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Jónéhányunk emlékezete megerősítheti; hogy tíz—tizenöt 
esztendővel ezelőtt Berda József panaszkodott — mennydör-
gött! — örökké a kortársi lírában elburjánzó „ipari izzadmá-
nyok" ellen. Nem tudhatom, erre gondolt-e — vagy a jövőt 
látta? — amikor utolsó önálló kötete az Égni ! Elégni ! záró ver-
sét (Elvitte a „huzat") ezekkel a sorokkal fejezte be: „ . . . un-
dorodtam a hazudozástól mindenféle értelemben, bármiként 
fúj t is a szél, divatozott a dőre divat. En már gyógyíthatatlan 
betege vagyok eme elvi konokságnak. Hazudjanak helyettem 
az új okosok, akik mindezt csak pénzért teszik, legyenek akár 
öregek, vagy fiatalok." — De az biztos, hogy ha ennek a vers-
írógépnek volna önismerete, az egyik költő (1975-ben, kötet-
ben is lenyomtatott) szavaival vallhatná meg önmagát: „Saját 
hazugságaim hazudom". 

1976 DOMOKOS MÁTYÁS 

M A R X , FREUD, JÓZSEF ATTILA 

KÉT ÚJ JÓZSEF ATTILA K Ö N Y V TANULSÁGAI 

„Csak halálom után jelenhet m e g " — írta a szerző, Vágó 
Márta 1942-ben befejezett kézirata első változatának borítólap-
jára. S amikor tíz esztendő múltával, engedve a kapacitálások-
nak, hozzájárult, hogy még életében kiadják, így ad hangot 
kételyeinek : 

„ N e m tudom, hogy ezeknek a naplójegyzeteknek az őszintesége 
nem megbotránkoztató-e. Öregasszony vagyok, de még nem ha-
lott. Nem tudom, helyes-e kiadni ezt a könyvet. Tíz éve annak, hogy 
a háború és az első bombázás hatása alatt feltolultak ezek az emlékek 
tudatomban. Ú g y is ír tam le azokat, hebehurgyán, összevissza, nem 
is tudom hogy. Ma már biztosan higgadtabban, tárgyilagosabban és 
kevésbé személyes szempontúan írnám, de most meg az emlékezőte-
hetségem hagy gyakran cserben. így talán mégis csak az lesz a leg-
jobb, ha úgy hagyom ezt a naplórészletfélét, ahogy van." 
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De könyvének még több mint húsz esztendőt kellett várni 
ezután is a megjelenésre. Ha nem is azonos indítékkal — de 
nemcsak neki voltak kételyei publikálásának helyessége felől. 

Ám amilyen megértéssel — ha nem is egyetértéssel — adó-
zunk Vágó Márta megindító gátlásosságának, amelyet végül is 
legyőzött felelősségtudata — „Utóvégre kötelességem kiszol-
gáltatni az egészet úgy, ahogy van" — írja könyve bevezetőjé-
ben — annyira nehéz megértenünk ezt a másik aggályoskodást. 
Különösen annak az ismeretében, hogy mennyire visszavetette, 
de legalábbis mennyi szükséges inspirációtól fosztotta megjózsef 
Attila-kutatásunkat ennek a könyvnek három évtizedes „lap-
pangása". Hiszen József Jolán, a testvér és Németh Andor, az 
író barát visszaemlékezései mellett (és alapvető vonatkozások-
ban kiegészítve azokat) Vágó Márta írása a legátfogóbb, a leg-
árnyaltabb és a maga szubjektivitásában és intimitásában a leg-
hitelesebb szemtanú vallomás a költőről, illetve életének fontos 
szakaszairól. Nemcsak irodalmi esemény tehát, izgalmas olvas-
mány a nagyközönség számára, de sokszorosan kulcsértékű for-
rásmunka is, olyan lényeges információkkal, amelyek nélkül 
— mégha mint minden visszaemlékezés adatai és értékelései 
kritikai rostálásra, felülbírálásra szorulnak is — József Attila-
képünk sokkal hézagosabb, homályosabb, kérdőjelesebb lenne 
(illetve volt is hosszú időn át). 

Vágó Márta memoárjának ugyanis éppen az adja meg mind 
esztétikai, mind dokumentum értékét, amitől a szerző a legjob-
ban ódzkodott: kendőzetlen őszintesége, „halálra szántsága", 
amely „kiszolgáltatja az emlékezőt jobban más írásműnél", s 
amelyben „a hős rajza is csak a belső, kényszerítő emlékvíziót" 
követi. Az emlékeknek ez a kíméletlen viviszekciója, amellyel 
egykori szerelmüknek, szakításuknak, majd hétéves távollét 
után újraéledő kapcsolatuknak a folytatásban hol felizzó, hol 
meleg barátsággá csituló történetét — s ezen belül a költő alak-
ját és életét — felidézi. Ez az önfeltárás ha természetszerűen tük-
rözi is az emlékező szubjektum meghatározott és meghatározó 
látószögét (így helyenként egyoldalúságait is), mind József Atti-
lát, mind saját magát illetően mentes attól a — gyakran öntu-
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datlan — retusáló törekvéstől, amely más visszaemlékezések-
ben — például Szántó Juditéban — néha bizony fellelhető. 
Vágó Márta nem emlékszobrot farag, hanem valóban emléke-
zik. Vívódva, lelkiismeretét vizsgálva, újra meg újra átgondol-
va a csak egyszer megválaszolható kérdéseket és az irreverzibilis 
feleleteket rájuk, idézi megjózsef Attila törékeny alakját, s azo-
kat a szubjektív és objektív körülményeket, amelyeknek ho-
mokpadkáin hajdani szerelmük zátonyra futott. N e m ítélkezik, 
nem vádaskodik, nem kíván felmentést adni önmagának, de 
nem akarja látványosan elmarasztalni sem önmagát, vagy má-
sokra hárítani saját felelősségét — egyszerűen vallomást tesz 
arról, amit tud, és amit átélt. Belülről fakadó hiteles, töprengő 
vallomást egy olyan emberi tragédiáról, amelynek ő is szenvedő 
részese, áldozata volt, s amelynek sebei benne, a túlélőben sem 
tudnak behegedni. S ez a vergődő őszinteség, ez a „páros kín", 
ez a töretlen emberi szolidarizálás a költővel szép és megindító. 
És szinte egyedülálló színfolt a valamilyen irányban mindig 
acsarkodó, mindig másokban bűnbakot kereső József Attila-
emlékirodalomban. Vágó Márta szempontjai mindig tiszták, 
emberiek és irodalmiak. Éppen ezért érezzük különösen sajná-
latosnak, hogy — mint a Bevezetésben írja — könyvének máso-
dik részét „annyiszor kellett átdolgozni, különféle — nem iro-
dalmi és nem emberi — szempontokból," hogy végül elkesere-
désében eltépte az eredetit. Akkor is veszteség ez, ha később, 
évtizedek múltával mégis megpróbálta rekonstruálni — nem is 
sikertelenül — a megsemmisített szöveget. 1967-ben zárta le a 
kötet végleges formába öntését, amelyet gondos munkával 
Takács Márta rendezett sajtó alá és Fehér Erzsébet látott el sok-
oldalú, részletes, elmélyült kutatómunkáról tanúskodó jegyzet-
magyarázataival. 

A József Attila-kutatás számára Vágó Márta könyve — meg-
írásának erényein, emberi, esztétikai érzékenységén, intelligen-
ciáján túlmenően — legalább négy fontos területen jelent felbe-
csülhetetlen értékű útbaigazítást. 1. Élete két jelentős korszaká-
nak közeli szemtanújaként, bizalmas ismerőjeként nélkülözhe-
tetlen József Attila — vitatott kérdésektől még ma sem men-
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tes — életrajza szempontjából. 2. Szinte egyedülálló forrásmun-
ka a szellemi fejlődését érlelő intellektuális hatások (olvasmá-
nyai, érdeklődése) tekintetében. 3. József Attila megőrzött sze-
relmesleveleinek publikálásával s bennük a másutt meg nem 
jelent versekkel vagy versváltozatokkal a stíluskritikai tanulmá-
nyok egyik lényeges fogódzója; s végül negyedikként vehetjük 
ehhez azt a tanúvallomását, amelyet személyes élményei nyo-
mán József Attila világnézeti orientációjáról tesz, s amelyet 
azért kell külön témaként tárgyalnunk, mert a József Attila-
értelmezés egyik legvitatottabb és legneuralgikusabb pontját 
— a költő freudizmusát, a freudizmus szerepét életében, költé-
szetében, s ezen túlmenően más huszadik századi gondolkodók 
hatását is — érinti. Szinte mindegyik témakör önálló tanul-
mányt igényelne. Hiszen senki sem vizsgálta meg például a sze-
relmeslevelek lírájának — csekély kivételtől eltekintve József 
Attila csak Vágó Mártához ír ta szó klasszikus értelmében szerel-
mesleveleket, levélprózája túlnyomó többségére, még a későbbi 
élettársához intézettekre is az informatív és az értekező jelleg, 
hangvétel a jellemző — stilisztikai kapcsolatát, szemléleti össze-
függéseit, sem szerelmes versei költőiségével, sem általában 
egyéb feltételezhető — ihlető forrásaival. De József Attila 
önképző tanulmányait, olvasmányélményeit sem dolgozták 
még fel módszeresen, amihez ez a könyv szintén bőséges anya-
göt szolgáltat. Mégis a másik két tematika — József Attila élete 
és költészetének gondolati inspiráltsága — az, amivel most fog-
lalkozni szeretnénk, mivel a József Attila körülötti irodalom-
történeti és esztétikai csatározásokban középponti helyet fog-
lalnak el — és mindmáig nem megnyugtatóan megoldottak. 

Vágó Márta — Németh Andor mellett — ugyanis a József 
Attila-irodalomnak az a szerzője, aki — bár egyikőjük sem 
tagadja a költő marxizmusát és osztályelkötelezettségét — ki-
emelkedő szerepet tulajdonít a lélektani, a freudista motiváció-
nak is, mind életének és tragikumának, mind költészetének ala-
kulásában és értelmezésében. Ezzel mindketten kihívják maguk 
ellen József Attila marxista „visszaperlőjének" Révai Józsefnek 
a polémiáját. A szerencsés véletlen (vagy talán nem is véletlen) 
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hozta magával, hogy nem sokkal Vágó Márta könyvének pub-
likálása előtt jelent meg a Kossuth Könyvkiadó Esztétikai Kis-
könyvtár sorozatában, Erki Edit szerkesztésében, bevezetőjével és 
jegyzeteivel Révai József Attila tanulmányainak gyűjteménye. 
Ez a kötet először bocsátotta nyilvánosságra a kitűnő marxista 
esztéta műhelymunkáit, jegyzeteit is a József Attila visszaemlé-
kezésekhez — amelyekben József Jolán, Szántó Judit, Németh 
Andor stb. írásai mellett Vágó Márta könyvével is foglalkozik. 

A „periratok" tehát teljes egészükben a kezünkben vannak. 
S így módunkban áll utána nyomozni ennek az izgalmas és 
tanulságos vitának, amelynek jelentősége nemcsak József Attila 
szempontjából elsőrendű. Hiszen a költő makacs törekvése a 
marxizmus és freudizmus összeegyeztetésére köztudottan azóta 
se került le a napirendről korunk kimagasló gondolkodóinak 
erőfeszítéseiben (pl. : Sartre, a frankfurti iskola, a modern ame-
rikai szociológia, utóbbi iőben a Szovjetunió és a szocialista-
országok pszichológusainak egy része stb. stb.) és azóta se oldó-
dott meg megnyugtatóan. Miközben tehát ez a „perújrafelvé-
tel" József Attila élete és költészete mélyebb megismeréséhez 
segíthet hozzá, némi fényt vethet erre a korproblémára is (mert 
nyugodtan annak nevezhetjük), éppen azáltal, hogy a vita fel-
állása a szellemi életnek ezt az általánosabb mozgását, csatározá-
sait is tükrözi. 

Maga József Attila egyik előfutára annak a gondolatnak, 
amely a marxizmus és a freudizmus „összeegyeztetését" elke-
rülhetetlen feladatnak tartja — éppen a szocializmus szempont-
jából — és olykor vitatható tanulmányai mellett korszakos köl-
tészetével tesz hitet a meggyőződése mellett. Vágó Márta — és 
Németh Andor — nyiltan nem vitatkozik a költővel. Sőt, talán 
még rokonszenvezik is ezzel a számukra egyáltalán nem abszurd 
törekvésével. Azzal a hangsúlyeltolódással azonban, amellyel a 
saját értelmezéseikben a freudi szempontoknak adják a primá-
tust — olykor a kizárólagosságot , helyenként és csendesen 
mégis megkérdőjelezik azt, módosítják „szintézisének" belső 
arányait. (Bár itt számba kell vennünk könyveik életrajzi, s nem 
teoretikus jellegét, a megírás időpontját és a publikációs lehető-
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ségeket is, e tekintetben érezhető némi különbség például Né-
meth Andor 1962-ben megjelent könyve és a Csillagban 1948-
ban közzétett tanulmánysorozata között.) Révai — marxista 
oldalról — mindhármójukkal gyökeresen szemben áll. Ideoló-
giailag vitatja József Attila kísérletét (s nemcsak egyes teoretikai 
következtetéseit), költészetében tagadja a freudizmus értékét, 
sőt érvényesülését is és kétségbe vonja értelmezőinek minden 
olyan törekvését, hogy akár verseit, akár életét a freudi pszicho-
lógia szempontjaival és módszereivel bármilyen vonatkozásban 
megvilágíthatják. 

II. 

Kezdjük a „pert" a „vádló" Révai József Attila képe kialaku-
lásának „anamnézisével". Ha Vágó Mártát a szerelem hozza 
össze a költővel — amelynek mélysége és teherbírása az embert, 
a férfit illetően változó és vitatható, de egyértelmű és követke-
zetes a költészetével kapcsolatban s ez utóbbi Német Andorról 
is elmondható — Révait a politikai szükségszerűség. A felszaba-
dulást megelőző irodalmi munkásságában — amely pályájának 
legragyogóbb, a marxista magyar irodalomtörténetírást meg-
alapozó, s az aktuálpolitika pragmatista torzításaitól még több-
nyire mentes fejezete, s amelyben későbbi nagy témái is gyöke-
reznek — nem szerepel József Attila neve. (Először 1944-ben 
találkozunk vele.) Nem említi 1940-es Ady-tanulmányának a 
népies líra kibontakozását felrajzoló névsorában, sem Ady-köny-
vének az Ady utáni líra tendenciáit felrajzoló összegezésében. 
S a későbbiek során is, József Attila az egyetlen a magyar iroda-
lom forradalmi fejlődésvonalának nagyjai közül, akinek átfogó 
értékelésétől — egészen 1956-os tanulmányáig —, tartózkodik, 
még évfordulók alkalmával is átengedi a Szabad Nép hasábjain 
mások esetében magának fenntartott feladatot (többnyire Hor-
váth Mártonnak). S ez annál érthetetlenebb és feltűnőbb, mivel 
éppen József Attila, a proletárforradalom, a szocializmus költő-
je lenne az igazolása, a beteljesülése a Révai által felvázolt forra-
dalmi fejlődésvonalnak, az ő „láncszeme" nélkül saját koncep-
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ciója — életműve — maradna csonka, befejezetlen. És a szocia-
lista irodalmi közvélemény — akik átélték, emlékezhetnek — 
várja is tőle, hogy a forradalmi költészet arcképcsarnokát József 
Attila hiányzó alakjával teljessé tegye. Egy-egy megjegyzéséből 
kiviláglik, hogy Révai maga is érzi ezt. 

„Az igazi demokratikus költészet — írja például a Szabad Nép 
1948. újévi számában, amely a centenárium ünnepi esztendejét hiva-
tott megnyitni — nem merev ellentéte, holt előzménye a szocialista 
költészetnek, hanem élő táplálója. József Attila és Petőfi Sándor közt 
nincs kínai fal. A nagy demokratikus költészet is szocialista csírákat, 
sejtéseket tartalmaz, a szocialista költészet is a demokratikus költészet 
folytatása, nemcsak a munkásság, hanem az egész nemzet számára 
szól, lelkéből fakad." 

S máskor is együtt emlegeti a nagy triumvirátust. S mégis ambi-
valencia érződik magatartásában, s mégis ő az, aki kultúrpoliti-
kájában nemsokára felhúzza ezt a kínai falat közéjük. Révai 
érvel, politizál József Attilával, az adott helyzetnek megfelelően, 
okosan használja fel agitációs céljaira —, de azt is érezteti, hogy 
fenntartásai vannak vele szemben, hogy nem szereti igazán. 
És ez a hűvösebb hangvétel mindvégig kihallható későbbi írá-
saiból is — ha igazi szerelmeinek — egy Adynak, de akár Illyés-
nek vagy Dérynék méltatásával vetjük össze. Hiszen még 1958-
as második József Attila tanulmánya — a József Attila problé-
mák — zárófejezetében (József Attila és az új klasszicizmus) is 
csak úgy tud József Attila klasszicitása mellett lándzsát törni, 
hogy szinte minden mondatában melléje és eléje állítja a „nagy" 
előd, Ady alakját — akinek klasszicitása, már évtizedek óta nem 
problematikus a magyar irodalomban, és akinek éppúgy nem 
szorul támogatására és hitelesítésére József Attila magáért való 
értéke, mint ahogy Adyé sem Petőfiére. Még itt is a nagy szere-
lem, Ady az igazán fontos Révai számára, s József Attila olykor 
már szinte ürüggyé halványodik. 

Nem tudunk szabadulni attól a benyomásunktól, hogy az 
emigrációból hazatérő Révait váratlanul éri József Attila nagy 
népszerűsége, az, hogy — amint maga írja később — „a felsza-

10 Irodalomtörténet 



1 4 6 Forum 

badulás óta munkásosztályunk és haladó értelmiségünk már a 
magyar költészet klasszikusaként érzi és értékeli" — és jó poli-
tikai érzékkel alkalmazkodik ehhez a helyzethez. Bár semmi 
köze sincs a rappista programnyilatkozathoz, és a József Attilát 
ért többi sérelemhez, de az a hangulat, értékelés, amely József 
Attilát az emigrációs irodalmi körökben körülveszi — s ame-
lyet alighanem a proletárforradalmi költészetet monopolizálni 
akaró törekvések is táplálnak — Révait sem hagyhatják érintet-
lenül. Hazatérte után módomban volt beszélni erről a légkörről, 
a programnyilatkozatot, már megjelenése után megbíráló, s 
József Attilát már bécsi tartózkodása során megismerő és meg-
szerető Balázs Bélával, majd 1949-ben a programnyilatkozat-
ban való részvételét őszinte önkritikával megbánó Madarász 
Emillel is. S ekkor — 1945-ben — még Balázs Béla is értetlenül 
állt József Attila hazai népszerűsége és értékelése előtt (későbbi 
megnyilatkozásai arról tanúskodnak, hogy túllépett ezen az 
álláspontján), Madarász Emil pedig arról számolt be, hogy csak 
másod- és harmadkézből, pletyka szinten, vagy a József Attilát 
ért bírálatokból szerzett információk nyomán alkothattak 
képet róla. (Persze az is nyilvánvaló — a későbbiekből is kitű-
nik - , hogy Révai ellenérzései semmiképpen sem redukálható-
ak csak erre a hangulati elemre.) 

De ennél a személyes szondázásomnál meggyőzőbbek ma-
guk a tények. József Attila megítélésének a hullámzásai kul-
túrpolitikánkban. A Magyar Kommunista Párt 1945-ben, egyik 
legelső és iránytmutató kulturális gesztusával ünnepi gyűlésen 
tesz hitet József Attila mellett : a miénk volt, amikor élt, 
a miénk marad a halhatatlanságban is" — mondja Lukács 
György. „Petőfi és Ady nemzeti és nemzetközi jelentősége mél-
tón folytatódik József Attilában, a magyar proletárköltészet-
ben" — szögezi le Horváth Márton. Révai József az, aki egy 
esztendővel később Ady emlékbeszédében visszavonja ezt az 
állásfoglalást: 

„A magyar nép joggal lehet rá büszke, hogy nincs költője, aki 
így vagy amúgy ne a társadalmi haladást, a nemzeti megújhodást 
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szolgálta volna. De a szó igazi értelmében forradalmi költője a ma-
gyar népnek csak kettő van: Petőfi Sándor és Ady Endre." 

Erki Edit a kötet Bevezetőjében (Révai József József Attila 
képe) úgy próbálja enyhíteni és magyarázni e kijelentés kate-
gorikus egyértelműségét, hogy felidézi e tétel korábbi — bizo-
nyos vonatkozásban még bántóbb, mert József Attilát név sze-
rint is említő —, 1944-es megfogalmazását: 

„Sok nagy költője volt a magyarságnak Balassitól József Attiláig, 
de csak kettő van, Petőfi Sándor és Ady Endre, akinek neve és költé-
szete zászló és program volt életükben (K ieme lé s E rk i Ed i t t ő l ) és m a -
radt haláluk után.' ' 

S ebből azt a következtetést vonja le, hogy Révai meg-
jegyzésében „nem az adott mű forradalmisága, hanem annak 
a társadalmi gyakorlatban való realizálása felől minősít." Á m 
az a logikus, hogy a későbbi formula precizírozza a megelő-
zőt és nem fordítva. Ha Révai csak azt akarta volna mondani, 
amit Erki tulajdonít neki, hogy tudniillik József Attila forradal-
misága nem vált annyira közismertté életében, mint elődjeié, 
maga végezte volna el a kiemelésnek azt a sarkítását, amit Erki 
adott a szövegéhez, vagy más módot talált volna arra, hogy ki-
zárja a félreértés lehetőségét. Annál is inkább — és itt ismét a 
kortársak emlékezetére kell hivatkoznom —, mert ez a tétele 
meghökkenést keltett a mást váró irodalmi közvéleményben, 
és Révainak számolnia kellett ezzel, de legalábbis utólag tudo-
mást kellett szereznie róla. Úgy vélj ük tehát, hogy Révai iránti 
tiszteletünkhöz is méltóbb, ha 1946-os álláspontja kifejtéseként 
értelmezzük e kijelentését, ahelyett, hogy Karinthy A főherceg 
felel játékának módszereivel értékeljük át, hiszen Révai József 
Attila-képének fejlődése-módosulásai — későbbi önkritikus 
gesztusai — is ennek az indulásnak fényében nyerik el a maguk 
erkölcsi és intellektuális értékét. 

De nem egy nyilatkozat, megjegyzés utal arra (pl. a már idé-
zett 1948-as Petőfi cikk, vagy már Révai 1947-es A demokratikus 
nevelés szelleme című beszéde), hogy az elkövetkező években 
oldódik Révaiban a magával hozott görcs József Attilával szem-
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ben, mindinkább megbarátkozik vele, felmelegszik irányában, 
tisztábban látja értékeit, vagy legalábbis azok egy részének jelen-
tőségét. Paradox módon abban a felszólalásban a legelismerőbb 
irányában — egy „ide kell sorolni bizonyos fokig még" kieme-
léssel és költészetének két 1 észre osztásával Ady elé is helyezi —, 
amelyet József Attila tisztelői a legtöbbször hánynak a szemére 
és nem is alaptalanul. 1951 februárjában az M D P II. kongresz-
szusán elhangzott beszédének annyit idézett, korszakot nyitó 
passzusára gondolok: 

„Zavarná fejlődésünket, ha nem viszonyulnánk kritikusan a ma-
gyar kultúra olyan óriásaihoz, mint Bartók Béla, Ady Endre, Der-
kovits Gyula — és ide kell bizonyos fokig sorolni még József Attila 
művének egy részét is. Hatalmas m ű az ő művük, örök kincse a ma-
gyar kultúrának. De nem véletlen, hogy például a magyar költészet 
nem Ady és nem is József Attila útját folytatja, hanem — az alkotási 
módszer, a stílus demokratizmusában — visszakanyarodik Petőfi 
Sándorhoz. Ezeknek a nagy lázadóknak kivétel nélkül az volt a gyen-
géjük, hogy bár gyűlölték a régi világot és kívánták az újat, többé 
vagy kevésbé el voltak szigetelve koruk forradalmi népmozgalmától, 
vagy nem voltak eléggé összeforrva. Ebből származnak e nagy láza-
dók műveinek a néptől idegen, dekadens, kétségbeesést tükröző vo-
násai." 

Nem lehet kétséges előttünk, hogy itt már nem Révai szemé-
lyes idegenkedéséről van szó, sőt, hogy ez a gesztus fájdalmas 
és öncsonkító számára. Ha más nem, az kétségtelenné teszi ezt, 
hogy élete nagy és meghatározó élményét, a valóban kongeniá-
lisan értett és értelmezett Ady Endrét is „kitessékeli" az eleven, 
a folytatandó hagyományok köréből. Nem Révai az esztéta, ha-
nem Révai a kultúrpolitikus teszi ezt a nyilatkozatot, tükröz-
ve a politikai helyzetnek azt a változását, amely az antifasiszta 
összefogás népfrontpolitikája helyébe a szovjet forma nélküli 
proletárdiktatúra önmagában helyes, de konkrét elképzelésében 
a személyi kultusz szektás és dogmatikus, a forradalmi folyto-
nosságot kétségbe vonó vagy formálissá gyöngítő jegyeit is 
magán viselő koncepcióját és programját állítja. Révai — ha 
érezhetően hajlamai, múltja, ízlése, műveltsége, marxista felké-
szültsége ellenére is — vállalja e koncepció kidolgozását és alkal-
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mazását a magyar kultúrára. S az esztétának és a kultúrpolitikus-
nak ez a konfliktusa sajátos kétlelkűséget idéz elő az ő életművé-
ben is, ami végül is — Lukács kifejezésével élve — Révai tragi-
kumához vezet. Pályájában kétségkívül ez a váltás okozza a leg-
nagyobb törést, jelenti a legerőteljesebb cezúrát. Hiszen, amig 
tevékenységének „népfrontos", az antifasiszta összefogásra és 
tömegharcra mozgósító korszaka valósággal szárnyakat ad 
tehetsége kibontakozásához, ahhoz a „hadjáratához", amellyel 
a magyar irodalom legnagyobbjait hódítja meg a marxista esz-
tétika, irodalomtörténet számára (éppen azért és azáltal, mert 
progresszív eszmei örökségüket, humanizmusukat a nemzet 
előtt álló feladatok megoldása érdekében mozgósítja), a szektás-
dogmatikus beszűkülés egysíkúvá teszi, a voluntarizmus és a 
pragmatizmus elemeit viszi bele gondolkodásába, esztétikai 
világképét és érzékenységét egyaránt és indokolatlanul korlátok 
közé szorítja. Ha eddig a nagy példaképekkel politizált, sokol-
dalúan és szocialista integrálásukra törekedve, ettől kezdve e 
példaképeket magukat „politizálja át" egy szűk diapazonon 
mozgó, nem eszmei és nem művészi diszkriminációs törekvés 
jegyében, amely végül is — bázisként — az egy Petőfit hagyja 
meg számára irodalomtörténetünk gazdag, színes, sokoldalról 
inspiráló hagyatékából. Ennek a folyamatnak esik áldozatául 
József Attila is. Persze ez nem azt jelenti, hogy Révai minden 
személyes ellenérzése megszűnt a költővel szemben — hiszen a 
zsdanovi kultúrpolitika bizonyos értelemben fel is erősíti fenn-
tartásait —, és még kevésbé azt, hogy a kollektív elhatárolódás, 
amely a 20. századi művészek legjelentősebb csoportját, irányza-
tait, alakjait érinti (és a legkevésbé közülük éppen József Attilát), 
ne éppen őt sújtaná leginkább, az ő hatása ellen eresztené le első-
sorban a sorompót. Hiszen Ady költői vívmányai ebben az idő-
ben legfeljebb ha Fodor József verseiben élnek, míg József Attila 
öröksége most kezd kibontakozni, eleven, a fejlődést meghatá-
rozó erővé válni és semmi sem bizonyítaná a Révai által feltéte-
lezett „folytathatatlanságát" - ha művi eszközökkel n e m zár-
nák el az utat előle. 

Ám ha érezhetően malgré lui vállalja is Révai a zsdanovi 
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koncepció hazai alkalmazását, az az erudíció, szenvedélyesség 
— és tegyük hozzá: egyedülálló tehetség — .amellyel a feladatot 
végrehajtja, arról tanúskodik, hogy annak voluntarista vonásai 
sem teljesen idegenek tőle. Kétlelkűsége abban a paradoxonban 
nyilvánul meg, hogy egyfelől állandóan küzd a szektás-dogma-
tikus felfogás legnyilvánvalóbb vadhajtásai ellen, enyhíteni 
igyekszik azok egyoldalúságát, másfelől viszont túl is teljesíti 
normáit, elvárásait. Például nem minden népi demokráciában 
olyan szigorú a haladó polgári (és nem is mindig polgári) hagyo-
mányok — Adyk, Bartókok, József Attilák (sőt Babitsok, Tóth 
Árpádok) múzeumba helyezése, mint nálunk (ebben is a legjobb 
tanítványok vagyunk), viszont az is igaz, hogy a „sematizmus 
elleni harc" Révai kultúrpolitikai magánakciója, amelyhez 
hasonlóval semelyik más szocialista országban nem találkozunk 
ekkor még. (E kettősség „dialektikájához" tartozik, hogy egyik 
része kioltja a másikat, s ez a harc éppen azért nem járhat valódi 
sikerrel, mert a nem sematikus szocialista költészet elől vonja el 
a lehetőséget az útmutató példák, inspirációk — nem utolsósor-
ban éppen József Attila - kiiktatásával.) Révai ugyanis hisz is 
abban, hogy a magyar líra fejlődéséből száz évet nyomtalanul 
ki lehet törölni és az közvetlenül Petőfihez kapcsolható. Vallja 
is, hogy a fájdalom, a szomorúság, a kétségbeesés, a kedvetlen-
ség — az emberi élet fele — a néptől, de legalább is a szocializ-
mustól idegen, megjelenési formájuktól, társadalmi összefüggé-
seiktől, pszichológiai indokoltságuktól függetlenül is dekadens, 
kártékony „életérzések", amelyeket a szocialista líra emberi tel-
jességéből ki lehet, sőt ki kell küszöbölni. Magáévá is teszi az 
ideológiai értékeknek, a marxista valóságértelmezésnek, törté-
nelemfelfogásnak azt a mitizálódását, amelyet a személyi kul-
tusz szükségképpen magával hoz és amellyel megalapozza ön-
magát — és kultúrpolitikai orientációjának középpontjába állít-
ja. Az a szocialista realizmus, amelyet Révai — Zsdanov nyo-
mán — először meghirdet, mitizált „realizmus", nem az épülő 
szocializmus emberi valóságát, hanem annak mitikus ideál-
képét kéri számon, így szükségszerűen szembe kell kerülnie a 
valóban szocialista és valóban realista József Attilával. 



Forum 1 5 1 

S e tekintetben a legtiszteletreméltóbb az a fordulat, az a visz-
szatérés régebbi önmagához, amelyet utolsó írásaiban tesz meg 

nem véletlenül választva éppen József Attilát „pályakorrek-
ciója" médiumául. 1956-os és 1958-as József Attila tanulmányai 
(József Attila költészetéről, József Attila problémák) és a hozzá-
juk készített jegyzetanyag arról tanúskodik, hogy radikálisan 
túllépett ezen a felfogáson, s éppen a dogmatizmusnak ezt a 
mesterségesen kreált, kincstári optimizmusát teszi a legélesebb 
kritika tárgyává. 

„Tagadhatatlan — írja 1956-os tanulmányában —, hogy József 
Attila utolsó verseinek költészete nemcsak a nagy humanista versek 
egész sorával ajándékozott meg bennünket, hanem a sötét kétség-
beeséssel teli tragikus létkörű, a halál és a meghiusult remények leve-
gőjét lehelő versekével is." 

Eszerint tehát még most sem tartja nagy humanista költészet-
nekjózsef Attila tragikus pátoszú verseit. Vagy csak fogalmazá-
si pontatlanság lenne ez a szembeállítás? Révai ebben a kérdés-
ben sohasem teljesen egyértelmű. A folytatás mind a két értel-
mezést lehetővé teszi: 

„József Attila költészete szocialista költészet, de nem ennek elle-
nére, hanem éppen ezért : nem a vulgáris liberális demokratikus op-
timizmusnak, hanem a fejlődés ellentéteit, visszaéléseit, pusztításait 
is számbavevő és kérlelhetetlenül kimondó, de az emberi haladás 
győzelmében a tragikus kanyarok ellenére is hivő ember költészete." 

A következő mondat azonban ismét gyengít ennek az alapvető 
igazságnak a megállapításán, valamiféle hitelesítő rekvizitum-
má téve költészetének ezt a „másik" oldalát. 

„E vallomás nélkül, kora negatív oldalainak bátor ábrázolása 
nélkül költészete kevésbé lett volna emberi, mert nem tudta volna 
megpendíteni kora embere lelkének valamennyi húrját." 

Egyszerre kerül itt említésre József Attila költészetének leg-
nagyobb érdeme, alapvető jelentősége — hogy tudniillik kora 
embere lelkének valamennyi húrját megszólaltatta — és válik ez 
a felismerés mintegy mellékessé, járulékossá, alárendelt jelentő-
ségűvé — megpendítéssé — költészete értékelésében. Pedig 
Révai ebben az írásában már József Attilát a szocialista realiz-
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mus reprezentatív költőjének is elismeri. Vitatkozva azokkal, 
akik a szocialista realizmust ki akarják tagadni a magyar iro-
dalomból, veti ellenük: „Nos, József Attila költészetét kellene 
ehhez kitessékelni a magyar költészetből." (Feledve, hogy ki 
volt az, aki 1951-ben ténylegesen ki is tessékelte — ugyancsak 
a szocialista realizmus jelszavával.) 

Mi történt a valóságban? Mi ennek a revíziónak — amelynek 
sem erkölcsi értékét, sem intellektuális bátorságát, sem teoreti-
kus, esztétikai eredményeit nem becsülhetjük le - a lényege? 
A hajdani „forradalmi" optimizmusból „vulgáris, liberális, 
demokratikus optimizmus" lett 1956-os felfogásában ; „a néptől 
idegen, dekadens, kétségbeesést tükröző" vonásokból, „a fejlő-
dés ellentétei, visszaesései, pusztításai" számbavevése és kérlelhe-
tetlen kimondása. De hogyan és miért állhatott az életet és a 
valóságot ellentmondásaiban tükröző forradalmi optimizmus 
és realista világlátás helyére ez a „vulgáris, liberális, demokrati-
kus optimizmus" — ha ugyan ez állt — és mi a közös gyökere a 
marxista Révai egykori optimizmusával — ha ugyan közös 
gyökere van? Révai sajnos fel sem teszi a kérdést. S az elmulasz-
tott önvizsgálat megbosszulja magát, felemássá, részlegessé teszi 
József Attila „rehabilitációját" is. Elismeri az emberi tragikum 
lírai létjogosultságát — s ez elől 1956-ban, amikor a mozgalom 
tragikus tényei, aspektusai már tagadhatatlanok, nem is lehet 
kitérni —, de nem ismeri el és nem fogadja el a maga teljességé-
ben, vagy legalábbis lényegi összetevőiben azt a József Attila-i 
interpretációját, amely egy új bölcseleti líra, vagy lírai bölcselet 
zseniális megalkotójává tette. Mert József Attila nemcsak szám-
baveszi és kimondja korának gyötrelmeit - de magyarázza és 
értelmezi is. S e kettő együtt adja meg igazi nagyságát. S ezért 
értékes részeredményei (József Attila népisége, urbanitása, 
klasszicitása, pártossága stb.), számos ki tűnő verselemzése elle-
nére sem válik Révai József a költő olyan kulcsértékű, lényeget 
megragadó értelmezőjévé, mint más hőseinek és támad helyen-
ként olyan érzés bennünk, hogy József Attila 1951-es „átpoliti-
zálását" egy az új helyzetnek megfelelőbb, rugalmasabb és ár-
nyaltabb „átpolitizálásával" váltja fel, amely azonban eszmei 
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teljességét, ha más módon és mértékben is, de éppúgy megcson-
kítja. Révai számára minden szellemi tartalom, amely kívül esik 
a korabeli „hivatalos" marxizmus-felfogáson, (amin időnként 
maga Marx, sőt Lenin is kívül esik) — csak (a hangsúly ezen a 
csakon is van) tehertétel, negatívum, visszahúzó erő, marxizmu-
sát kompromittáló idealista kakukkfióka költészetében. Hogy a 
költő tájékozódásában más égtájak, más irányból érkező kérdés-
feltevések, s olykor magyarázatok — freudizmus, Hegel, a fiatal 
Marx vagy egyéb kortársi gondolkodók — felé valamiféle tör-
ténelmi és emberi szükségszerűség is munkálkodhat és hogy 
ezek az inspirációk marxista módon, tehát átértékelve is asszi-
milálhatóak, világnézeti törés nélkül, sőt világnézetét, huma-
nizmusát, költészetét gazdagítva is érvényesülhetnek' (még ha 
esetleg nem is mindig így érvényesülnek) —, ezek a lehetőségek 
eleve abszurdak Révai számára. 

III. 

S most térjünk vissza ismét Vágó Márta „tanúvallomásához". 
S bár ízlésünk, életismeretünk és tiszteletünk az ember elidege-
níthetetlen jogai iránt berzenkedik az efféle „szerelmi igazság-
szolgáltatás" ellen, mégis — a közönség igénynek megfelelő-
en — kezdjük életrajzának azzal a nyárspolgári moralizálással és 
pletykaéhséggel számtalanszor körülnyálazott és agyoncsámcso-
gott álproblémájával, amelyet az elkeseredett költő két sora 
— „Egy jómódú lányt szerettem, osztálya elragadta tő lem" — 
„váltott ki". Nevezetesen, ki a „felelős" e szerelem szomorú be-
fejezetlenségéért; valóban egy osztály ragadta-e el a költőtől 
kedvesét, amelynek ítéletét egy család, s azon belül is egy zord 
apa konok osztályelfogultsága „hajtotta végre"? 

Vágó Márta könyve hogy röviden azért ezt a kérdést is 
érintsük — megerősíti azt az előzetes felfogásomat (amelyet 
más alkalommal már kifejtettem), amely szerint ha érthető is, 
hogy a költőben ez a magyarázata alakult ki szerelme kudarcá-
nak, maga a probléma, tényleges összetevőiben, bonyolultabb 
ennél a leegyszerűsítésnél. Nem szabad elfelednünk, hogy József 
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Attila szerelmi kötődései a proletár és kommunista Szántó Judit, 
vagy a népi orientációjú Flóra esetében sem alakultak — a szó 
igazi, emberi boldogságot, beteljesülést jelentő értelmében — 
szerencsésebben. Vajon az ő esetükben is egy osztály rabolta 
volna el tőle az áhított boldogságot? Felelhetünk igennel is erre 
a kérdésre — de ugyanarra az osztályra vonatkoztatva és ugyan-
úgy csak átvitt értelemben. 

Ami ugyanis a konkrét esetet illeti, hogy Vágó József polgár 
volt — ez nem valami bravúros irodalomtörténészi felfedezés. 
De ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy radikális, demokrata 
polgár, értelmiségi, akinek családjában elevenen élt, mind a két 
ágon, a plebejusi mélységekből, önerőből való felküzdés öntu-
data, aki szellemi környezetében a kor leghaladóbb polgári és 
szocialista köreivel tartott kapcsolatot, akinek köreiben a mély-
ről jövő tehetségek felkarolása kifejezetten érdemnek — ha úgy 
tetszik sikknek, divatnak — számított. Ám más dolog egy 
ember osztályelőítéletektől mentes elfogadása, tehetségének el-
ismerése, felkarolása, sőt megszeretése, és megint más az egyén 
— mint vőjelölt — többszempontú megítélése. A Vágó család-
ban és baráti körében József Attila költői ambíciói és teljesítmé-
nyei elismerő és bátorító fogadtatásra találnak. Egzisztenciális 
problémái segítőkész támogatásra. József Attila — érezhetően — 
imponál a családnak. (És fordítva.) S ha Vágó József — menet-
közben — mégis a tervezett házasság ellen fordul, ha félti szere-
tett leányát ennek a kapcsolatnak perspektíváitól — nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy másfajta megfontolásai is lehet-
nek. Olyan megfontolások, amilyenekről Németh Andor is ír 
már, s amelyeket a tapintat és a jóérzés tilt nyíltan kimondani — 
hogy tudniillik túl e házasság egzisztenciális megalapozatlansá-
gán, felismeri József Attila alkati diszpozícióját, lappangó beteg-
ségét, a házaséletre való vitatható alkalmasságát. S a könyv 
tanúsága szerint ebben korántsem áll egyedül. Thomas Mannak 
például — igaz, egy későbbi időpontban — néhány perces talál-
kozás elegendő ehhez. (E sorok írója — hogy személyes vallo-
mást is tegyen fenntartás nélkül a század legnagyobb költőjé-
nek tartja József Attilát és emberi-erkölcsi nagyságát, elvi követ-
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kezetességét is egyedülállónak ítéli a kortársi magyar irodalom-
ban. Mégis, ha szülőként kerülne szembe azzal a lehetőséggel, 
hogy leánya hozzámegy feleségül — bizony ez benne is nyug-
talanságot keltene. S úgy véli, a költő minden ismerőjében, aki 
nem „a kibicnek semmi sem drága" alapon, vagy hipokrata ön-
áltatással közeledik a kérdéshez.) 

Mindez persze nem zárja ki, hogy az új környezet, a más élet-
forma az annyira érzékeny József Attila számára — akárcsak a 
makói évek értelmiségi barátai, vagy Hatvany Lajossal való 
kapcsolata — osztályproblémákat is felvetnek (ha nem is olyan 
brutálisan kiélezett formában, mint Makai Ödön családja eseté-
ben és nemcsak negatív vonatkozásban, hiszen Vágó Márta és 
szülei „elvárásai" az önképzésre, a biztosított egzisztencia terem-
tésre vonatkoznak elsősorban.) S még csak azt sem tartjuk ki-
zártnak, hogy a Vágó család heterogén környezetében — mond-
juk Ferenczy Izsó államtitkár részéről — osztályelőítéletekkel is 
találkozhatott. Csak éppen, ahogy mondani szokták, nem ez 
volt a tipikus erre a környezetre, és sem a család állásfoglalásá-
nak, sem maga Vágó Márta magatartásának — szakításuknak — 
nem ez volt a motivációja. Ha egy osztály rabolta el Vágó Már-
tát József Attilától, akkor azt egész életének alakításával, meg-
nyomorításával — az antagonisztikus társadalom fenntartásával, 
poklainak üzemeltetésével — tette, s nem egy ember, vagy egy 
család durva önkényével. József Attila részéről ugyanúgy pszi-
chológiai okokkal magyarázható önigazolás e szerelem kudar-
cának egyszerű osztálykonfliktussá redukálása, mint ahogy 
Vágó Mártának az a végkövetkeztetése, amellyel — mint erre 
Péter László is rámutatott már — okká minősítve az okozatot, 
banális hűtlenséggé fokozza le azt, — a költő állhatatlanságát, a 
Szántó Judit kapcsolatot teszi felelőssé felbomlásáért. 

Érdekesebb és tanulságosabb azonban ennél — maga a szere-
lem. Különös, nem mindennapos kapcsolat ez. Telve gyöngéd-
séggel, bensőséges intimitással, a másik megismerésére, kisajátí-
tására irányuló törekvéssel (s hogy ez nemcsak „visszaemléke-
zés" azt a korabeli levelezés tanúsítja, mind a két oldalról), és 
mindenekelőtt a költészet szerelmével és az egyirányú érdeklő-
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dés, a rokon eszmék, útkeresések lobogó szellemi izgalmaival. 
Hogy József Attilát, a férfit, önáltatás .és önszuggesztió nélkül, 
feltétlen szerelemmel szereti-e Vágó Márta — ezt nehéz lenne 
eldönteni ; hogy a költőt (és az embert) mélyen és őszintén sze-
reti — az kétségtelen. Hisz zsenialitásában, elhivatottságában 
(mint kevesen, ekkor talán senki), átérzi sorsának tragikus ala-
kulását, esettségét, otthontalanságát — s a tisztelet és az együtt-
érző szánalom — mint alighanem József Attila többi kapcsola-
tában is — talán a legfőbb stimuláló ereje anyás vonzalmának, 
kötődésének hozzá. ( , , . . . édes kis kölyköm, drága kincsem", 
„Édes fiam, drága kis szerelmecském", — tér vissza ehhez ha-
sonló formula levélzárásaiban, „nem hagynálak bántani Téged, 
mint ahogy a gyermekemet nem hagynám" — írja egyhelyütt, 
és törődését vele — például az „öncsodálatával" vagy a kávéházi 
felületességgel való zsörtölődő vitáját vagy állandó aggodalmát 
rendszertelen táplálkozása, életmódja, tanulása miatt stb. stb. — 
egyaránt valamiféle ,,szülői"-pedagógiai féltés motiválja.) 

József Attila kétségkívül határozottabb erotikus vonzalom-
mal is szereti Vágó Mártát — mégha az ő érzésvilágában, házas-
sági törekvésében is helyet kap a mindig hiányzó család utáni 
vágyakozás; egyszerre kívánna végre „felnőtté" és végre gye-
rekké — vállalt, befogadott gyerekké — válni, nemcsak ebben a 
kapcsolatban, de a Vágó családban is. Ebben önmagában persze 
még nem lenne semmi rendkívüli. Mégis van ebben a beteljesü-
letlen kapcsolatban a huszonötéves nő és a huszonhároméves 
férfi között valami időbeli elkésettség, pontosabban a koraérett-
ség és a későérés (vagy éretlenség) valamiféle keveredése. Mi-
közben intellektuálisan messze felülmúlják korukat — a szó 
mind a két értelmében — szerelmi életük a maga szublimálat-
lan szexuális tartalmában a kamasz szerelmek, a bakfisrajongá-
sok jellegzetességeire emlékeztet inkább, mintsem felnőtt em-
berek kapcsolatára. Mintha Vágó Márta valóban érettségi kor-
ban lenne — s nem hétéves késéssel, egyetemi tanulmányok 
után tenné le magánúton a vizsgát. Hogy mennyiben múlott ez 
a pubertás-jelleg Vágó Márta gátlásosságán, mennyiben József 
Attiláén — ezt nehéz lenne eldönteni. A visszaemlékezés szerint 
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Vágó Márta az, aki elzárkózik e kapcsolat „felnőttesítése" elől. 
De József Attila az, aki — ha lázadozva is — beletörődik ebbe-
Úgy tűnik, a két gátlásosság eléggé szerencsétlenül egészíti ki 
egymást, s éppen e kapcsolat felszabadító hatását akadályozza 
meg, amelyre a költőnek annyira szüksége volna. Hiszen nem 
szabad elfelednünk, két felvilágosult, modern gondolkodású, 
a freudizmusba is belekóstolt emberről van szó. S emlékeznünk 
kell arra is, amit Dr. Varga Ervin állapított meg József Attila 
patográfiájában az ösztönszféra (faj- és önfenntartási) elmara-
dásáról, az aránytalanul óriásira nőtt intellektuális megismerő 
és produktív képesség mögött. Kétségkívül — ha indirekt mó-
don is — de e szerelem rajza az első adalék József Attila patog-
ráfiájához, s ezen belül ahhoz az életrajzírói által olyan mosto-
hán (vagy olyan álszeméremmel) kezelt szexuális kisebbrendű-
ségi érzéshez is, amelyről betegségének aktív szakaszában 
— 1936 októberében — analitikusnő szerelméhez, Gyömrői 
Edithez intézett, s hangvételében zaklatottságában, kényszer-
képzetes fantazmagóriáiban a Szabad ötletek jegyzéke két ülésben 
című feljegyzésére emlékeztető levelében, maga is a már beteg 
ember leplezetlen őszinteségével és szókimondásával ír. („Edit, 
nem igaz, hogy nem ismerem a koituszban az orgazmust — már 
ismerem . . . En tudok minden nővel koitálni, de ez az, amit 
kívánni magától vágyom." József Attila válogatott levelezése. 
339-340.) 

Ez a komplexum is egyik — s nem elhanyagolható — eleme 
ennek a szerelemnek, érzelmi dinamikáját, felfűtöttségét, 
ugyanakkor megbéklyózottságát, szublimáltságát illetően egy-
aránt. Akkor is, ha ez még egészséges szerelem és nem „szövet-
ség" vagy az öngyógyító mechanizmus görcsös védekezése, 
mint a költő későbbi kapcsolatai. Mégis innen vezet József Attila 
első útja — egyelőre még csak súlyos neuraszténiával — az ideg-
klinikába, s már ennek az összeroppanásnak a megértéséhez is 
hozzátartozik az a pszichikai többletigény is, amellyel — mint a 
kisebbségi érzéstől szenvedő férfiak általában — önmaga igazo-
lását várja a szerelemtől, férfiúi teljesértékűsége próbájának és 
tétjének tekinti azt. (S amelynek teljes kielégülését — így vagy 
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úgy — de mindegyik szerelme megtagadja a költőtől — még 
gyerek formájában is, noha tudjuk, hogy nem volt magtalan.) 

Dokumentálódik ez a „pubertás-jelleg" már azokban a sze-
relmes levelekben is, amelyeket a húsz-huszonegyéves költő 
— olykor talán inkább szerepgyakorló játékossággal, mint igazi 
szenvedéllyel — nem sokkal a Vágó Márta levelezés előtt intéz 
néhány futó kapcsolatához. Ha érezhető ezekben az írásokban 
is már annak az áhítatos gyengédségnek és behízelgő kedvesség-
nek a mocorgása, amely a Vágó Mártához intézett levelekben 
bontakozik ki, mégis a biedermeier idill — irodalmi és irodal-
miaskodó — romantikája, egy tizennégy—tizenhat esztendős 
kamasz ábrándozó képzeletvilágát idézi fel. Kunvári Bellához 
1925. február 21-én Szegedről keltezett levele (Válogatott leve-
lezése. 71.) például így kezdődik: 

„Kedvesem, Olyan szomorú vagyok, hogy csak álmaid érthetik 
meg beszédem. Ugye, hogy mi megsimogatjuk egymás arcát lefek-
vés előtt, így a távolról is? Hiszen csak száz még néhány kilométerről 
van szó és remegő vágyaink összetalálkoznak az esthajnalcsillagon, 
melynek egyik fele a te szívedből, másik fele az enyémből hajlik az 
égboltozatra." 

Deák Hajnalkának, Bécsből, 1926. április 24-én így ír: 

„Ha még pazarlók valamit magamból, azért teszem, hogy gyö-
nyörű legyek néked, hogy népes tereken kiálthasd fennhangosan : 

— íme az én tékozló férfi-felem, aki hatalmas magában és mégis 
énértem hatalmaskodik a hatalmain!" (Válogatott levelezés 100.) 

Es csak a hellyel való takarékoskodás akadályoz, hogy teljes 
terjedelmükben ne közöljem ezeket a leveleket vagy a Szatmári 
Rózsikához ugyancsak Bécsből, 1926. március 26-án küldött 
vallomását (Válogatott levelezés 98.), ennek a kamaszosan éteri 
érzésvilágnak illusztrálására. 

A Vágó Mártához írt szerelmes levelei — bár ez a pubertás-
vonás azokat is végigkíséri — mégis egy új minőségről tanús-
kodnak. Megemeli őket azoknak a teoretikus betéteknek, esz-
mefuttatásoknak magas, koraérett — intellektuális értelemben 
felnőttségről tanúskodó — színvonala, amelyek a költő útkere-
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sésének, szellemi tájékozódásának sokoldalúságáról és komoly-
ságáról tájékoztatnak és nem utolsósorban kialakulatlanságában, 
eklekticizmusában, ellentmondásosságában is egyre határozot-
tabb formát öltő marxista orientációjának nyomjelzői. Lírai 
vonatkozásban pedig az a stiláris átlényegülés, amely — a költői 
érésről tanúskodva — a biedermeier magakelletést, valamiféle 
trubadúros, minesängeres eszményítéssé, rajongássá változtatja 
át. (Bár nincs adatom rá, de nem tudok szabadulni attól az érzés-
től, hogy József Attila tárgyi perszonifikációiban — „Narancs, 
fehér városom, versem", „Szívem, édesem, tündértavam és 
benne piócáim", „darabos szántóimon aranyos boronám", 
„Földecském, kicsim aranyom", „Tükröm, szívem, mennyeze-
tem", „Édösöm, könyvem, kalácsom", „kis kenyerem", de 
még az olyan képek, mint a „bögrém", „szivarszipkám" is 
vagy a girhes, büdös, zöld rügy jelzők is [ironikusan] — a Tóth 
Árpád fordította Aucassin és Nicolette elbájoló képvilágának a 
„kiscsészém, borlevesem"-nek hatását tükrözik.) 

Ami pedig e korszak szerelmes verseit illeti — azok java ter-
mésében a maga tiszta szépségében — mint a romlatlanság esz-
tétikuma bontakozik ki ez a szerelemérzés (hiszen a költő csak 
később lel „romlott kölkökre", a pszichoanalízisben és szerelmi 
érzésében is később fordul betegessé az agresszivitás, a gyűlöl-
ködő denunciálás). Találóbb jelzővel nem jellemezhetnénk 
Vágó Mártáénál: az a „mozarti" hang szólal meg bennük — a 
Beaudelaire-i, Ady-i sebtépő és önmarcangoló szerelmek 
után —, amely majd — még kiérleltebben, még áhítatosabb, 
zengőbb boldogság-euforiával —, a Flóra-versekben tér vissza. 
Lényegében így ítéli ezt meg Révai József is, amikor jegyzetei-
ben felfigyel az új szerelmi érzésre (Révai József : József Attila 
114.), és az Áldalak búval, vigalommalhoz a következő megjegy-
zést fűzi: „gyermeki áhítat, gyengédség — a mindenség sejtése 
a szerelem révén . . . " 

A szakítás után hét esztendőre megszakad Vágó Márta kap-
csolatajózsef Attilával. (O maga rosszul emlékszik erre, amikor 
kilenc esztendőről ír, illetve, mint Fehér Erzsébet szóbeli közlé-
séből tudom, kedves asszonyi szubjektivitással nem a szakítást, 
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hanem megismerkedésüket teszi meg egymástól távollétük ki-
indulópontjául, a két találkozás közti időt adja meg, s ezzel 
megtéveszti olvasóit — Révait is.) Hétévi külföldi tartózkodás 
után, maga mögött egy rosszul sikerült, idegösszeroppanással és 
válással végződő házasságnak nyomasztó emlékeivel kerülnek 
ismét össze. József Attila már a Szép Szó szerkesztője, megjelent 
már a Külvárosi éj, és a Medvetánc kötete is, túl van a Babits-
afféron, a pártból való lehagyáson, a moszkvai írókongresszus 
mellőzésén, Szántó Judittal való sokéves kapcsolata felbomló-
ban, hosszabb ideje pszichoanalitikus kezelés alatt áll. A két 
sokat próbált, megviselt ember egykori vonzódása felizzik, de 
nem lángol fel. Újratalálkozásuk — Vágó Márta a Szép Szó 
szerkesztőségi titkárnője, „mamája" lesz — kapcsolatuk feléle-
dését hozza magával. Ez már „felnőt t" kapcsolat — de már 
nem szerelem. Intermezzo csupán a két nagy és beteljesületlen 
szenvedély — a tragikus végű Gyömrői Edit- és az idillé átköl-
tött Flóra-szerelem árnyékában. József Attila maga is inkább az 
új szövetséget, a megállapodást, a biztonságot keresi benne, és 
egykori „vereségért" kíván — olykor mohón, konok makacs-
sággal — revanzsot venni. Vágó Márta is a feledés, a megnyug-
vás, élete új síneken elindításának a lehetőségét keresi benne — 
de nem tudja megtalálni. így vall ennek a kapcsolatnak atmosz-
férájáról: 

„Mindig ott kereste azt a bogot a csomóban, ahol becsúszott va-
lami közénk. Ilyenkor mindig tépően ideges volt. Én is. A weimari 
republika összeomlása nem volt csekély élmény. Ugyanazt a tragikus 
gyöngeséget érezni, ami az oktobrizmus vesztét is okozta, a demok-
rácia eszközeinek felhasználásával fojtogatott demokrácia kimúlását 
látni, végül szökni, megint egy baráti kör széthullását elviselni, és 
itthon anyám idegösszeomlását, aki a távolból szintén az 1918—19-es 
események ismétlődéseként élte át az egészet, most pedig Attilával 
újra átélni azokat a lelki kínokat, amelyeken Londonban már átmen-
t e m m i a t t a . Nem tudni vállalni őt, és mégis azonosítani magam vele 
érzelmileg akarva-akaratlan . . ." (Kiemelés: Gy. E.; 269—270.). 

De ez az akart-akaratlan érzelmi azonosulás, ez a feltétlen 
együttérzés, ez az elszakadni nem tudó mély emberi barátság, 
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o l y a n őrhe lye t b iz tos í to t t Vágó M á r t á n a k József At t i l a életében, 
a m e l y r ő l belá tni é le tének rejtett z u g a i b a is, s a m e l y k o r o n a t a -
n ú v á teszi ő t é le t ra jzának pere iben. A z a kép, a m e l y e t felrajzol 
é le tének u to lsó — köl tészetének l egnagyobbszabású felívelését 
és be tegségének manifesztá lódását e g y a r á n t m e g h o z ó — szaka-
száról , halálának oka i ró l és k ö r ü l m é n y e i r ő l , hitelesít i és e lmé-
lyí t i azt a leírását, ame lye t a t ö b b i szemtanú — József Jolán, 
N é m e t h A n d o r , B a k R ó b e r t s tb . — vagy D r . V a r g a Ervin 
később i orvosi r ekons t rukc ió ja — e g y b e h a n g z ó a n a d o t t róla. 
V á g ó M á r t a í g y val l e r rő l : 

„Attila élete rettenetes kisgyermekkori megrázkódtatásokkal kez-
dődött . A szörnyű nyomor , a korai elszakadás anyjától, az elnyoma-
tás . . . Attilának kisgyermek korában el kellett már fojtania düheit a 
hatalmas felnőttekkel szemben, ha nem akart éhen pusztulni — lelenc 
gyerek —, felnőtt korában pedig a társadalom fékezte indulatait kö-
rülbelül ugyanezzel az eszközzel . . . Ha nagyon sok harag gyűlik fel 
az emberben, azzal háromfélét csinálhat: embertársai felé fordíthat-
ja, ölhet, bánthat — vagy önmaga ellen, befelé fordíthatja, ennek 
legsúlyosabb formája az öngyilkossághoz vezető búskomorság —, 
vagy szublimálhatja, munkában vezetheti le az indulatokat, legalább 
részben. Ha nagyon sok, nagyon erős az elfojtott harag, akkor a 
munka is csak kis mértékben vezetheti le, és annál, aki nem harcos, 
hanem költő, valószínű, hogy inkább befelé, mint kifelé fordul és 
roncsol." (209 — 210.). 

M a j d később (a 237. oldalon) í g y egészi t í k i : 

„Akármilyen rossz dolga volt, mégsem az éhenhalás formájában 
fenyegette az elmúlás. A halál belülről dörömbölt. A befelé is dol-
gozó, romboló ösztön egészséges lélekben ép ötvözetben él a libi-
dóval, az életösztönnel. О állandóan érezhette az ötvözet széjjel-
keveredésének lehetőségét magában, a búskomorság veszélyének 
jelzését . . ." 

ha majd egész valómmal kancsítok — 
ne mutassatok öklöt, úgyse látom. 
A semmiből vissza ne rántsatok 

— hitelesíti m a g a a köl tő , megál lap í tásá t , és kö l tésze tének 
i s m e r ő i e lőt t n e m kell t öbb vers idézet te l a lá támasztani , h o g y 
ez a látlelet m e n n y i r e megegyez ik a kö l tő öndiagnózisáva l . 

11 Irodalomtörténet 
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S talán azt sem kell bizonyítani, hogy ez a pszichológiai mo-
tiváció — lényegét tekintve - — mennyire társadalmi — ha 
úgy tetszik, politikai — is egyben. 

IV. 

S ha mégis kiemelten szólottunk erről a problémáról, azért 
van, mert még napjainkban is vannak, akik vitatják, rosszindu-
latú rágalomnak, kitalációnak minősítik a költő betegségét. 
Legutóbb Féja Géza a Kortársban publikált (XIX. évfolyam 5. 
szám 797.) emelkedett, irodalomtörténeti és esztétikai szem-
pontból szép és meggyőző tanulmányában, amelyben — találó 
párhuzammal — Hölderlinnel veti össze József Attilát, fakad ki 
azok ellen, „akik ernyedetlen buzgalommal bizonygatják" 
József Attila és Hölderlin elméjének felbomlását. (O ugyan 
„őrültséget" ír, de — tudomásom szerint — soha senki sem 
nevezte József Attilát őrültnek, s még kevésbé állította, hogy 
mindig is az lett volna.) Számomra, nem az a legmeghökken-
tőbb ebben, hogy az irodalomtörténeti adatokat illetően annyi-
ra igényes és megbízható szerző, minden tárgyi vizsgálódás és 
bizonyítás nélkül nyilvánítja ki véleményét egy orvosi és orvo-
sok által eldöntött kérdésben, hanem az a — századunkban fel-
foghatatlannak tűnő — előítélet, amely a tudat zavarait valami-
féle diffamáló, szégyenteljes, kikérendő „becsületsértésnek" 
véli, ahelyett, hogy ugyanolyan, részvétünkre méltó emberi 
sorscsapásnak tekintené, mint bármely más betegséget. Az a 

nem egyedülálló — karizmatikus szemlélet késztet elsősor-
ban vitára — hiszen a tények, a dokumentumok sajnos magu-
kért beszélnek —, amely a költőben az esendő, az élet csapásai-
nak más halandókhoz hasonlóan kiszolgáltatott hús-vér ember 
helyett, a mítosz sebezhetetlen és gáncs nélküli hősét szeretné 
láttatni, és teljesítményének emberi heroizmusát (amely éppen 
ebből a sebezhetőségből és sebzettségből fakad) emberfeletti 
tökéletességével magyarázza. 

Bár Révai József ilyen messzire nem megy el — de a betegsé-
gét kétségbe vonó nézetek forrása mégis nála keresendő. A freu-
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dizmussal való pere már ebben a kérdésben megkezdődik. Pedig 
azzal a fogalmazásával, miszerint: „József Attilát, akit végső 
soron az ellenforradalmi fasiszta rendszer ellentmondásai és ül-
dözése kergetett halálba (bármilyenek voltak is halálának köz-
vetlen, felületi okai) "(Révai József : József Attila 89.) — „végső-
soron" és a felületi jelző kivételével — egyetérthetünk. Dr . Var-
ga Ervinnel valljuk ugyanis: „Semmilyen örökletes tényező 
nem determinálta, hogy elmebeteg legyen. Élete, amelyet gyer-
mekkorától másként kellett volna alakítani, előkészítette beteg-
ségét." S így Révaival és Vágó Mártával együtt vitatjuk egyko-
ri kezelőorvosának, Dr. Bak Róbertnek — önmagának is ellent-
mondó — bár nyilván orvosi meggyőződéséből származó — 
megállapítását : 

„Súlyos szociális körülményeinek sem tulajdoníthatunk lényeges 
szerepet a betegség létrejöttében, bár nem tudhatjuk, hogy az élmé-
nyeknek és a vele született diszpozíciónak milyen ötvözete szükséges 
ahhoz, hogy a betegség megjelenjék." 

Tehát a társadalmi felelősség elsőbbségének kérdésében 
feltétlenül Révainak adunk igazat. 

De Révai tovább megy ennél. 

„József Attila freudista volt. .Freudista lélekelemzéssel' próbálta 
gyógyítani a forradalmi munkásmozgalomtól való elszakadása után 
egyre súlyosbodó idegbaját. Öngyilkossága után az akkori idegor-
vosok — nem utolsósorban saját tudatlanságuk leleplezésére — .gyó-
gyíthatatlan elmebajról', József Attila lelki alkatának eredeti beteg-
ségéről' beszéltek, és ennek nyomán bizonyos polgári kritikusok költé-
szetének utolsó periódusában is fölfedezni vélték a skizofrénia elemeit" 

— írja József Attila költészetéről című tanulmányában (Révai 
József: József Attila 31.) s ebben a nézetében a helyes megállapí-
tások vitatandó feltételezésekkel keverednek. Tiszteletre méltó 
igazságérzetéről tanúskodó Révainak az a többször is meg-
tett — beismerése, hogy a mozgalomtól való elszakadása — a 
lehagyása — is patogén tényezője volt idegbaja súlyosbodásá-
nak, és azt sem vitatjuk, hogy kezelésében — s ez elsősorban 
Gyömrői Editre vonatkozik — nem érvényesülhettek és érvé-
nyesültek — a freudizmus felfogása szerint is — helytelen mód-

II* 
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szerek. Mégcsak a pszichoanalitikus gyógymód mellett sem kí-
vánunk — különösen a korabeli formájában — általában lándzsát 
törni. De gyógyíthatatlan betegségnek azt nevezzük, ami a kor 
adott tudományos színvonalán — ha úgy tetszik tudatlanságá-
val — még nem gyógyítható. (S az orvosszakértő még abban is 
óvatos, hogy ma mennyire lenne kezelhető.) S az alkati végzet, 
determináció tagadása nem zárja ki az alkati diszpozíció, hajlam 
meglétét, amelyből a társadalmi diszpozíciók előhívhatják, 
konkretizálhatják a betegséget, a „végzetet". Ami pedig József 
Attila költészetét illeti — alkotáslélektani ismereteink még 
nagyon messze vannak attól, hogy a különböző pszichózisok 
lehetséges viszonylatait, szerepét a m ű genezisében — s különö-
sen a lírában és különösen a zsenialitás feltételei közepett — 
megnyugtatóan felmérhessük. Bár az a feltételezés aligha vitat-
ható, hogy a művészi érzékenység nem mindig és feltétlenül 
kívánja meg a szó hétköznapi értelmében vett pszichikai „nor-
malitást". 

Révai azonban kiélezi ezt a problémát és József Attila élet-
rajzában a marxista és a polgári felfogás vízválasztójául teszi 
meg. „Ez az 'alkati fátum' egyik alapkérdése életrajzának: ki a 
felelős a tragédiáért? A betegség vagy a társadalom?" teszi fel 
a kérdést Németh Andor egy helytálló verselemzése kapcsán, 
amelyben a költő idegbetegségének látleletéről beszél. (Révai 
József: József Attila 138.) és ez a dilemma többször is visszatér 
nála. Pedig hamis alternatívát állít fel és ok nélkül gyanakszik 
valamiféle szándékolt és burkolt társadalmi apologetikára. Sem 
Németh Andor, sem Vágó Márta vagy József Jolán, sőt feltehe-
tően a szakmailag elfogult Dr. Bak Róbert sem szerették annyi-
ra a Horthy-rendszert, hogy ilyen körmönfont módon, össze-
fogva törekedjenek a felmentésére. Nekik is igazuk van, lévén a 
társadalom felelőssége és a költő betegsége nem két dolog, 
hanem egy. A társadalom betegséggel is „ítélkezhet". Kell-e ezt 
bizonyítani éppen azzal a költővel kapcsolatban, aki így állította 
fel a társadalom bűnlajstromát : „Ezernyi fajta népbetegség, / sza-
pora csecsemőhalál, / árvaság, korai öregség, / elmebaj, egyke és 
sivár / bűn, öngyilkosság..." stb. (Kiemelések: Gy. E.) 
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V. 

Ez az életrajzi vita azonban csak egyik — s talán nem is a leg-
fontosabb — eleme az átfogóbb alapvitának, amelyet már beve-
zetésül exponáltunk. Hogy a költő freudista volt — nem Vágó 
Mártától tudjuk. Nyíltan vallanak erről József Attila versei, 
tanulmányai, és beszámol róla minden életírója. Vágó Márta 
csak megerősíti ezt, amikor arról ír: „A szociológiai és a pszi-
choanalitikai látásmódot ő mint magától értetődően összeillő, 
összevaló világszemléletet szűrte össze, és én is, részben, tőle 
tanultam." (210.) Es gazdagon illusztrálja, amikor ennek az 
„összeszűrt" világszemléletnek — szemtanúként átélt, vagy a 
költő beszámolójából ismert — „funkcionálását" az egyes ver-
sek és képi világuk kialakulásában — az élet és a költészet kap-
csolatában — nyomonköveti. Találó, szép, infomatív és megvi-
lágító verselemzések váltakoznak könyvében, nyilvánvaló freu-
dista túlhajtásokkal — még a költő önértelmezéseiben is —, 
amelyek indokoltan is kiváltják Révai József — egyébként túl-
zásoktól, egyoldalúságoktól szintén nem mentes — helyretevé-
seit. (Oly gazdag és izgalmas anyag ez, mind Vágó Márta, mind 
Révai viszonylatában, hogy tárgyi nyomonkövetésük egy 
külön terjedelmes tanulmányt igényelne.) De abban a közlés-
ben nincs okunk kételkedni, mely szerint: „Gyakran említette, 
hogy a nagy versei sohasem jöttek volna létre, ha az analízisben 
nem értette volna meg a gyerekkori dolgok összefüggését a 
későbbiekkel." (267.) mint ahogy azt a költő tragikumát, a 
kezelés reménytelenségét (vagy eleve elhibázottságát?) bizonyí-
tó megállapítását is elfogadhatjuk : 

„Gondolkoztam azon, hogy az analízisben szerzett belátások és 
ismeretek mért nem jelentettek neki egyebet új spekulációs anyagnál, 
amelyeket oly különös egykedvűséggel, mintegy megállapító közöny-
nyel használ fel verseiben, és nem hajlandó igazán .feldolgozni' érzel-
mileg". (297 — 298.) hogy „Az analízist csak versei számára használ-
ta fel, nem gyógyulásra." (300.). 

Azt hiszem, a szociológiai „látásmód" elégtelensége akadályoz-
ta meg, hogy közelebb jusson e kérdés megoldásához. 
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Ami azonban novum Vágó Márta könyében, hogy először 
kapunk hiteles tudósítást, a költőnek olyan szellemi élményeiről, 
amelyeket eddig — versei alapján — csak hipotetikus formában 
valószínűsíthettünk, vagy mint a korproblémákra érzékeny 
költő „véletlen" találkozását bizonyos kortársi gondolkodók 
kérdésfeltevéseivel. Jaspersnek Vágó Márta egy szemeszteren 
át vendéghallgatója volt Heidelbergben. Heidegerről, Husserl-
ről közös barátaikkal, a Kecskeméti fiúkkal folytat József 
Husserlről közös barátaikkal, a Kecskeméti fiúkkal folytat József 
Attila beható eszmecseréket, Bergson miatt — s ez teljesen új, 
neve még tudomásom szerint fel sem merült a József Attila iro-
dalomban — Vágó Mártával kapnak hajba, aki nem osztja a 
költő elismerését irányában. Ez az egzisztencialista filozófiával 
való „kapcsolata" — noha József Attila sohasem vált teoretikus 
értelemben egzisztencialistává — kétségkívül adalékul szolgál a 
„semmi", a „bűntudat" motívumainak vizsgálatához költésze-
tében, mint ahogy Bergson a József Attila-i időfelfogásra vet-
het új fényt. Különös tekintettel arra a problémára, hogyan 
tudta úgy asszimilálni a maga marxista világnézetében ezeket 
az inspirációkat, hogy a nem marxista hatásokra olyan érzékeny 
Révai József sem figyelt fel rájuk, és Vágó Mártához készített 
jegyzeteiben sem tartotta kiemelésre méltónak. Persze meglehet 
az is, hogy freudizmusa számlájára írta, bizonyítékának tekin-
tette ezeket az „eltévelyedéseit" is, és — nem akarván tovább 
terhelni „bűnlajstromát" — ugyanazt a kritikáját vonatkoztatta 
rájuk is. 

S ez a kritika egyértelmű és elmarasztaló: 

„Az bizonyos, hogy a freudizmus hatása József Attila gondolko-
dására romboló volt. És n e m arra vezetett, hogy .összeegyeztesse' 
avagy kiegészítse a marxizmust a freudizmussal, hanem arra, hogy a 
marxista materializmus szilárd talajáról a pszichológiai idealizmus 
lejtőjére kerüljön — írja a József Attila problémákban —. József 
Attilánál is, mint sok más baloldali és a munkásmozgalomhoz közel-
álló értelmiséginél az teremtette meg a kedvező talajt a freudista 
idealista-reakciós eszmei fertőzés számára, hogy a német események-
kel, Hitlerék hatalomra jutásával kapcsolatban felvetették a kérdést: 
,hol csúszott hiba a számításba', hogyan volt lehetséges az, hogy egy 
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országban, amelyben az objektív feltételek már régebben megértek a 
szocializmusba való átmenet számára és ahol oly erős volt a munkás-
mozgalom, a szubjektív feltételek elmaradtak, diadalmaskodhatott 
és széles tömegek támogatását élvezhette a fasizmus." (Révai József : 

József Attila 75.) 

Kétségtelen ez a probléma is erőteljesen foglalkoztatta József 
Attilát, hiszen maga fejtette ki Hegel, Marx, Freud című tanul-
mányában, de legfeljebb nyomatékot adhatott freudista orien-
tációjának és nem a talaját teremtette meg — mivel az — Vágó 
Márta könyvének egyértelmű tanúsága szerint — másban gyö-
keredzik és régebbi fogantatású. Szubjektíve saját élete, pszichi-
kai problémái, alapvető valóságélménye teremtette meg ezt a 
talajt, objektíve az a lenini megállapítás, hogy a marxizmus nem 
semmisíti meg, hanem kritikailag elsajátítja és továbbfejleszti 
az emberiség egész fejlődését, kultúráját. József Attila mind a 
freudizmust, mind az említett gondolkodói teljesítményeket az 
emberiség fejlődése, kultúrája, elsajátításra és továbbfejlesztésre 
méltó részének tekintette. Nézetünk szerint ugyanis ezzel az 
összeegyeztetési kísérlettel József Attila egyáltalán nem csúszott 
a pszichológiai idealizmus lejtőjére és Révainak ez a vitája nem 
a marxista és a freudista vitája, hanem a marxizmus két felfogá-
sáé, amelyben mindkettőnek megvan a maga erős és gyenge 
oldala. Révai erős oldala József Attila kísérletének valóban meg-
levő zavarosságait felfedő logikájában van, gyengesége pedig 
abban az elzárkózásban, a problémaérzékenységnek abban a 
hiányában, amellyel a limine elveti az egész problematikát, 
vakon megy el egy reális szükséglet — tudniillik a marxista 
pszichológia és ezen belül a marxista ösztöntan megteremtésé-
nek szükséglete — mellett. József Attila gyengesége a szándék 
— ködös, nyelvében és gondolatában eklektikus, talán már ski-
zofréniája manifesztálódását is magán viselő — kidolgozása, de 
igen nagy erőssége — zsenialitása —, hogy meglátja a problé-
mát. 

Révai idézi József Attila 1938-as Hegel, Marx, Freud című 
tanulmányának egy részletét: 
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„Kategóriáit Marx az emberek faji es nemi létéből származtatja. 
E származtatást az jellemzi, h o g y a nemi tevékenységet gazdaságinak, 
termelésnek fogja fel, a termelésben, gazdaságban, politikában azonban 
már csak faji megnyilatkozást lát, és nem veszi észre benne a nemiséget. 
Jellemzi az is, hogy a nemiséget és vele az embert h o g y úgy m o n d j a m 
fiziológiai és nem biológiai szempontból , a testi lét szervei és nem 
ösztönei szempontjából nézi, s a termelési eszközök oldaláról szemléli a 
társadalmat. . . Marx szemére veti Feuerbachnak, hogy a nemiséget 
.idealizálta'. Feuerbach éppígy felróhatná Marxnak, hogy ő pedig 
.ma te r i a l i zá l t a ' a n e m i s é g e t . " (József Attila összes művei, III. k ö t . 
266 — 267.) 

Kétségkívül olyan szöveg ez, amelynek minden mondata úgy 
zavaros, ahogy van. De mégis van racionális magja, mégis egy 
valódi probléma húzódik meg mögötte. Az tudniillik, hogy a 
Tőke Marxja — egy közgazdász számára teljesen legitim, sőt el-
kerülhetetlen módon - - az ember ön- és fajfenntartási ösztön-
komplexumából az önfenntartást emelte ki (beleértve a család-
fenntartást is természetesen) — mivel azzal lép be a termeléspro-
cesszusába és azzal játszik tudatos szerepet abban. S ezzel — aka-
ratán kívül — egy egyoldalú hagyományt kanonizált, amely 

látszólag — elég lehet a politikus számára, de szükségképpen 
elégtelen a költőnek. Más kérdés, hogy a filozófus Marx, a tel-
jes Marx ennél jóval sokoldalúbb és írásaiból (a Tőkét is beleért-
ve) éppúgy kigyűjthető lenne egy marxista pszichológia kerete, 
oszloprendszere, mint ahogy egy marxista esztétikát kigyűjtöt-
tek. (Még ha kevésbé explicit formában is, hiszen nem egy több 
évezredes studiumról, hanem egy tulajdonképpen még meg 
sem született tudományról van szó.) S ebből kiderülne, hogy a 
freudizmus, ha nem is világnézeti megalapozottságában és világ-
magyarázó intencióiban, mert ilyen összeegyeztetés valóban 
nem elképzelhető, de empíriájában, feltárt tényanyagában nem 
is olyan összeférhetetlen a marxizmussal, nem is olyan integrál-
hatatlan a materialista világkép szempontjából. József Attila e 
tanulmányának az az alapvető hibája, hogy nem Marx-szal, 
hanem Marx ellen hadakozott benne Freudért, Freud marxista 
asszimilációjáért. Pedig például — hogy mást ne említsek — az 
1844-es Gazdasági-filozófiai kéziratok Marxa (akit talán éppen 
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ezért tekintettek hosszú időn át apokrif marxistának) alapvető 
segítséget nyújthatna neki ehhez, hiszen éppen az a törekvés 
munkál benne, amely József Attila Freud felé tapogatózását 
motiválja és magának Freudnak kutatásait, kérdésfeltevéseit 
meghatározza. Az nevezetesen, hogy az emberről szóló tudo-
mányt a maga természeti alapjaiban is meggyökereztesse; meg-
szüntesse azt az episztemológiai-ontológiai hasadást, amely az 
ember, mint társadalmi kultúrlény és az ember, mint biológiai 
lény, mint nemcsak a főemlősök leszármazottja, hanem mint 
aktív főemlős között fennáll (s amely különösen a Hegel-i idea-
lizmus nyomán mélyül el). S ezzel helyreállítsa valóságos nem-
beli egységét, visszahódítsa az emberi természet elveszett para-
digmáját. Marxnak azok a megállapításai, melyek szerint: 

,,Az embernek az emberhez való közvetlen, természetes, szükség-
szerű viszonya a férfinak a nőhöz való viszonya. Ebben a természetes 
nembeli viszonyban az embernek a természethez való viszonya köz-
vetlenül az emberhez való viszonya, mint ahogy az emberhez való 
viszonya közvetlenül a természethez való viszonya, saját természetes 
meghatározása. Ebben a viszonyban tehát érzékileg, egy szemlélhető 
tényre redukálva jelenik meg, mennyire lett az emberi lényeg az 
embernek természetté vagy a természet az ember emberi lényegévé." 
( M a r x : Gazdasági-filozófiai kéziratok. 1844-ből, K o s s u t h . 1970. 68. ), 

vagy az a megállapítása: 

Az ember a természettudomány közvetlen tárgya; mert az ember 
számára a közvetlen érzéki természet közvetlenül az emberi érzékiség 
(azonos kifejezés), közvetlenül min t a számára érzékileg meglevő 
másik ember; mer t a saját érzékisége csak a másik ember révén van 
mint emberi érzékiség önmaga számára. De a természet az emberről 
szóló tudomány közvetlen tárgya; az ember első tárgya — az ember 
természet, érzékiség; és a különös emberi érzéki lényegi erők, mint 
ahogy csak természetes tárgyakban találhatják meg tárgyi megvaló-
sulásukat, úgy csak egyáltalában a természeti lényeg tudományában 
találhatják meg önmegismerésüket." (uo. 74.) 

és folytathatnánk az idézeteket amelyek éppúgy mutatnak 
Freud felé is, mint József Attila a maga megsejtéseiben zseniális, 
korát megelőző és napjainkban beérő, megfogalmazásábanpon-
tatlan, szőrszálhasogatóan túlkomplikált, Hegellel bonyolított 
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és valóban eklektikus okfejtései. (Különös paradoxon, hogy bár 
József Attila éppen ebből a Marx-műből idéz, de a számára leg-
kiaknázhatóbb megállapításokon részben vagy egészben átsik-
lik, s így a bennük rejlő pozitív lehetőségeket vállalkozásához 
nemcsak, hogy nem használja fel, de kifejezetten a vitalehetősé-
geket keresve emeli ki idézeteit; a Gazdasági-filozófiai kéziratok 
szövegeivel tulajdonképpen a későbbi Marxnak a gazdasági 
elemzések céljaira absztrahált emberfogalmával polemizál, 
amely itt mint az ember természeti totalitásának aspektusa sze-
repel.) Amilyen természetes és szükségszerű ugyanis, hogy 
később Marx mint a termelés társadalmi szerkezetét vizsgáló 
közgazdász az önfenntartó — s a maga önfenntartásával a legtu-
datosabb s a társadalmasodás szempontjából a legfontosabb 
emberi tevékenységet folytató — embert absztrahálja a maga 
természeti-társadalmi létének szövevényéből, annyira természe-
tes és szükségszerű az is, hogy az emberi lét teljességének átfogá-
sára törekvő, az embert a maga érzületében — örömében, fáj-
dalmában, bizakodásaiban, szorongásaiban stb. — vizsgáló köl-
tőnek, lírikusnak a maga természeti-társadalmi egységében kell 
„górcsöve" alá helyezni. S elmélyíti ezt a szükségszerűséget, 
hogy az elidegenedettség — korunk egyik fő betegségévé vál-
va — parancsoló erővel kényszeríti ki ezt a komplex vizsgáló-
dást, mivel külön-külön sem az ökonomia, sem a pszichológia 
nem tud teljes feleletet adni rá, lévén egyszerre társadalmi és 
pszichikai jelenség. Amennyire igaza van ugyanis Erich F romm-
nak, amikor a modern pszichológiát olyan tudománynak jel-
lemzi, „amelyben elidegenedett kutatók elidegenedett és elide-
genítő módszerekkel elidegenedett embereket vizsgálnak", 
ugyanúgy — ha más módon is — a tudatos önfenntartó érdek-
cselekvést absztraháló — és ismételjük a maga tudományában 
jogos gazdasági vizsgálódási módszer is valamiféle — hatásában 
jelentőségében ugyan össze nem mérhető — elidegenítő tenden-
ciát hordoz magában az emberi teljességhez viszonyítva. S a két 
elidegenedettség — csak egymással oldható fel teljes emberi 
ontológiává, antropológiai világképpé. József Attila ott téved 
szerintünk, amikor az „ö reg" Marx absztrahált emberfogalmát 
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akarja összeegyeztetni az öreg Freud egyoldalúvá torzult ösz-
tönfogalmával, amelyben — ugyancsak Fromm találó megálla-
pításával — 

„a megítélésnek az a módja, ahogyan Freud a destruktivitáshoz 
viszonyult, az első világháború élményére vezethető vissza. E há-
ború megrendítette a liberális optimizmusnak azokat a tartópilléreit, 
amelyek mindeddig Freud egész életét betöltötték." 

(Miként a hitlerizmus győzelme József Attila szocialista opti-
mizmusának tartópilléreit — legalábbis a közeli perspektívát 
illetően.) A szintézis kulcsa a fiatal — a filozófus — Marx, és a 
fiatal, a még nem filozofáló, a még csak pszichiáter Freud mű-
veiben keresendő. 

Természetesen távol áll tőlünk — és nemcsak terjedelmi 
okokból, hogy itt most valamiféle javaslatot tegyünk a marxiz-
mus és a freudizmus összeegyeztetésére, még kevésbé, hogy 
megoldjuk ezt a bonyolult problémát, amelybe annyi kiváló 
gondolkodónak beletört a bicskája. Még csak József Attila kísér-
letének inspiráló kezdeményezéseit és nyilvánvaló zsákutcáit 
sem kívánjuk most kritikai mérlegre tenni. Mindössze azt akar-
juk hangsúlyozni — de azt nyomatékosan —, hogy csak a mar-
xizmus egy lezárt, az explicit marxi örökséget, illetve annak is 
csak egy részét elfogadó koncepciója számára eleve abszurd, 
„antimarxista", idealista ez a szintetizáló törekvés, de sem a dia-
lektikus módszer, sem a materialista elmélet szempontjából nem 
szükségképpen az. 

Ám ha e szintézisnek csak a törekvését méltányolhatjuk fenn-
tartás nélkül a költő teoretikai munkáiban — verseit éppen 
ennek a programnak hibátlan és zseniális megvalósítása teszi 
marxista költészet korszakteremtő alkotásaivá. Költőnk és kora 
című könyvemben már érintettem ezt a kérdést és Révai ellent-
mondásos álláspontját, mely szerint: „ . . . van József Attila, a 
freudizmusba tévedt magánember és tanulmányíró, és van 
József Attila, a költő, akinek mint versírónak 'semmi köze a 
freudizmushoz'." Nem kívánom az ott kifejtetteket megismé-
telni, de Vágó Márta könyvének és Révai jegyzeteinek nyilvá-
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nosságra kerülése lehetővé teszi, hogy mélyebbre ássunk e p rob-
lematika megvilágításában és határozottabban fogalmazhassunk. 

József Attilának, a költőnek azért volt szüksége a freudiz-
musra, mert komolyan vette — minden elődjénél komolyab-
ban — az ember teljes felszabadításának marxi programját; mert 
az emberi elnyomottságot, megnyomorítottságot a maga antro-
pológiai (biológiai-társadalmi-lélektani) egységében szemlélve 
és élve át — találkoznia kellett az emberi élet kívülről és belülről 
egyaránt leselkedő démonaival, a termelőerők és ösztönök fo j -
togató erőivel egyaránt. Marxistaként volt freudista is — tudva 
és hangoztatva, hogy életünk külső és belső megnyomorodásá-
ra egyaránt „ott kívül" — a társadalomban — van „a magyará-
zat" (és nem fordítva), de tudva és hangoztatva azt is, hogy az 
„idebenti" ösztönök éppúgy materiális tényezők, mint az „oda-
kinti" termelőerők. Ezt idealizmusnak értelmezni annyit jelent, 
mint a materializmus érvényességi köréből, hatósugarából kiik-
tatni — idealistának bélyegezni — az ember természeti vonat-
kozásait és csak az így mitizálódó gazdasági-társadalmi viszo-
nyokat fogadni el valóban anyagiaknak. (Nem Marx össze-
egyeztethetetlen Freud mélylélektani eredményeivel, hanem 
Hegel s éppen „abszolút" idealizmusa következtében.) Révai 
József ezt így nem mondja ki — de lényegében ezt teszi József 
Attila értelmezésében. S ezért nem tud költészetének valódi 
lényegéhez a maga teljességében eljutni, ezért válik számára 
Ady valamilyen jobb és színvonalasabb epigonjává, ezért par-
cellázza fel azt az új egyetemességet, amely kora társadalmi 
problémáinak szinte enciklopédikus teljességét adja (pedig ez 
Révai kifejezése) — kívülről és belülről, az emberi viszonyla-
tokban és az emberi lélekben (sőt, az emberi testben, lásd „ezer-
nyi fajta népbetegség" stb.) egyaránt megragadva azt. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy József Attila születése 
vagy akár eszmélése pillanatától mindig és következetesen ma-
terialista, marxista volt. Min t minden gondolkodó fiatalember 
a Horthy-korszak tájékozódási viszonyai közepette — s erről is 
Vágó Márta könyve tudósít — többé-kevésbé végigkóstolja 
azt a világnézeti kínálatot, amelyet a kor szellemi élete nyúj t 
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számára („Minden, mi nem ennivaló, megrágtam és kiköp-
tem" — írja a Könnyű fehér ruhában című versében), s amelyben 
ekkor éppen a marxizmus a „legeldugottabb" és vargabetűkkel, 
ellentmondásosan, eklektikus átmenetekkel jut el a maga mar-
xista materialista világképéhez. De ebben a folyamatban „a szo-
ciológiai és pszichoanalitikai látásmód összeszűrése" József Atti-
lánál nem az egyik buktató, akadály, kitérő (mint az irredentiz-
mus, az anarchizmus, a tolsztojánus-krisztiánus aktivizmus, a 
fajvédő koketéria közjátékai), hanem éppen ellenkezőleg, a kor-
szerű materialista világkép célbaérése, amelyben a társadalom 
marxista interpretációja feltételezi és kiegészíti az emberi lélek, 
ösztönmechanizmus — a freudizmus — materialista értelmezé-
sét, átértékelését és fordítva. Függetlenül attól, hogy ennek a 
teoretikus kifejtése mennyire sikerült és hogy a pszichoanalízis 

mint terápia — milyen szerencsétlen következményekkel is 
járt a költő életében. 

VI. 

Hadd idézzünk most a költő Vágó Mártához írt egyik levelé-
ből egy olyan passzust, amely kétségkívül József Attila zavaros 
okfejtései között is az egyik legzavarosabb, legellentmondáso-
sabb, legnyilvánvalóbban idealista ihletésű, úgy, azokkal a rövi-
dítésekkel, ahogy Révai is kijegyzetelte: 

,, . . . a napi politika aljas, sőt minden politika, az viszi csődbe min-
duntalan az emberiséget, amire pedig te vállalkoztál (tudniillik a fá-
biánus szociális munka a munkások között — Gy. E.) annak a köly-
ke. És más nem is segít, csak a makulátlan idealista filozófia-metafi-
zika a szellemiekben és a tiszta erkölcsiség a lelkiekben . . . Gondol-
kozz a gondolatért, s szeress a szeretetért, költs a költészetért — és egy 
emberélettel közelebb van a jóság és a szolidaritás teljessége minden-
ki számára. Mindaddig balgaság az önfeláldozás, amig az ember sa-
ját maga (magát — toldja be Révai szögletes zárójelben, az én olvasa-
tomban önfeláldozását. Gy. E.) Istennél kisebb szempontok szerint 
irányítja, tehát olyan szempontok szerint, amelyek lehet, hogy az 
igazság hordozói, de ha kétségkívül azok, akkor — gyakorlatról 
lévén szó — csak a történeti igazságra vonatkoznak, nem pedig az 
ezeknél százszor elvontabb örökkévalóra . . . Édes szerelmem, az 
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ember egyszerre él az életben és az örökkévalóságban, és ha ezt tud-
ja, akkor könnyen választhat, azaz hogy azonnal rátalál az Ethoszra : 
mindent úgy tegyen, mintha csak egy élete volna, éspedig nem tör-
téneti, hanem örökkévalósági, tehát lehetőleg ne fizikai, hanem szelle-
mi, fizikai csupán annyi, amennyi saját egyéni történeti életéhez 
szükséges. Ezért olyan borzasztó az amerikánizmus és általában a 
kapitalizmus, mert minél több fizikai tevékenységre kényszerít, értsd 
ebben az olyanokat is, min t a könyvelés — azonban mindezekből 
nem az következik, hogy no, most elmegyek proletárgyerekek ne-
velőjének, hiszen ezt már nem lehet nézni tovább! — mert ezáltal 
történelmi életemnek nyi tok nagyobb és nagyobb tért, mert az a 
kevés szellemiség és lelkiség, amellyel ez a munka kecsegtet, csupán 
csalétek a legjobbhiszeműek számára . . . és arra való, hogy a magát 
erre adó ember örökkévalóságát megölje . . . Ne érts félre, nem azt 
akarom, hogy .forradalmár' légy a szó politikai és történelmi értel-
mében, mert a kettő egykutya. Mindkét esetben megölöd belső lá-
tásodat a külső káprázat kedvéért . . . Reformizmus és revolucio-
nizmus csak abban különböznek egymástól, hogy az egyik aszpirint 
etet a holdkórossal, a másik pedig keserű vizet itat vele. Közben pe-
dig szegény levágódik az Úristen házatetejéről." (Vágó Márta 159 — 
160 161.; Révai József 117 — 118.) 

A forradalmi ténymegállapításoknak és az ellenforradalmi 
konklúzióknak — amelyekből Révai, nyilván mint számára 
magától értődőket a forradalmi ténymegállapítások egy részét 
pontozza ki — ez a fura, logikátlan egyvelege joggal kelti fel 
minden marxista ellenvetéseit —, még ha a szerelméért elkesere-
detten harcoló fiatalember manőverezését is belekalkulálja ebbe 
az okfejtésbe. Olyan nyilvánvaló tévedések ezek, annyira anti-
marxista gondolatok, hogy talán részleteznünk sem kell. De ép-
pen ezért érdekes és reveláns hogy ebből az annyi vitára alkal-
mat nyúj tó gondolatsorból mi az, amit Révai széljegyzetében 
kiemel és bírálata tárgyává tesz. Ezt fűzi hozzá: „1928 októberé-
ben! Párizsból már visszajött! Olvasta Lenint, stb. Mi hiányzott 
neki? a forradalmiság miért nem elégítette ki? Miért kellett neki 
az élet az örökkévalóságban ?" 

Pedig József Attila — s ezt Révai nem veszi észre — miköz-
ben szavakban tagadja a forradalmiságot, valójában csodálatos 
programját és szinte definícióját is adja; idealista burokban, ki-
érleletleniil, helytelen és később egész életével helyesbített 
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konklúziók társaságában először fogalmazza meg a „Minden-
séggel mérd magad"-nak azt az emberi-költői programját is, 
amely kitisztulva kezdeti koncepciójának zavarosságaiból, köl-
tészetének középponti magvát, összetartó erejét, kisugárzó 
gócát jelenti. Az az istennél nem kisebb szempontoktól irányí-
tott, „örökkévalóságban" is élő emberigény materializálódik, 
áll fejéről a talpára az Ars poetica emberi-költői programjában, 
miként a költő későbbi politikai magatartásában, harcaiban is. 

Az idézett levélrészben a költő egyébként expressis verbis is 
megfogalmazza : miért kell neki, mit jelent számára ez az örök-
kévalóság, — éppen azokban a mondatokban, amelyeket Révai 
kipontoz feljegyzésében. Azután, a mondat után „Ne érts félre, 
nem azt akarom, hogy 'forradalmár' légy . . . " a következőket 
írja: „Mindkét esetben megölöd belső látásodat külső káprázat 
kedvéért, tehát tulajdonképpen nemhogy hozzásegítenéd az 
embereket örökkévalóságukhoz, tehát az igazsághoz, testvériség-
hez, egyenlőséghez és szabadsághoz (kiemelés: Gy. E.) hanem 
föladván a magadét, mindezt hátráltatod." S hogy az ember 
belső és külső szabadságának ez a következetesen forradalmi 
igénye, végül is a társadalmi harc minden formáját elutasító, 
privatizáló önmegvalósítás durva és kispolgári illúziójába tor-
kollik („És akkor segített az ember a legtöbbet, ha mint egyén 
azt mondhatja, tégy úgy mint én," „Aki segíteni akar, az ne 
tegye elvvé a segítséget, annak ilyen tekintetben ne legyen elve 
és ne válasszon ki magának bizonyos e s e t c s o p o r t o t . . . " stb.) 
az a költő világnézeti fejlődésének azzal a tolsztojánus-krisztiá-
nus epizódjával magyarázható, amely a „jóság" versek aktiviz-
musát is jellemzi. Kétségkívül vannak József Attilának olyan 
megnyilatkozásai is már a megelőző időkből — például az 1927. 
április 25-én Párizsból József Jolánhoz intézett és a bolsevizmus-
sal egyértelműen szolidarizáló levele, de a Vágó Márta levelezés-
ben nem egy passzusa is — amelyek érettebb és egyneműbb 
politikai-világnézeti állásfoglalásról tanúskodnak. Mindez azon-
ban nem bizonyít mást, minthogy egy világnézet elsajátítása 
sohasem történik egycsapásra, valamiféle hirtelen megvilágoso-
dással, hanem fokozatosan, ellentmondásosan, hangulati hul-
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lámzásokkal, visszaesésekkel valósul meg, harcban a régi és az 
új nézetek között. József Attila — szinte ösztönösen — magáé-
nak vallja az ember felszabadításának marxi programját és gyö-
nyörű megfogalmazását adja — de a hozzá vezető utat még 
nem ismeri fel. Még nem marxista, de — s erre fel kell figyel-
nünk — nem is freudista még. „Én nem hiszek a pszichológiá-
ban és a hasonló tudományokban . . . " — írja, ugyancsak a 
Révai által kipontozott szövegben. E két komponens — a szo-
ciológiai és a pszichológiai látásmód — egyszerre érik meg gon-
dolkodásában és vezeti el ahhoz a felismeréshez, hogy az egyéni 
önmegvalósítás szabadságához is társadalmi harcra van szükség, 
s hogy a társadalmi harc az egyén önmegvalósításának is a leg-
fontosabb közege, terrénuma. Maga Vágó Márta is szükséges-
nek érzi, hogy a reformizmusról és revolucionizmusról tett 
megjegyzéshez a következő lábjegyzetet fűzze: „Oly nyilván-
való az óriási változás gondolkodásában később, hogy nincs ér-
telme a kommentálásnak . . . " 

De ennek az „óriási változásnak" is az az egyetemesség, az a 
„mindenséggel" mért emberigény az ihlető ereje, amely már 
ezekben a sorokban is megfogalmazódik. S ez vezeti el József 
Attilát egyfelől a lírai utópizmus csodálatos szárnyalásáig — s az 
utópizmusnak az emberi vágyakat, aspirációkat is magában fog-
laló lírában más, egyértelműbb és nemesebb szerepe van, mint a 
valóság diagnosztizálására hivatott teoretikus munkákban —, 
másfelől ahhoz a pokoljárásig, amelynek során az emberi inferno 
minden körét végigjárja. S ebben a mindenségben a társadalmi 
és a lélektani, a marxi és a freudi nem két eklektikusán össze-
passzított szempont József Attila költészetében, hanem ugyan-
annak a valóságélménynek és valóságlátásnak két egymástól el-
választhatatlan dimenziója, paramétere — harmadiknak az eti-
kai dimenzió csatlakozik hozzájuk — amelyből bármelyiket 
csorbítjuk meg, a másik kettő értéke, funkciója, érvényessége is 
megsínyli. 
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VII. 

Persze igazságtalanok lennénk Révaihoz, ha József Attila 
körüli csatározásaiban egy nevezőre hoznánk azokat a vitáit, 
amelyeket a költő freudista értelmezőivel folytat, azzal, amit 
magával a költővel. Az előbbiekben Révainak van egy alap-
vető és több részletigazsága. Az alapvető, hogy József Attila 
valóban és mindenekelőtt a munkásosztály, a marxizmus köl-
tője, és Révai érdeme, hogy ezt nyomatékossá teszi, nein engedi 
elhomályosítani, freudizmusa mögé rendelni, vagy feloldani 
abban — még ha megítélésünk szerint nem is mindig követke-
zetes e szándékában, ha saját maga teszi felemássá és viszonyla-
gossá is ezt a törekvését. Hiszen, hogy József Attila költészete 
marxista vagy freudista költészet-e, abban nem az a perdöntő, 
hogy a költő — számos marxistával, hogy hazai példát mond-
jak, például Nagy Lajossal egyetemben — valóságnak fogja fel 
az emberi lélek Freud által feltárt betegségeit, torzulásait, komp-
lexumait és besorolja azokat a társadalom embernyomorító 
szörnyűségei közé — míg Révai „freudista hülyeségnek" (96.), 
„freudista halandzsának" (106.) stb. minősíti; s még az is a költő 
„magánügye", hogy verseiben, képalkotásában mennyit merít 
analitikus élményeiből. Egyedül és kizárólag az a perdöntő, 
hogy társadalomszemléletét, történelmi távlatát, politikai prog-
ramját, az emberről és felszabadulásáról vallott nézeteit mindig 
a marxizmus eszméi (és csak azok) — az osztályharcok láncola-
tában kibontakozó emberi fejlődés forradalmi optimizmusa — 
határozzák meg és sohasem a világnézetté emelt freudizmus 
ösztöncentrikus kultúrpesszimizmusa. Hogy a freudizmussal is a 
tiszta emberi öntudatért, a szocializmusért harcol ; hogy a freudi 
patológia integrálódik marxista világképébe és nem fordítva. 
Révai azonban nem ismeri el ezt az integrálódást költészetében 
— tehát József Attila marxizmusát nem tekinti homogén költői 
világképnek — s így akarva-akaratlan, ebben a vonatkozásban 
nem József Attilával, hanem freudista magyarázóival kerül egy 
nevezőre, és ettől József Attila marxizmusáért folyó harca is 
ellentmondásossá válik. S ez abban is megnyilvánul, hogy egyes 

12 Irodalomtörténet 



i 7 8 Forum 

verseinek „visszaperlésében" is osztott arányban van igaza. 
Pedig e tekintetben még azt sem érezzük mindig perdöntőnek 
(olykor persze kétségtelenül az), ha a freudista értelmezés, ma-
gától a költőtől származik. Tagadhatatlan ugyanis, hogy életé-
nek utolsó korszakában emberi tragédiájához - mint ez Vágó 
Márta könyvéből és más visszaemlékezésekből is kitűnik, 
Gyömrői Edithez intézett, már idézett levele és egyéb dokumen-
tumok is tanúsítják — hozzájárult a freudizmus egy rögeszmés-
sé váló, kényszerképzetes vonatkoztatási rendszerré torzuló fel-
fogása, ami visszahathatott a saját verselemzéseire is. Például a 
Kiáltozás e két sora: „Ölelj meg, ne bámulj vakon / a kifent 
rohamkéstől . . . " esetében, amelyről azt mondta Vágó Mártá-
nak, hogy „kifent herélőkést kellett volna írnia . . . ", s amely-
hez Vágó Márta hozzáfűzte: „Vajon aki analitikusan nem ori-
entált, megértheti-e a kasztrációs félelemnek ezt a kínosan töké-
letes kifejezését?" Révainak itt nyilvánvalóan igaza van, amikor 
a leírt szöveg alapján a fasizmus rohamkését fogadja el elsődle-
ges mondanivalóként — és nem egy ilyen példát említhetnénk. 
De már amikor ezt követően a Teád a kezed középső szakaszá-
nak négy sorától: „ Ú g y őrizz, mint / ki gyilkolna, / mintha 
éltem / élted volna" is elvitat minden freudista hatást, Vágó 
Mártának kell igazat adnunk, s erre is több példa van. (Révai : 
József Attila 123.) 

Révai ugyanis nemcsak a költő értelmezőinek olykor már 
groteszk túlzásaival vitatkozik, hanem költészetének explicit 
tartalmaival is. Következetesen érvényesítve azt az alaptételét, 
hogy „a freudizmus hatása József Attila gondolkodására rom-
boló volt", — szemben szinte az egész kortársi irodalom, de leg-
alábbis igen jelentős áramlatai tanulságtételével — az esztétikai 
értékképződés minden lehetőségét elvitatja a freudi mélylélek-
tan eszméitől. Sem a gyerekkori élményvilág feltámadásában, 
sem az anya-versekben, sem szerelmi költészetében, de még a 
betegséget oly mesteri hitelességgel diagnosztizáló költeményei-
ben sem hajlandó elismerni a freudi ismeretek inspiráló hatását, 
akkor sem, ha az életrajzi elemekre épülő, vagy éppenséggel 
visszaemlékezésre támaszkodó pszichológiai magyarázat — s 
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ilyen sok van Vágó Márta könyvében — frappáns, kulcsértékű, 
cáfolhatatlannak tűnik, valóban megvilágít egy-egy képet, 
hasonlatot. S így József Attila költői teljesítményének az a világ-
irodalmi értelemben is páratlan oldala, amellyel a saját betegsé-
gének költői látleletével, az emberi lélek eddig feltáratlan mély-
rétegeibe ás le — Révai számára érdektelenné vagy tehertétellé 
válik. Vágó Márta könyvéhez írt jegyzetében ezt meg is fogal-
mazza: „József Attila 'pszichoanalitikus' verseinek igazi magya-
rázatát meg kell találni: látszólag valóban 'analitikus' témájú 
versek, de mégis másról van szó. Miről?" Majd igazi magyará-
zatként hozzáteszi : „Mama, Öcsöd, stb. (121.)" De sem a Mama, 
sem Öcsöd nem cáfolata, hanem inkább lehetséges tudattartal-
ma a pszichoanalízisnek. 

Ez a gondolat — mint előfeltevés — azonban meghatározóvá 
válik Révai okfejtéseiben, amelynek fő céljává válik, hogy ki-
mutassa : József Attila versei „minden freudista magyarázat nél-
kül" megérthetőek. S ez abban a viszonylagos értelemben, hogy 
minden mű értelmét — s így érthetőségét — önmagában hord-
ja (még ha a megértésnek mélyebb rétegei is vannak, amelyek 
már a szellemi kontextusra való kitekintést is igénylik), még 
igaz is lehet. De ebben az értelemben József Attila nagy marxis-
ta versei — a Hazám, A Dunánál, a Levegőt !, a Külvárosi éj, a Téli 
éjszaka, de még A város peremén is érthetőek és élvezhetőek ön-
magukban is, azok számára is, akik semmilyen marxista előkép-
zettséggel nem rendelkeznek, József Attilától kapják első mar-
xista ismereteiket. A kérdés azonban nem az, hogy József Attila 
versei megérhetőek-e freudizmus nélkül, hanem, hogy létre-
jöhettek volna-e ebben a formában, ezen a hőfokon nélküle. 
S Révai ezt már nem vizsgálja. Ha 1951-es polémiájában valami-
féle marxista—freudista (optimista—pesszimista, közéleti—ma-
gánéleti) dualizmus alapján osztotta két részre költészetét, egyes 
tematikákat, korszakokat, verseket pozitívan, nagy szocialista 
költészetként értékelve, másokat negatívan, a polgári dekaden-
cia megnyilvánulásaként, öregkori tanulmányaiban és jegyzete-
iben nem en bloc iktatja ki a freudista (vagy annak vélt) verse-
ket költészete értékei sorából, hanem az egyes versekből maguk-
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ból kísérli meg belülről kioperálni a freudi hatásra utaló jegye-
ket, vonatkozásokat. S ez a művelet kettős módon megy végbe. 
Egyrészt a versmagyarázatok önkényével (persze vannak Réva-
inak telibetaláló, nagyszerű verselemzései is, ahol ezt koncepciója 
megkívánja vagy megengedi), másrészt — mint a pszichoanalí-
zisnek a Mamával és Öcsöddel való szembenállításában már lát-
hattuk — mesterkélt alternatívák felállításával. 

Hogy meddig megy el a versmagyarázatok önkényében, 
arra csak két példát. Ifjúkori, Juhász Gyulához írt versében József 
Attila ezt írja : „Üzend, hogy nincs isten, ember, / csak magya-
rok letiport hazája." S bár Galamb Ödön megírja, hogy József 
Attila ezidőben irredenta verseket is ír, s Révai hivatkozik is 
erre ( csoda lenne, ha nem így volna), s az Irodalomtörténet 
1954-es évfolyamában (347—359.) már megjelent Péter László 
József Attila textológia című tanulmánya, amelyben arról tudó-
sít, hogy a költő 1923 februárjában Áldott légy, jó Magyarország 
címmel irredenta verset írt az orosz emigráns művészek makói 
hangversenyére, amit az egyik orosz művész meg is zenésített, 
s ami a műsorlapban meg is jelent (Péter László közli is), — 
Révai mégis apodiktikusan jelenti ki: „A 'magyarok letiport 
hazáján' nem a trianoni Magyarországot kell érteni, hanem a 
letiport p r o l e t á r d i k t a t ú r á t . . . " (József Attila problémák. 55.) 
Kell-e különösebb stíluskritika ahhoz, hogy ez a „nincs isten, 
ember" formula — miként a vers egész hangvétele — nem a 
proletárdiktatúra szellemiségéből fakad, hanem igenis korabeli 
— à la Végvári — irodalmi közhely (Csonka Magyarország — 
nem ország stb.), tehát legalábbis — ha nagyon jóindulatúak 
vagyunk — kettős értelme van-e soroknak? Pedig abban, amit 
igazolni akart vele, Révainak igaza van : valóban elfogadhatat-
lan az az állítás, hogy a forradalom eseményei és élményei min-
den nyom nélkül viharzottak el József Attila feje felett — csak 
éppen nem ezzel a versével cáfolható. Vagy egy más jellegű 
példa. A Lassan, tűnődve című vershez „A semmi ágán ül szí-
vem" stb. Révai a következő kommentárt fűzi: „Ez is értékel-
hető à la Illyés; valójában fordítva: a parnasszista természet-
idill-anti- vagy ahumanista természetlátás. Még a természet is 
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embertelen!" (143.) A semmiről Illyés és a parnasszista termé-
szetlátás ahumanizálódása jut Révai eszébe, bár, hogy nem csak 
az, arról, a nagyon is problematikus értékel hető tanúskodik . . . 
És sorolhatnánk a példákat. 

Ez az önkényes, előzetes elképzeléshez idomított verselemzés 
azonban, csak kiegészítése a mesterkélt alternatívák felállításá-
nak. Révai úgy próbálja cáfolni József Attila verseinek freudi 
ihletettségét, hogy kimutatja róluk — amit egyébként senki 
nem vitat —, hogy „valójában" antifasiszta versek, vagy „sza-
bályos" (?) szerelmi, esetleg egy proletáranyának emléket állító 
költemények stb. Jóformán a tárgyalt vers minden tartalmi 
mozzanata alkalmas számára arra, hogy a freudi inspirációval 
szembeállítsa, annak cáfolatára használja fel, attól kezdve, hogy 
„saját életéből lesz lírai anyag : de ebben nincs freudizmus" (95.), 
„minden analízis nélkül eszébe juthatott a gyerekkor" (123.), 
bár a költő maga azt vallja, több alkalommal is, versben is, hogy 
az analízisben jutott eszébe — egészen az iróniának, a freudi 
hatást eszerint lehetetlenné tévő kimutatásáig. (107—109.) 

A freudizmus világnézeti aspirációival persze lehet is, kell is 
vitatkozni, de fasisztának igazán nem minősíthető. A fasiszták 
Marx és Freud könyveit együtt égették — és nemcsak faji okok 
miatt. Az, hogy egy vers antifasiszta, éppúgy nem zárja ki a 
freudi motívumokat és motivációt (sőt, az utóbbi inkább való-
színűvé teszi az előbbit), mint az, hogy szerelmes, anyjáról szóló 
vagy hogy ironikus hangvételű költemény. S hogy ez a görcsös 
igyekezet Révai jegyzeteinek szinte minden oldalán megnyil-
vánul — annyira, hogy a részletes lapszám-útbaigazítást sem 
szükséges megadnunk —, hogy gondolatmenetének fővonalá-
ban áll, csak arról tanúskodik, hogy más az a freudizmus, ami 
Révai gondolatvilágában él, és más, amelyik József Attiláéban. 
Révai számára egy reakciós, a szocialista ideológiával szemben-
álló, kiirtandó, burzsoá elmélet, József Attila szemében egy 
a marxizmusába integrálódott, azzal szervesen összefüggő 
— komplementer — része világlátásának, szocialista humaniz-
musának, versépítkezésének. Révai azonban saját prekoncep-
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ciója felől közeledik József Attila freudizmusa felé, ahelyett, 
hogy verseiből elemezné ki annak valódi helyét és szerepét. 

Es ennek a prekoncepciózus közelítésnek van egy alapvető 
esztétikai vonatkozása is. József Attila költészetének művészi 
újszerűségét, jelentőségét — a többi között — az a sajátos réte-
gezettség, többszólamúság is megadja, amelyben nemcsak a 
verssorok rímelnek egymásra, de a gondolati-érzelmi-hangulati 
közelítések — az empirikus és a teoretikus, a társadalmi és a 
lélektani, az egyéni és a közösségi életsíkok is. És József Attila 
zsenialitása, hogy egyszerre, egy mozdulattal — egy költői fra-
zeológiával — képes mindezt megragadni. Más szóval, hogy 
ugyanarra a szövegre egyszerre és együtt is érvényes lehet a szo-
ciológiai, pszichológiai, morális, életrajzi stb. értelmezés — mi-
közben külön-külön és önmagukban is érvényesek. Megcson-
kítása ellaposítása költészetének, ha ezt a mesteri is-ist, vagy-
vaggyá változtatva „kiemeljük" belőle azokat az emberi-költői 
tartalmakat, amelyekhez — ha teoretikus értelemben nem is 
mindig következetes végiggondoltsággal — a freudizmus is 
hozzásegítette. Legnagyobb világnézeti verseit — a marxista . 
meggyőződésének ragyogó hitvallásait — is megcsonkítjuk 
ezzel. Sőt, talán azokat elsősorban. 

VIII. 

Révai József gazdag és sokszínű, a marxista elméletet és mód-
szert szellemi életünkben legnagyobb hatássalmeggyökereztető, 
és nemzeti értékeinket a marxizmus világnézetébe integráló 
munkásságának, József Attila természetes kiegészülése, lezárása 
lenne. Különös paradoxon, hogy a polgári vagy félpolgári 
művészet nagyjait olyan megértéssel „asszimiláló" marxista 
teoretikusnak, éppen a marxista költő, a szocializmus költője 
értelmezése a legproblematikusabb vállalkozása. Magyarázatát 
abban leli, hogy — mint más korabeli megnyilatkozásaiban 
is — Révai ezekben a tanulmányaiban is „két zászlót lobogtat". 
Részint leszámol saját tévedéseivel, részint a dogmatikus kultúr-
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politika utóvédharcát folytatja s éppen a dogmatizmus elleni 
harc költő előfutárával szemben. Ha Révai — és nem József 
Attila — szempontjából vizsgálnánk jegyzeteit, rámutathatnánk 
ennek a kettősségnek, ennek a drámai harcnak megindító, tisz-
teletet parancsoló emberi vívódásaira is. Az irodalomtörténet 
szempontjából azonban mégis az a lényeg, hogy Révai József 
Attila képe, Révai vállalkozása József Attila kritikai elsajátításá-
ra — bár vannak ennek a munkájának kimagasló érdemei, ma-
radandó értékei is —, a maga egészében mégis egyoldalú, hiá-
nyos: nem megoldása a József Attila ,,rejtély"-nek, hanem in-
kább mesterséges leegyszerűsítése annak. 

Az a karizmatikus szemlélet azonban, amelyről József Attila 
betegségével kapcsolatban szólottunk — s amelynek a valóságos 
értékek megbecsüléséhez és kritikai elsajátításához van a legkeve-
sebb köze — a szellemi életünk egyéb területeire is kiterjed és 
kitermeli a bálványimádás torz, a nagy életpályákat szentségek-
ként bebalzsamozó tévedhetetlen orákulummá nyilvánító kul-
tuszait. S ez a kultikus rajongás nem tűri el az efféle zavaró disz-
harmóniát kultúránk kimagasló alakjai között. Révai korának 
legnagyobb marxista kritikusa, József Attila a kor legnagyobb 
marxista költője. Egy szillogizmus és egy kis rabulisztika és 
megszületik a könyv előszóírójának megállapítása — amit né-
mely kritikusa is átvesz — miszerint: „Az adósságot (tudniillik 
azt az adósságot, hogy József Attilát a párt kultúrpolitikája a 
negyvenes-ötvenes években nem állította az őt megillető hely-
re — Gy. E.) elsősorban Révai József törlesztette, igazságot József 
Attilának első ízben ő szolgáltatott." (7.) Hogy József Attilának 
„igazságot szolgáltatott" — évtizedekkel Révai 1956-os és 
1958-as írásai előtt, anélkül hogy előzőleg igazságtalan lett vol-
na hozzá — Bálint György, Barabás Tibor, Agárdi Ferenc, 
Gergely Sándor, a másik Pákozdy Ferenc, Forgách Antal, nap-
lójában Radnóti Miklós, nekrológjában Illyés Gyula — kapás-
ból említek neveket — és sokan mások még eszmei korlátokkal 
és egyoldalúsággal terhelt polgári hívei sorából is? Hogy mindig 
volt egy baloldali és munkásmozgalmi közvélemény, amely 
nem fogadta el „leminősítését"? És hogy a „törlesztés" a „teljes 
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összegre" kiterjedt-e, vagy részben megújította az „adósságot" 
— ezek a kérdések fel sem merültek ebben a posztumusz idill— 
teremtésben. A lényeg a teljes hepiend, — az, hogy Kossuth 
Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezte. És ebben a kariz-
matikus összebékülésben végül is az is elsikkadt, ami Révai 
tényleges és érdemi hozzájárulása mai József Attila képünkhöz 
(mint például — amint említettük már — a költő urbanitása és 
népiessége összefüggéseinek kidolgozása, antifasizmusának 
megvilágítása, klasszicitása, pártossága stb.) 

„Bartókból érthető meg Bach és nem fordítva" — jegyzi fel 
Révai József Attila tervezett Bartók-tanulmánya vázlatának 
megállapítását. S alighanem ez az egyik alapvető különbség, 
amely a dialektikus, a marxista módszert a scientista-pozitivista 
szemlélettől elválasztja. József Attila talán az egyetlen Révai 
nagy témái közül, akit nem önmagából, saját életéből, korából, 
szellemiségéből, hanem — Bach-hal magyarázva Bartókot -
Petőfiből és mindenekelőtt Adyból kíván megérteni. S ezért 
költészetének csak azokhoz a tudattartalmaihoz van kulcsa, 
amelyek már a nagy elődökben is megtalálhatók, ami folytatás, 
kapcsolódás művében. Ez is fontos hozzájárulás József Attila 
képünkhöz, és irodalomtörténetünk valóságos arculatának, 
értékrendjének felismeréséhez, — bár az így megrajzolt fejlő-
désvonalból csak a vonal „érvényes" és a fejlődés sajnos elsik-
kad. József Attila freudista „megcsonkításával", „kicsontozásá-
val" sem a teljes József Attilát szegezi szembe, hanem költésze-
tének egy másik előjelű, marxista pretenciójú — valójában azt 
szintén egysíkúvá tevő — kilúgozását. 

Sem Révai kritikusi-irodalomtörténészi, sem József Attila 
költői nagyságának nincs arra szüksége, hogy mítoszokkal öreg-
bítsük. Voltak ellentétek nézeteikben, a világról vallott felfogá-
sukban és ezek sohasem tűntek el teljesen. Révai eljutott a költő 
emberi megbecsüléséig, nagyra értékelte képességeit, megsze-
rette számos versét — de a teljes megértéséig és befogadásáig 
nem jutott el. És így perét a költőért és a költő ellen — ha nem 
is Vágó Mártával, Németh Andorral, József Jolánnal stb. szem-
ben —, de a valódi alperest, József Attilát magát illetően nem is 
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nyerhette meg. József Attila szocialista forradalmisága ugyanis 
— szemben Révai álláspontjával — nem kevesebb lett a freu-
dizmusától, hanem több, átfogóbb, egyetemesebb. Abban a 
Saint Just-i értelemben, mely szerint forradalmár az, aki nem 
tud beletörődni az emberi boldogtalanságba. József Attila sem-
milyen formájába nem tudott belenyugodni. S ezért szólhatott 
egyszerre múltról, jelenről és jövőről, de profundis és sub 
specie aetermitatis. 

GYERTYÁN ERVIN 

SZÉKÁCS JÓZSEF F O R D Í T Á S K Ö T E T É N E K 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T I HELYÉRŐL* 

Székács József tevékenységét általában, a szerb kultúrát 
tolmácsoló munkáját részleteiben is, Fried István írta le Szé-
kács József és a szerb népköltészet című alapvető tanulmányá-
ban. Ennek zárórészében a következőképpen méltatta a 
művelődéstörténeti-irodalomtörténeti érdemeit : 

„Több mint négy évtizedet fognak át Székács szerb kapcsolatai, 
melyek Stratimirovic metropolitától szerb fejedelmekig, Vuk Ste-
fanovic Karadzictól Teodor Pavlovicon át Jovan Jovanovié Zmajig 
ívelnek. A szerb népköltészet az ő tolmácsolásában lett a magyar 
irodalom »részévé«, a diadalmasan előrehaladó irodalmi népiesség 
példatárává. Megjelenése után kötete legalább egy évtizeden át meg-
határozta a magyarság déli szomszédairól alkotott képét, amelyet 
híradásaival frissített és egészített ki ." 

* Szövegünk az M T A Irodalomtudományi Intézete és az újvidéki 
Hungarológiai Intézet együttműködésének keretében 1976 áprilisá-
ban Budapesten megtartott magyar —délszláv kapcsolattörténeti 
értekezletre készült, s ott is hangzott el. Hivatkozásaink, utalásaink 
részletesebb dokumentálására ezért nem vállalkoztunk. Ezen a he-
lyen is csak a következőket jelöltük: FRIED ISTVÁN tanulmánya a 


