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Szabolcsi Miklós: ÉRIK A FÉNY 

József Attila 1923 és 1927 között - ez a témája Szabolcsi Miklós 
Érik a fény című könyvének, mely a monográfia második kötete. Az 
első rész - Fiatal életek indulója - 14 évvel ezelőtt jelent meg. A közel 
800 oldalas tanulmány tehát négy év történetéről, versterméséről szól, 
de alig érzem bőbeszédűnek vagy feleslegesen elkalandozónak. Az indí-
tó fejezetekben még akad átfedés, de a bécsi, párizsi időszakról írott 
fejezetek felgyorsulnak, a szöveg ritmusa is érzékelteti, amint a világ 
kitárul, megnő a fiatal költő számára. Az élményszerűség — azt hiszem 
— tudatos törekvése Szabolcsi Miklósnak: azt követi, azt idézi meg, amit 
József Attila hallhatott, láthatott, tudhatott, amire ráérezhetett a maga 
korában. Gazdag és elemző bemutatást kapunk a magyar- és világirodal-
mi törekvésekből, stílusokról, irányokról, műhelyekről, portrékat olyan 
emberekről, akikkel a költő szorosabb kapcsolatban volt: az egyén és a 
korszak képe együtt rajzolódik ki. Felvillan például Szeged - a város 
politikai, szellemi élete —, amilyen a húszas évek közepén volt, az 
„illúziók éveiben", a bethleni konszolidáció idején, amikor a kormány 
igyekszik visszaszorítani az ébredők vad gyűléseit, az antiszemita tünte-
téseket, minden szélsőséges megnyilatkozást, hogy Nyugat felé szalon-
képes legyen. „Az alapkérdésekben persze a magyar ellenforradalmi 
rendszer nem változik: ennek jele a legitimista, Horthyt támadó volt 
belügyminiszter, Beniczky Ödön letartóztatása s természetesen az is, 
hogy június 28-án letartóztatják Vági Istvánt és hét társát. Ekkor ajánlja 
Nobel-díjra Herczeg Ferencet Horváth János - s ennek a folyamatnak 
jele József Attila Horger-esete is. S nincs változás a még döntőbb 
alapkérdésekben, a gazdasági szerkezetben, az alacsony munkabérek-
ben, az elmaradottságban sem." Ellentétes, sokféle mozgás fedezhető 
fel egy-egy történésben, eseménysorozatban: Szabolcsi Miklós alapvető 
módszere az, hogy egyszerre érzékelteti a különféle hatásokat, s fi-
gyel - figyelmeztet — erre a komplexitásra. A Szeged című lap történe-
te vagy József Attila Lázadó Krisztus című verse miatt indított per 
folyamata is példa erre. Támogatás, baráti segítségek, tiltások, per, 
elutasítás vagy éppen megtűrés - egyszerre, zsúfoltan van jelen, s ez a 
jellemzője a korszaknak, ez az együtt-láttatás érvényesül a bécsi egye-
tem leírásában is, érdemes hosszasabban idézni: hatalmas épület-
tömb, oszlopos folyosóin hajdani professzorok mellszobraival, márvány-
lépcsőivel - nemcsak előadások, szemináriumok színhelye, hanem poli-
tikai-társadalmi csatáké is. Ebben a tanévben az egyetem 9324 hallga-
tójának 30 százaléka külföldi, ennek negyede a filozófiai fakultáson 
tanul. Egy részük a volt Osztrák-Magyar Monarchia területéről szárma-
zó, Bécset változatlanul a központnak tartó fiatal; mások a Balkánról 
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jönnek, s nagy számmal vannak köztük a numerus clausus miatt külföl-
di egyetemre kényszerült magyarországi zsidó diákok - elsó'sorban az 
orvoskaron. A diákság különböző csoportjai között ekkor már harcok, 
feszültségek támadnak: a politikailag passzív vagy a baloldali, főleg 
szociáldemokrata érzelmű diákokkal szemben szervezkedik a Gross-
deutsch, a nagynémet párt, és már fellépnek a horogkeresztesek is. 
Éppen 1925 májusában provokálnak tömegverekedést az egyetemen. 
Ezekben a harcokban József Attila ugyan nemigen vett részt, de láthat-
ta a társadalmi-politikai erők magyarországinál nyíltabb küzdelmét." 

Ilyen példákat szinte bárhol találunk a kötetben. A megelevenített 
alakok rajzában is. Ezek némelyike esszészerűen emlékezetes, szép. És 
nemcsak az összetartozás, a barátság idejéről olvashatunk — egész pá-
lyák tűnnek fel: Pintér Ferenc, Gáspár Endre vagy Fényes Samu portré-
ja számomra kiemelkedően érzékletes. Ezek a rajzok a későbbi évek felé 
is mutatnak, mint ahogy a verselemzésekben is követhetjük egy-egy 
motívum továbbélését, változását. De talán éppen ezeket a „kitekintése-
ket" érdemes lett volna még többször, még határozottabban alkalmazni, 
ahogyan a Villon-hatás elemzésekor például előbukkan az Eszmélet is. 
Szabolcsi Miklós itt azt bizonyítja, hogy a formai örökség mellett 
hogyan veszi át József Attila a „versmagatartást", s hogy ezért „Villon 
nyomát" nem csupán a Tőkehaszonballada típusú versekben érezzük. 
Az ehhez hasonló észrevételek, előreugrások szaporítása nem okozott 
volna rendetlenséget, s az olvasót sem állította volna talányok elé, 
hiszen a könyvet jobbára úgyis azok olvassák, akik nem egészen tájéko-
zatlanok József Attila életművében. Úgy gondolom, az anyag bősége, 
no meg a csapongás és lazaság veszélye miatt használta ritkábban ezt a 
módszert Szabolcsi Miklós, pedig érdeklődésétől igazán nem áll messze. 
A kötet legjobb részeihez tartoznak a párhuzamos elemzések, a kortárs-
művek felsorakoztatása Cocteau, MiloS Crnjanski vagy Lengyel József 
korabeli verseiben fedezi fel például a Tiszta szívvel soraival rokon 
részeket. De szinte minden kiemelt vers elemzésének hátterében meg-
jelennek a korabeli műhasonlatok, azonosságok. A szellemi áramlások, a 
gondolkodói, művészi összetartozások, „kalandok" és „megmártó-
zások" mind ott vannak a mű létrejöttében. Az életrajz tényeihez 
tartozik az is, hogy az adott kicsi időszakaszban mit írtak, hogyan írtak 
mások, másutt. Számomra figyelemre méltó, mert nem túlságosan gya-
kori jelenség, hogy nemcsak a nyugat-európai irodalmakból találunk 
példákat, hanem a környező kultúrákéból is. Az avantgarde mozgalmak 
gyorsították és szélesítették a szellemi áramlatokat, a különböző kiadvá-
nyok, antológiák lapjain kelet-európai és nyugati, német és szerb, fran-
cia és magyar költők találkozhattak. A nemzetköziségnek ez a fajtája, a 
világirodalom új értelmezése is az irányzatok baloldaliságát jelzi. A 
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későbbi években, a Szép Szó szerkesztésének idején is fordít kelet-
európai költőket József Attila. 

A baloldaliság fogalma egyébként többször előkerül, különösen je-
lentős lesz a párizsi évről írott fejezetben. Mit adott Franciaország és 
Párizs 1926-27-ben József Attilának? Mit tanult francia ismerőseitől, 
mit a francia költészettől? Hogyan közeledett a kommunista moz-
galomhoz? A válaszokban olyan rendkívül érzékeny, fiatal értelmiségi-
nek. mutatja be Szabolcsi József Attilát, aki egyenértékűnek tartja a 
szellemi szabadságot, a gondolkodás tágasságának lehetőségét a minden-
napi élet szabadságával. A mozgalomhoz közeledő, közösséget kereső 
20 -22 éves József Attila is írtózott a dogmáktól, a szűk látókörű, a 
művészettől idegen „agitprop" költészettől például. A kötet vége felé 
olvashatjuk: „Politikai tudatosságánál talán esztétikai tudatossága, okos-
sága volt még nagyobb." A monográfia végül is ennek az „esztétikai 
okosság"-nak a történetét, úgy is mondhatjuk: a művészi felismerések, 
eszmélkedések útját követi. Miért vonzódott például József Attila a 
Látóhatár című, Rubin László szerkesztette folyóirathoz, amelyik egy 
időben szinte egyedüli fóruma is volt? Miért írta róla, hogy „szimpa-
tikus, de zavaros"? Zavaros nézetek, divatos, felületes eszmék valóban 
akadtak a lapban, de József Attila bizonyára a beköszöntő vezércikk 
címével — „Dogmák nélkül" - is rokonszenvezett. Dogmák nélkül 
közeledett a kor új művészi áramlataihoz is — és Szabolcsi Miklós 
dogmák nélkül láttatja, elemzi a különféle hatásokat. 

Az avantgarde irányzataiból látásmódot, szerkesztést, új verszenét 
tanul József Attila. „Mindegyik áramlattal megismerkedik, - írja Sza-
bolcsi — kipróbálja, saját hangjához hasonlítja modorát, egyéni szinté-
zist alakít belőle. Felhasználja azokat a tematikus, gondolati, poétikai 
eszközöket, amelyekkel saját művét építheti. Ezzel nem áll egyedül, 
minden jelentős alkotó így építkezik, szuverénül felhasználva a korban 
lehetséges, választható megoldásokat, eszközöket. Ebből az is követke-
zik, hogy jelentős életművek jelzésére, besorolására nem alkalmasak az 
áramlatokat jelző fogalmak. . .". 

Kassák korábban megrótta a költőt, hogy expresszionista versei 
mellett dalokat, népdal hatású verseket is írt - a bírálatot nem „szívlel-
te meg" József Attila: a dal egyik kedves műfaja maradt. Párizsi versei is 
dalok — mint Szabolcsi a Biztatótól, s a vele rokon versekről írja: 
„egyéni indulók: a költő visszatalál bennük a metrumhoz, refrénhez, 
zártabb formához, de ennek a zárt formának teherbírása, belső tere 
sokkal nagyobb, mint a korábbi ilyen verseké". Kitapintható Villon, 
Rimbaud, a szürrealisták, a chansonok hatása — az eklektikusságnak 
azonban nyoma sincs: mindenekelőtt József Attila-versek születnek. A 
párizsi tanulóév végére úgy látjuk, hogy semmilyen iskolához, irányhoz 
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nem tartozik - nem kizárólagosan - , de biztos tájékozódási pontjai, 
barátai, jó kapcsolatai vannak. 

A négy év történetében nemcsak valamennyi ebben az időben írott 
József Attila-műről olvashatunk — Szabolcsi összegyűjtötte a müvekről 
szóló irodalom egészét is. Különböző szemléletű elemzőkre hivatkozik, 
nézeteket ütköztet, sűríti az eddigi kutatásokat. A monográfia-részlet 
valóban teljességre törekszik. De a sokféleség, éppen a teljesség igénye 
nem fedi-e a szerző mindenkitől különböző, egyéni mondandóját? Az 
Érik a fény - műfaja szerint — bemutat, jellemez, leír, felvonultat, 
összegez. Nem egyetlen gondolat körül mozog, nem egy tételt, nem is 
egy felismerést bizonyít. A jellegtelenséget - ami oly sok irodalom-
történeti tanulmányt, monográfiát megöl - mégis elkerüli. Szabolcsi 
Miklós jól körvonalazhatóan foglal állást, és mindenütt érvényesíti a 
saját ízlését. így tud hamis, máig beidegződött hiedelmeket rombolni. 
Könyvében például a kommunista mozgalom iránt érdeklődő József 
Attilát sokkal szabadabban gondolkodónak, kétkedőbbnek és intelligen-
sebbnek látjuk, mint a korábbi kritikai irodalomban. Szabolcsi elfogadja 
és közvetíti a művész, az értelmiségi világlátását - tiszteli szabadságát. 
Nem „mentegeti" hősét semmilyen ideológiai „tévedéséért", és azokat 
a szellemi áramlatokat, műhelyeket is előítéletmentesebben, értően 
ábrázolja, amelyekkel József Attila kapcsolatba került. A szektás ítéle-
tekre különösen érzékeny. Matheika János 1926-os tanulmányát — 
amelyik a kommunista emigráció vélményét tükrözi — részletesebben 
elemzi. „Fel kell figyelnünk két jellegzetes vonásra — írja: a magyar-
országi helyzet egyszerűsítésére és a forradalmi energiák, főleg a szelle-
mi élet erejének sommás lebecsülésére, amely oly sokáig fogja jellemez-
ni az emigráció véleményét a hazai fejlődésről. József Attila helyének 
kijelölésében is már ekkor ott kísért a szektás szemlélet, a rendkívüli, a 
szabálytalan jelenségnek járó gyanú." 

Végül is az Érik a fény nemcsak tiszteletet érdemlő, óriási tényanya-
got sűrítő munka, hanem érdekes olvasmány is. Kár, hogy a szöveget 
nyelvi nehézkességek terhelik, s hogy olyan megdöbbentően sok nyom-
dahiba akad a könyvben. 

A monográfia két kötetének megjelenése között tizennégy esztendő 
telt el. Vajon mikor kapjuk kézbe a folytatást? (Akadémiai, 1977.) 
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