetést), 
Zsilinszky Endre, Mónus Illés, Eckhardt Tibor, Ligeti Pál, Hunyady gróf, Oláh György. 

A tervezett közgazdasági ankét ellen más támadás is volt. Könyves Tóth látva, hogy a BMT balra 
tolódik, azt javasolta, hogy az ankétot más szervezetekkel együtt rendezzük, hogy a nálunk erőre kapó 
szellem ellensúlyozva legyen. József Attila úgy akarta a helyzetet menteni, hogy a Társaság küldjön 
meghívókat az egyéb szervezeteknek, hogy azon képviseltessék magukat (tehát nem társrendezőknek 
vettük volna be őket). Ezt el is fogadták, mert azért már többségben voltunk. 

Könyves Tóth még egyet próbált meg. Szigorú tagrevíziót javasolt, az utóbbi időben belépett új 
tagok között, akiket véleménye szerint felületesen vizsgáltunk meg. Ezek ui. mind a mi baloldali 
embereink voltak. Ennek a végrehajtására újra csak engem, Szirmait és József Attilát bízták meg, tehát 
ebben is többségünk volt. Egyelőre a baloldal helyzete biztosítva volt, de a belső kudarc annál inkább 
felkeltette a jobboldal féltékenységét." 

Nem tudjuk, sor került-e gróf Károlyi Imre Az Örvény szélén című könyvének tervezett ankétjára. 
A Bartha Miklós Társaság jobb- és baloldala az ankétot afféle erőpróbának tekintette s a közölt 
dokumentumok alapján az előkészítési huzavonából nem egyértelműen a baloldal került ki győztesen. 

Az ankét valószínűleg elmaradt. 1932 júniusában és júliusában ugyanis sokkal fontosabb dolga volt 
a Bartha Miklós Társaság baloldalának és személy szerint József Attilának; a statárium elleni 
küzdelem. 

4. Harc a statárium ellen 

A Bartha Miklós Társaság 1932. június 9-i jegyzőkönyvében olvastuk, hogy a Halálbüntetés Elleni 
Szövetség alakuló ülését a Feministák Egyesülete és a Társaság együtt rendezte. Ismerkedjünk meg a 
statárium elleni küzdelemmel és József Attila tevékenységével* 

1931. szeptember 19-én megjelent Zsitvay Tibor m. kir. igazságügyminiszter úgynevezett statáriális 
rendelete, mely a rögtönbíráskodást a kommunista bűncselekményekre is kiterjesztette. (A biatorbágyi 
merénylőt, Matuska Szilvesztert eleinte kommunistának vélte a Horthy-rendőrség.) A statáriális rende
let ellen egyöntetűen tiltakozott a baloldali értelmiség. A Feministák Egyesülete 1931. november 18-án 
tiltakozó memorandumot küldött a Felsőház és a Képviselőház minden tagjának. A tiltakozás ered
ménytelenségét látva az Egyesület halálbüntetés ellenes mozgalom megindítására szánta el magát. 

1932. március 23-án tartották az előkészítő értekezletet, melyen Vámbéry Rusztem elnökölt; 
„tudósok, ügyvédek, orvosok és ifjúsági egyesületek képviselői" részvételével. Feltehetőleg már az 
előkészítő értekezleten is részt vettek a Bartha Miklós Társaság képviselői; mindenesetre a Halálbünte
tés Ellenes Szövetség május 31-i alakuló üléséről már a Feministák Egyesülete és a Bartha Miklós 
Társaság által közösen kiadott meghívó értesítette a címzetteket, köztük József Attilát, kinek hagya-

*József Attila és a Halálbüntetés Ellenes Szövetség című megjelenés előtt álló tanulmányomban a 
kérdés történetét részletesen feldolgoztam, most csak a Bartha Miklós Társaság és József Attila 
szemszögéből vizsgálom. T. J. Vö. REJTŐ István: József Attila perei. It 1952. 460-463. 
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tékában a meghívót ma is megtaláljuk. (A meghívók portóköltségével kapcsolatban idéztük Könyves 
Tóth Kálmán szavait a június 9-i jegyzőkönyvből.) 

Az alakuló gyűlésen Könyves Tóth Kálmán, a BMT elnöke is felszólalt. „A bűn elleni védekezés -
mondotta - nem abban rejlik, hogy kilátásba helyezzük a büntetést, hanem hogy olyan társadalmi és 
gazdasági atmoszférát teremtünk meg, amely lehetó'vé teszi legalábbis a primer szükségletek kielégí
tését." (Magyar Hírlap, 1932. június 1.) 

Ugyancsak közös meghívó készült a két egyesület június 21-i folytatólagos együttes gyűlésére is. A 
Szövetség ekkor alakult meg véglegesen és újabb egyesületek is csatlakoztak; így a Nemzeti Szocialista 
Párt, a Szociáldemokrata Jogászok Egyesülete, a Budapesti Ügyvédi Irodai Kisasszonyok Egyesülete és 
a Jaurés Társaság. 

A Nemzeti Szocialista Pártot valószínűleg Könyves Tóth Kálmán „hozta". Ugyanis, miután 
1931-ben kivált a Szász Béla-féle Magyar Nemzeti Szocialista Pártból, egy másik disszidens, Szűts Iván 
pártjához csatlakozott, só't a párt programját is ő fogalmazta meg. A Szövetséghez ugyancsak csatla
kozó Jaurés Társaságot valószínűleg József Attila javaslatára vonták be a munkába. (Bár a Jaurés 
Munkaközösséget a szociáldemokrata párt 1931-ben feloszlatta, így csaknévleges csatlakozásról lehet 
szó.) Ugyanekkor a kommunisták is csatlakoztak, erre valL hogy a június 21-i gyűlés felszólalói között 
Molnár Renét és Schwarcz Sárit is ott találjuk. 

A gyűlésen megállapodtak, hogy a következő összejövetel augusztus végén vagy szeptemberben 
lesz. Nem így történt. 1932. július 15-én reggel a budapesti politikai rendó'rség letartóztatta a KMP 
magyarországi titkárságának legfőbb vezetőit, Fürst Sándort, Karikás Frigyest és Sallai Imrét, három 
nap múlva pedig Kilián Györgyöt. A letartóztatások híre csak július 20-án terjedt el s ugyanaznap -
vagy 21-én délelőtt - megjelentek a Társadalmi Egyesületek Halálbüntetés Ellenes Szövetségének 
Statárium elleni Bizottsága által kiadott aláírásgyűjtő ívek. A kétlapos ív első oldalán Emberek! 
megszólítással a csatlakozók aláírását kérik a következők: Vámbéry Rusztem, Dr. Admeto Géza, 
Dr. Könyves Tóth Kálmán, Vámbéry Melanie, Lakatos László, Szimonidesz Lajos, Dr. Szőke Sándor, 
Dr. Schwarcz Sári, Dr. Latkoczy Imre és Révész Ilona. A felhívást valószínűleg ügyvédek fogalmazták s 
már 21-én országszerte megkezdődött az aláírásgyűjtés. 

József Attila és élettársa is részt vett az akcióban. A költő ívét a következők írták alá: József Attila, 
dr. Dénes István, Nagy Lajos, dr. Pollatschek Sándorné, Gelléri Andor Endre, Németh László, 
Remenyik Zsigmond, Majoros István, Kmetty Elsa, Lányi Imre, Berényi Róbert, Tuszka-Balla Alice, 
Farkas Antal, Farkas Antalné, Detre Pál, dr. Szentmihályi János, Holló Imre, S. Kozma Erzsébet, 
Molnár Ákos, Molnár Ákosné, Dávid András,... Alfréd, Székely Ferenc és Berda József. (Pl Archí
vum 684. fond 2 ő. e. - 324.1.) Az aláírók közül Gelléri Andor Endre Ukránok kivégzése című 
novellájában örökítette meg az aláírásgyűjtést. A gyűjtőíwel bekopogó Piták alakjában nem nehéz 
József Attilára ismernünk. 

A költő élettársa gyűjtőívén a következők aláírása szerepel: Szegi Pál, Hanák József, Popper 
Frigyesné, Szabó Lőrinc, Kacsó Erzsébet, Fenyő László, Polgár Gézáné s maga Pál Judit. (Ih. 247.1.) 

Itt említjük meg, hogy a Bartha Miklós Társaság elnöke július 29-én, Sallai Imre és Fürst Sándor 
kivégzésének napján a Magyar Hírlapban megjelent nyilatkozatában tagadta, hogy nevét adta volna az 
aláírásgyűjtő akcióhoz. 

Mintegy tízezren írták alá az íveket. A Magyar Hírlap július 28-i száma a következő hírt közli: 
„Szerda délelőtt a Halálbüntetés Ellenes Szövetség nevében Mellemé Miskolczy Eugénia, Szimonidesz 
Lajos, Illyés Gyula és József Attila tízezer aláírással ellátott kérvényt nyújtott be az igazságügy-
miniszter részére, amelyben a statárium és a halálbüntetés megszüntetését kérik." Valószínűleg még 
kedden - 26-án - kísérelték meg a tiltakozó íveket átadni József Attila és társai, mert szerda délelőtt 
más feladat várt rájuk. (Az íveket július 27-én délelőtt Zsolt Béla és dr. Gál Jenő országgyűlési 
képviselő adta át „az jgazságügyminiszter részére" - de nem- a kezébe - dr. Csopey Dénes kúriai 
bírónak.) 
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Ugyanebben az időben a Seemann kávéházban gyülekezett a Halálbüntetés Ellenes Szövetség, 
pontosabban azok, akik e forró napokban sem visszakoztak közülük. Előző nap elhatározták, hogy 
újabb, nagy tömegeket mozgósító röpiratot készítenek a statáriummal fenyegetett kommunisták meg
mentéséért. A röpirat megírására három írót kértek fel: Illyés Gyulát, József Attilát és Márai Sándort. 
Utóbbi a röpirattervezetet nem készítette el. 

Július 27-én tehát a Seemannban tanácskozók - tizenöt nő és nyolc férfi - József Attila szövegét 
fogadták el, Szimonidesz Lajos és Illyés Gyula kisebb módosításával. A következő nap reggelén 
megjelent a már több ízben is publikált „Dolgozó polgárok! Munkások! Gondolkozó emberek!" 
megszólítású röpirat, Dóczi György szigorló építészmérnök és grafikus akasztott embert ábrázoló 
linómetszetével. A rendőrség a fellelhető példányokat még aznap délben elkobozta, és kihallgatták a 
röpirat kiadóját, Mellemé Miskolczy Eugénia feminista vezetőt. Mellemé szerzőkként Szimonidesz 
Lajost, József Attilát és Illyés Gyulát nevezte meg. Mivel a röpiratot gyakorlatilag maga József Attila 
fogalmazta meg, a Sallai és Fürst kivégzése előtti nap pánikhangulatában a költő megrémült és társakat 
keresett a felelősség megosztására. (Azt már eleve elhatározták, hogy a vizsgái előtt álló Dóczi Györgyöt 
nem nevezik meg.) 

Még aznap - július 28-án - készítettek tehát egy újabb ívet, melyen körülbelül ez a szöveg volt: 
Alulírottak egyetértenek a Mellemé Miskolczy Eugénia által kiadott röplap tartalmával. (Erről Berény 
Róbert Vámbéry Rusztemhez írt 1932. szeptember 19-i leveléből értesülünk.) Az ívet József Attila 
aláíratta Zsolt Bélával; Szántó Judit és Dóczi György pedig Berény Róberttel. A Szántó—Dóczi kettős 
felkereste Kosztolányi Dezsőt is, de a költő felesége nem engedte be őket; továbbá Márai Sándort, aki 
nem vállalta az aláírást. (Vö. Szántó Judit: József Attiláról Kritika, 1972/8. sz. 8. L) 

Berény Róbert és Zsolt Béla tehát szolidaritásból került a röpirat szerzői ellen indított perbe, mely 
számukra súlyosabb következménnyel nem járt. A három évig húzódó per során Mellemét, Illyés 
Gyulát és Szimonidesz Lajost felmentették; József Attilát pedig 200 pengő bírságra ítélték 1935. 
március 22-én. Jegyezzük meg, hogy a per során sokáig Melléky Kornél, a Bartha Miklós Társaság 
1932-es választmányának a tagja volt József Attila védőügyvédje. 

5. „Baloldaliak kezén a Bartha Miklós Társaság' 

A statárium elleni tiltakozás - bár nem menthette meg Sallai Imre és Fürst Sándor életét - végül is 
a statárium eltörléséhez vezetett. Az erről szóló rendelet 1932. október 10-én jelent meg. Mi történt 
ebben az időben a Bartha Miklós Társaságban? Ismét Szathmári Sándort idézzük: 

„A BMT-ben a fordulat az év vége felé teljes volt. A jobboldaliak egymásután hagyták el a 
veszélyessé váló terepet, mint a kommün Párizsát Thiersék. Egy megfigyelőt hagytak bent, Ráttkay 
Kálmánt, a későbbi nyilast, a Magyarság szerkesztőjét. Ez minden választmányi ülésen jelen volt, de 
hangját nem hallatta. 

Mi pedig elhatároztuk egy határozottan szocialista szellemű, de nyílt ankét rendezését, amelyhez 
mindenki hozzászólhat, de a vezetés a mienk marad. Már nem ankét, hanem szeminárium formájában, 
amelyen a marxizmust ismertetjük. Kibéreltük Zsilinszkyék párthelyiségét József krt. 31/b alatt. 
Persze Zsilinszky Endrének nem mondtuk meg a lényeget. A szemináriumok minden kedden lettek 
volna. Kezdete január 24-én, mikor is József Attila tart előadást a közgazdaságról. 

József Attila költő volt, ő nem is tartotta volna a teljes, rendes marxizmusról szóló szemináriumot, 
ő csak saját gondolatainak előadását vállalta. A teljes szemináriumot Füredi József tartotta. Ezenkívül 
Dési Huber tartott egy művészeti szemináriumot. [ . . . ] Amint a régi, semmitmondó áporodás után 
határozott új, szocialista hang szólalt meg a BMT-ben, az élet azonnal megélénkült. A hallgatóság a régi 
20-30 emberről hirtelen akkorára szökött, hogy állva se fértek a terembe. (Ami inkább nagy szoba 
volt.)" 
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Szathmári Sándor 1955-ös emlékiratát idéztük. Adatait néhány korabeli dokumentum is megerő
síti. Ilyen az Új Hang - A haladó magyar fiatalság gazdaságpolitikai és kulturális szemléje - 1933. 
január-februári számában megjelent alábbi hír: 

„A Bartha Miklós Társaság új helyiséget bérelt ki József körút 31/b szám alatt, hol minden 
csütörtökön este 7 órai kezdettel tartja tagösszejöveteleit, kedden és csütörtökön este 8 órától pedig 
szemináriumait. Január 24-től kezdve a csütörtöki szemináriumokat Füredi József tartja a közgazda
ságról, míg a keddieket az orvosi csoport a szoc&Vtygiéniáról. Egyébként a társaság az idén teljesen 
reorganizáltán vette fel működésének fonalát és a mai követelményeknek megfelelő' új tereken kutat. 
Mint Szathmáry Sándor [a Kazohinia írója ekkoriban így írta nevét - T. J.], a társaság ügyvezető 
elnöke, írja az Új Hangnak, ők azon kevesek közé tartoznak, kik annál nagyobb felelősséget éreznek 
magukon, minél sivárabb az atmoszféra. Céljuk: keresni a dolgok lényegét, ha korlátokon belül is, de 
gondolkozni. A Társaság jelenleg mindenféle világnézet híveit egyesíti a tökéletes egyéni szemléleti 
szabadság alapján, egyetlen követelménye csak a nívó és az, hogy hazudni nem szabad. Annak, aki 
beszél, mondania is kell valamit, mert azt keresik, ami válságokban sínylődő korunkban legégetőbben 
hiányzik: az embert." 

A híradás a BMT orvosi csoportjáról is tudósít. Ennek története a következő. 19 30. január 23-án 
dr. Jahn Ferenc kezdeményezésére megalaki a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Orvostagjainak 
Szervezete. A Szervezet a baloldali, nagyrészt kommunista orvosokat tömörítette, s vezetői között ott 
találjuk dr. Danzinger Ferencet, dr. Fábián Dánielt, dr. Schönstein Sándort és dr. Weil Emilt. Az 
Orvosszervezet tagjai a munkások részére ingyenes egészségügyi előadásokat tartottak. 1931 májusában 
részt vettek a szociáldemokrata orvosok Karlsbadban tartott nemzetközi kongresszusán; a Szervezet 
1931 végén már 128 tagot számlált. (Megemlítjük, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
XXVIII. Kongresszusán dr. Fábián Dániel képviselte a Szervezetet. 1931. december 7-i felszólalásában 
kijelentette: „Központosított tervgazdaságra van szükség, ezt csak a szocialista tervgazdaság alapján 
lehet megvalósítani." Pl. Arch. 658. fond 1/31 ő. e. 44.1.) 1932 januárjában az Orvosszervezet a 
Jogászszervezettel együttműködve országos ankétot tartott a születésszabályozásról. Az elhangzott 
felszólalások könyv alakban is megjelentek. 1932 tavaszán - a pontos dátum egyelőre ismeretlen - a 
szociáldemokrata párt az Orvosszervezetet feloszlatta. 

A kommunista orvosok tehát elvesztették legális szervezetüket és egyesületi helyiségüket. A 
statárium eltörlése elleni küzdelemben ezért csak egyénileg vehettek részt; a Halálbüntetés Ellenes 
Szövetségben dr. [Nagy] Schwarcz Sári pártutasításra képviselte feloszlatott csoportjukat. (Dr. Weü 
EmU utasítására. Dr. Nagy Sári szíves közlése.) 

1932 végén, 1933 elején a mind jobban balra tolódó Bartha Miklós Társaságban találjuk a kommu
nista orvosokat. Bizonyára a Társaság vezetőségi tagja, dr. Danzinger Ferenc közvetítésével léptek be a 
Bartha Miklós Társaságba. Fennmaradt a BMT Orvosi szakosztályának 1933. január 26-i Jelenléti ive, a 
következők aláírásával: Szathmáry Sándor, Dr. Danczinger Ferenc, Dr. Jahn Ferenc, Jahn Ferencné, 
Dr. Weil Klára, Bernáth Alice, [olvashatatlan név], Dr. Bátori Pál, [olvashatatlan név], Dr. Hirschler 
Imre, Dr. Serény Béla, Weil Irén, Dr. Schwarz Sári, Dr. Leichner Zsuzsa, Dr. Besnyő Katalin, Gyulai 
Ida, Dr. Weil EmiL Szigethy Lajosné, Rusznyák István, G. Dr. Lázár Klára. 

A jelenléti ívből kiderül, hogy tagsági igazolványokat és saját híradót akartak nyomatni; tehát 
javában megindult az élet, (Pl Arch. 684. fond 3,11.1.) 

Az 1933. február 2-i tagösszejövetel és szeminárium Jelenléti ivét harmincketten írták alá, (köztük 
József Attila élettársa): Mihályi Imre gépészmérnök, Szűcs József műasztalos, Garai jános író, Holló 
Jenő író, Pál Judit, Dr. Jahn Ferenc orvos, Weil Irén kiskereskedő, Polyák István asztalos, Forgács 
István asztalos, Horváth József asztalos, Linczer Lajos szabó, Dr. Kozma Erzsébet tanár, Homer Miklós 
parkettáncos [sic! Horner Miklós akkoriban joghallgató volt. T. J.], Péter Imre piktor, Hárs László író, 
Pfeifer József bőrmunkás, Kormos Mária tisztviselő, Gyulai Ida tisztviselő,... Piroska tanárnő, Tolnai 
István író, Dr. Bátori Pál orvos, Dr. Kulcsár István orvos, K. Fazekas Anna tornatanár, Rezi István 
tisztviselő, Szjgeti Vilmos zenetanár, Weiner Jenő hivatalnok, Darvas József tanító, Dr. Serény Béláné, 
Dr. Serény Béla orvos, Linczer János asztalos. (Ih. 12.1.) 
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A névsor tanúskodik a Bartha Miklós Társaságban végbement változásokról. Már nem csupán 
értelmiségieket, hanem szakmunkásokat is találunk a szeminárium - minden bizonnyal a Füredi 
József-féle szeminárium - hallgatói között. Valószínűleg első* ízben látogatott el a BMT-ba Békés 
István és Darvas József. Békés István állásnélküli tanító 1933. február 10-én levelet írt Orosházán élő 
kommunista barátjának, Seress Bélának. Ebben olvassuk: 3>Daruval bemegyünk a Barthába, amelyik 
most Danzingeréké." (Pi Arch. 614. fond 1/1933-2481/256.) Daru Darvas József mozgalmi neve volt; 
hamarosan Békés Istvánt, Darvas Józsefet és Seress Bélát is a Széli Jenő — Birki Ágnes csoport vádlottjai 
között találjuk. 

Agárdi Ferenc orvos-íróról, József Attila barátjáról e tanulmányban már többször szóltunk. Egy 
„szigorúan bizalmas" jelentés így jellemzi: „Dr. Danzinger Ferenc orvos íróról a Társadalmi Szemle 
mozgalmi ismertetésénél tettünk említést, ö is tagja volt a Forradalmi Irodalom Nemzetközi Szövet
sége magyarországi csoportjának. A radikális irányzatú Bartha Miklós Társaságnak is tagja volt s midőn 
ott vezető szerephez jutott, az egyesületet bolseviki irányba terelte. Mint vezetőségi tagnak az 
ajánlására vették fel a Bartha Miklós Társaság tagjai sorába Füredi József magántisztviselőt, aki egy 
ízben iriár akkor kommunista röpiratterjesztés gyanújába keveredett. [1932. július 24-én a Váci úti 
Urános mozi előtt statáriumellenes kommunista röpiratot terjesztett. — T. J.J Füredi József az egyesü
letben rendezett szemináriumok leple alatt 1933 elején ott kommunista szemináriumot tartott. A 
szemináriumon többen részt vettek a bolseviki mozgalmakból ismert egyének közül. Ilyenek voltak: 
dr. Danzinger Ferenc, Lakatos Péter PáL Remenyik Zsigmond, Perneki Mihály, Horner Miklós, Újvári 
Imre, Schwarcz Elsa, Nádas István, Nóti Károly, Lévai János, Gyulai Ida, Kormos Mária és az imént 
említett Füredi József." (LITINTERN. A Forradalmi Irodalom Nemzetközi Szövetsége, ezelőtt Nem
zetközi Proletárírók Szövetségének tevékenysége. Bp. 1934. M. kir. rendőrség budapesti főkapitány
sága politikai nyomozó főcsoportjának XXXVIII. számú referátuma. Pl Arch. V. K. 28. 651. fond. 
13/28, 83. L) 

1933. február 2-ig jutottunk el a Bartha Miklós Társaság történetének rekonstruálásában. A 
megvizsgált dokumentumokból feltűnően hiányzik egy név, Könyves Tóth Kálmáné. Könyves Tóth a 
társaság balratolódását már nem tudta követni, s ezért az üléseken, szemináriumokon se vett részt. 
Gyakorlatilag Szathmári Sándor ügyvezető elnök irányította a Társaságot, aki - nem tudjuk elhessen
teni a gyanút - az elnöki pozíció megszerzésére tört. Könyves Tóth annyira nem értett egyet a 
megváltozott körülményekkel, hogy a Társaság működését igyekezett visszafogni. 1933. február 13-án 
a következő ajánlott levelet küldte Szathmári Sándor ügyvezető elnöknek: 

Kedves Barátom! 
Tekintettel arra, hogy a f. hó 14. és 21.ére hirdetett választmányi ülés összehívásáról nekem 

előzetesen tudomásom nem volt s annak összehívására az alapszabályaink 44. paragrafusa 2. bekezdése 
értelmében az elnök jogosult, épp ezért az összehívást nem veszem tudomásul s a választmányi ülés 
megtartását semmisnek jelentem ki 

Kérem ezen levelem az általad tudtomon kívül összehívott tagtársaink előtt felolvasni, akik jelen 
esetben a fentiek alapján a Bartha Miklós Társaság választmányi ülését nem képezhetik. 

Felkérlek továbbá, hogy szíveskedj engem mindennemű összehívásodról előzetesen értesíteni és 
ahhoz hozzájárulásomat kikérni, mert utólagos és főleg hallgatólagos jóváhagyást éppen az utóbbi 
eseményeken okulva a Bartha Miklós Társaság jövője érdekében nem adhatok. Ebből kifolyólag 
tudatlak, hogy tudtomon kívül összehívott, illetve összehívandó és általam jóvá nem hagyott minden
nemű összehívást, lett légyen az választmányi vagy egyéb ülésekre, előadásokra vagy szemináriumokra 
a Bartha Miklós Társaság összejöveteléül el nem ismerem s azok megtartását az alapszabályaink 44. 
paragrafusa 2. bekezdésében biztosított jogomnál fogva már most felfüggesztem. Ennélfogva azok nem 
lehetnek s nem is a Bartha Miklós Társaság összejövetelei 

Levelem tudomásulvételét kérve maradtam baráti üdvözlettel ^h Könyves Tóth Kálmán s k 
a Bartha Miklós Társaság elnöke. 
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(A levél, mely Könyves Tóth Kálmán saját kezű másolata az eredeti levél másodpéldányáról, Németh 
Imre hagyatékában található az Országos Széchényi Könyvtárban. A hagyaték tanulmányozását 
Németh Imrénének ezúton is köszönöm. T. J.) 

A két tanúval is hitelesített levél hangvétele jelzi, hogy kenyértörésre került a sor Könyves Tóth 
Kálmán és a Társaság baloldala között. Ha elfogadják Könyves Tóth ultimátumát, kénytelenek az 
orvosi és a közgazdasági szeminárium működését felszámolni, illetve az elnök igényeinek megfelelően 
„megszelídíteni". Erre természetesen nem voltak hajlandók, ezért a következő választ adták Könyves 
Tóth Kálmánnak: 

Alulírottak igazoljuk, hogy a következő levelet közösen aláirtuk: 
Tekintetes dr. Könyves Tóth Kálmán elnök úrnak, 

Budapest 
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy összejöveteleinken régebb idő óta nem veszel részt, a választmányt 
alapszabályellenesen több hónap óta nem hivtad egybe és, dacára a közgyűlés kötelező határidejének, 
erről mai napig sem beszéltél a tisztikarral. Épen fennmaradásunk érdekében kérünk tehát az 
alapszabályok 35. pontjára hivatkozva, hogy folyó hó 21-én a választmányt feltétlenül összehívni 
szíveskedj jelenlegi helyiségünkbe: VIII. József krt. 31/b I.em-en a Nemzeti Radikális Párt helyiségébe. 
Budapest, 1933, február 14-én. A Bartha Miklós Társaság alulírott választmányi tagjai: 

Lakatos Péter Pál Szathmáry Sándor 
Taly András Dr. Danzinger Ferenc 
Dr. Ráttkay R. Kálmán Horner Miklós 
Balázs Lajos József Attila 
Dr. Liszonyi V. László Illyés Gyula 

(A tintával írt levelet - melyet betűhíven közlünk - Szathmári Sándor fogalmazta. Az autográf 
aláírások az utolsó kettő kivételével Szathmári Sándor, a két utolsó József Attila töltőtollával. A levél 
kibetűzhetetlen fakszimiléje megjelent Agárdi Ferenc: József Attila, a proletárság felszabadításának 
harcosa c. írásában - Magyarország, 1957. december 4. - ; közölte Kátai-Horner Miklós kézirata 
alapján M. Pásztor József: József Attila műhelyei c. könyvében - Bp. 1975. 222. L - kisebb hibákkal 
A levél kéziratát Kátai-Horner Miklósné dr. Kozma Erzsébet e sorok írójának ajándékozta. Pontos 
szövege itt jelenik meg először.) 

A levél átadását Horner Miklós vállalta. Visszaemlékezése szerint „Könyves Tóth Kálmán azonban 
megtagadta az együttműködést velünk, egyben jóindulatúkig figyelmeztetett engem, illetve rajtam 
keresztül a Társaság választmányát, hogy a rendőrség nála járt és tőle is érdeklődött a Bartha Miklós 
Társaságban végbemenő dolgok iránt. 

Éppen azon a napon, mikor Tóth Kálmánnal beszéltem [1933. február 16-án. T. J.], volt kitűzve 
estére a harmadik szemináriumi előadás. Elmentem rá, hogy a többieket figyelmeztessem a veszélyre. 
Rá akartam venni a jelenlevőket, hogy azonnal menjen mindenki haza. A minden realitással szemben 
hajlíthatatlan, egyébként angyali Agárdi - legkedvesebb barátom - szembeszegült javaslatommal 
melyet Tóth Kálmán üzenetére alapoztam. Az előadó már jelen volt, könyve az asztalon már kinyitva, 
a hallgatóság [ . . . ] csendesen ült az asztal körül, de az előadás még nem kezdődött meg, mert tartott 
a szóváltás Agárdi és én közöttem. 

Egyszerre kinyílt a szomszéd szoba ajtaja, és bejött az előadás megkezdésére való várakozást 
megunó Hain Péter, a politikai rendőrség egyik vezető detektívje néhány társával. «Államrendőrség, 
senkise mozduljon!« Rendelkezett. 

Hain Péter azután szelektált. A gyanúsakat fogva tartotta, a többieket személyi adataik felvétele 
után elbocsátotta. Szatmáry [sic!], Lakatos, Agárdi és én, a vezetőség jelenlevő tagjai, természetesen a 
visszatartottak között voltunk. A hűséges Remenyik Zsigmond, aki az eleresztettek között volt, rohant 
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Agárdiakhoz, hogy a gyanús iratokat és könyveket azonnal távolítsák el a lakásából, a várható 
házkutatás elől. Ez meg is történt a szomszédok segítségével. 

A József körútról átvittek bennünket, a kb. 20-25 ó'rizetest a főkapitányságra. [ . . . ] Szatmáry 
Sándort és Agárdi Ferencet 15-15 napi elzárásra ítélték és rendőri felügyelet alá helyezték, bennünket, 
többieket kisebb-nagyobb bírságra ítélt a rendőrbíró." (Kátai-Horner Miklós: Baloldaliak kezén a 
Bartha Miklós Társaság. Szabad Föld, 1969. július 27.) Hasonlóan számol be február 16-áról Szathmári 
Sándor is, idézett emlékiratában. 

Kátai-Horner Miklós személyes emlékeit módunkban áll korabeü adatokkal kiegészíteni. Helytelen 
lenne a Bartha Miklós Társaság választmányának 1932. február 14-i levele és a 2 nappal későbbi 
rendőrségi razzia között ok és okozati viszonyt keresnünk. A razzia egy nagyszabású, hónapokig tartó 
újabb kommunistaellenes titkosrendőrségi akció egyik láncszeme volt csupán. Már február 11-én 
letartóztatták Széli Jenőt, majd március 9-ével bezárólag 30 társát; a Széli Jenő - Birki Ágnes 
csoportot. A lapok először a Bartha Miklós Társaság-beli letartóztatásokról adtak hírt — február 19-én 
és 20-án, majd 21-én az immár tizedik napja fogságban levő kommunista diákokról. 

A Bartha Miklós Társaságban tartott razzia hivatalos indoklása az volt, hogy a február 7-én 
elrendelt gyűléstilalom ellenére be nem jelentett előadást tartottak. A szemináriumról az Uj Hang 
idézett számából, de 1928 óta meglevő beépített emberei útján is értesülhetett a politikai rendőrség. A 
szemináriumvezető Füredi József (1903-1945) József Attila mozgalmi barátja volt. Kérésére írta a 
költő 1930 őszén Lebukott című híres költeményét a Vörös Segély részére. 1933. február 16-i 
letartóztatása után egy hónappal szabadult s egyben rendőri felügyelet alá helyezték. 

öt embert tartottak fogva hosszabb ideig. Lakatos Péter Pál a szemináriumra magával vitte a 
Marxistische Arbeiterschule néhány füzetét, ezért - s korábbi megfigyelések alapján - bolsevistának 
tartották. Garai János ifjú költőt a nála levő Sarlós Magvető című forradalmi verseket tartalmazó 
kötetéért, Klein Károlyné Schiedweiss Klárát, mert korábban a Szovjetunióban élt, Kovács Józsefet és 
Polyák Istvánt - előbbi kovács-, utóbbi asztalossegéd - pedig munkás voltuk miatt vallatták és 
tartották fogva. 

Hat nappal a rendőrségi razzia után, február 22-én ismét összeült a Bartha Miklós Társaság 
választmánya, illetve a választmány Könyves Tóth Kálmánhoz hű tagjai. Könyves Tóth a gyűlés után 
levelet írt a 8 Örai Újságnak. A levélben {melynek másolata a Németh Imre hagyatékban található) 
február 13-i - Szathmári Sándornak címzett - ajánlott levelére hivatkozik s kijelenti, hogy a február 
16-i összejövetelt nem engedélyezte, ezért az nem a Társaság ülése volt. (Levele kivonatosan jelent meg 
a lap február 24-i számában.) 

Könyves Tóth Kálmán elnökségének napjai azonban már meg voltak számlálva. Szász Béla, aki 
1931 végén kilépett a BMT-ből, úgy vélte, ismét eljött az ő ideje. Régi riválisával, Könyves Tóth 
Kálmánnal könnyűnek ígérkezett a leszámolás, hiszen a Társaság balszárnya az ismert okok miatt 
erősen ellene volt hangolva. „Igen Tisztelt Barátunk!" megszólítású körlevelet küldött a Társaság 
valamennyi tagjának. Ebben arra kéri a címzettet, hogy „ . . . méltóztassál megjelenni február 27-én, 
hétfő este 7 órai kezdettel V. Vilmos császár út 22. I. em. 2. alatt tartandó közgyűlésünkön és 
szavazzál lelkiismereted és legjobb meggondolásod szerint." 

A sokszorosított levél aláírói Asztalos Miklós dr., Hajdú Dénes, Nagy Ákos, Szász Béla dr., Gogolák 
Lajos, Kardos Béla dr., Nagy Béla dr. és Zajzon Béla dr. (Asztalos Miklós, szíves közlése szerint, 
e restaurálási kísérletben semmi szerepet nem vállalt; nevét Szász Béla megkérdezése nélkül, jogtalanul 
használta.) 

A közgyűlésről - melynek hangulatát nem nehéz elképzelnünk - József Attila sógora, Bányai 
László tudósít: 

„Úgy hiszem, erre az időszakra esik az az eset is, amikor Attila a Bartha Miklós Társaság 
legközelebbi ülésére meghívott. 

- Mi keresnivalóm van nekem ott? - kérdeztem tőle csodálkozva. - Én nem vagyok tagja a 
társaságnak. 
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- Mindegy. Az nem fontos, - legyintett Attila. - Gyere csak el nyugodtan, ha egyszer én 
mondom. Nagyon érdekes lesz. 

- Te is ott leszel? 
- Igen. Természetesen. 
Annyira erőltette a dolgot, hogy elmentem vele együtt az ülésre. Valóban »nagyon érdekes« volt 

számomra az, mert olyan sorozatos meglepetések értek ott, hogy csakúgy kapkodtam tőlük a fejemet. 
Először is a társaság elnökében, Könyves Tóth Kálmánban, akkor ismertem meg eddig soha nem 

látott gyermekkori levelezőbarátomat. Mielőtt ezen kellőképpen kiörvendezhettem volna magamat, 
máris megcsökkentette kedvemet elnöki megnyitója, melyben lehangoltan említve meg a személye 
ellen megnyilvánult bizalmatlanságot, az elnöki tisztet illetőleg határozatot kért a közgyűléstől. 
Szavazásra került a sor. Mikor azt kérdezték, kik szavaznak a jelenlegi elnök távozására, a résztvevők
nek több mint háromnegyedrésze felállott. Körülnéztem az engemet, az ülvemaradottat élő falként 
körülállókon. S most ismertem fel bennük Attila elvbarátait. 

- Állj fel te is! - rángatta a kabátom ujját Attila. 
- Nem vagyok tag, - sustorogtam vissza rohamosan elkedvetlenedve. 
- Mindegy! Tüntetni kell - követelődzőit ő tovább. 
Feleletképpen kirántottam a karomat a kezéből és ülvemaradtam." (Bányai László: Négyszemközt 

József Attilával. Bp. 1943.155-156.1.) 
A korábbi hónapok eseményeit nem ismerő Bányai természetesen nem értette, miért kell „tüntetni" 

Könyves Tóth ellen. Beszámolójából úgy tűnik, a szavazás után azonnal el is hagyták a helyiséget, nem 
várva meg az új tisztikar megválasztását. Elnöknek - távollétében - Asztalos Miklóst jelölték, 
ügyvezető elnök Szász Béla lett, főtitkár pedig Gogolák Lajos. És a választmány? Ismét Kátai-Horner 
Miklóst idézzük: 

„Pár hét múlva összehívták a Bartha Miklós Társaság taggyűlését. A sebtiben beléptetett tagok új, 
31 tagú vezetőséget választottak. A kommunisták közül csak Agárdi és én kerültünk be az új 
vezetőségbe. A Társaságban lévő jó szellem még ekkor is érvényesült, a tagság kommunista részét is 
képviseltetni akarták a vezetőségben. De soha többé nem mentünk oda, sem én, sem Agárdi." 

Kátai-Horner Miklós nem jól emlékezik. Legalább egy alkalommal még mindketten elmentek a 
Társaságba. Az új vezetőség - melynek maguk is tagjai voltak - 1933. március 24-május 26 között a 
Fiume szálloda különtermében megtartandó kilenc előadásból álló vitaest-sorozatot hirdetett. Március 
31-én Regensperger Rezi István tartott volna előadást A marxizmus értékelmélete címmel. Az előadó 
azonban nem jött el s helyette dr. Danzinger Béla [sic!] ismertette röviden az értékelméletet. Az első 
hozzászóló Homer Miklós volt; olvassuk Gyöngyössy Zoltán rendőrkapitány, hivatalos kiküldött 1933. 
április 1-i jelentésében. (OL K-149-1933-2063/70-73.) 

Feltehetőleg József Attila egyike volt a tizennyolc résztvevőnek. Agárdi Ferencet idézzük: „Emlék
szem egy, a budai Fiume-szálló különtermében tartott előadásomra, melyet a szovjet első 5 éves terv 
sikeréről tartottam s melyhez József Attila is hozzászólj Szavai tárgyilagos külsejük mellett is oly 
lelkesek és lelkesítők voltak, hogy aggódva néztem a mellettem a dobogón ülő rendőrtisztet, hogy nem 
fogja-e félbeszakítani. De ez csak jegyzett, még pedig igen szorgalmasan..." (Agárdi Ferenc: I. m. 
Magyarország, 1957. december 4.) 

Negyedszázaddal a vitaest után, érthető, hogy az előadás címére rosszul emlékezik Agárdi Ferenc; 
József Attila hozzászólásáról közölt adata azonban meggyőzőnek látszik. Mivel a meghirdetett további 
előadások közül - tudtunkkal - az április 7-i volt az utolsó (a többi elmaradt) s a Bartha Miklós 
Társaság 1933 tavaszától 1936 decemberéig szünetelt, ez az utolsó adatunk a költő és a BMT 
kapcsolatáról. 
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Tasi, József 

ATTILA JÓZSEF DANS LA SOCIÉTÉ MIKLÓS BARTHA - POUR LA 
DEUXIEME FOIS 

C'est dans la Société Miklós Bartha qu'entre 1928 et 1930 Attila József, la poéte populaire a trouvé 
des amis. Mais, le premier novembre 1930, en signe de protestation contre la droite - le Parti 
Socialiste National Hongrois - qui s'est avancé au dedans de la Société, il est sorti de la Société Miklós 
Bartha. 

A ce moment-lä, il est déjá membre du Parti des Communistes de Hongrie. De parmi les membres 
sortis, il a maintenu une liaison avant tout avec le socialdémocrate Dániel Fábián qui l'a affilié dans le 
travail du Séminaire de la Jeunesse de Village organisé par lui-méme. Au commencement de 1932, le 
poéte est retourné dans la Société Miklós Bartha et il est devenu le chef de la section d'économie. En 
ce temps-la, sa compagne, Judit Szántó est également l'une des dirigeantes de la Société. A la base de 
nombreux documents originaux, l'étude rend compte de cetté nouvelle liaison du poéte avec la Société 
Miklós Bartha. Tel document est par exemple le procésverbal de la Société du 9 juin 1932, qui 
contient mot par mot les projets et les propositions d'Attila József. En été de 1932, le poéte prend 
part aux luttes de l'Alliance contre la Peine de Mórt, organisée par la Société Miklós Bartha et 
PAssociation des Féministes. En automne de 1932, la gauche se préparait á prendre le pouvoir dans la 
Société Miklós Bartha. Attila József était également Tun des chefs de cetté tentative empéchée par 
rintervention de la police. Aprés le 16 février 1933, l'activité de la Société Miklós Bartha était en 
Stagnation, puis eile a cessé de fonctionner durant des années, c'est pourquoi le poéte a cherché un 
autre terrain pour propager ses idées. 
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