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ellentétes költői magatartás példáját a művek helyett a nézetekre figyel. 
A deklaráció helyett a hatásvizsgálat igazában inkább bízhatunk. Ezt 
teszi Varga József nemcsak Ady életes esztétikájától szólva, hanem a 
kortársak és a kapcsolódó életművek tárgyalásakor is. 

Tóth Béla debreceni perspektívából. Varga József — saját szavaival — 
„oldalnézetből" írt Adyról. Alapvetően egyik könyv sem módosít az 
Ady-arcképen, de mindkettő hozzátesz olyan megfigyeléseket, amelyek 
részleteiben gazdagítják. Könyvek, tanulmányok sorozata bizonyította 
már eddig is, hogy a költő nagyságát és emberségét - eredőivel és 
megnyilatkozási formáival együtt - mértékének megfelelően és valóság-
hűen kell látnunk. Ezt segíti Tóth Béla és Varga József munkája. 

LACZKÓ ANDRÁS 

„A MINDENSÉGGEL M É R D MAGAD"* 

A kötet nagyrészt József Attila születésének 75. évfordulója alkalmá-
ból (1980. szeptember 29-október 1. között) rendezett tudományos 
ülésszakra készült - és ott előadásként elhangzott - tanulmányokat fog-
lalja magában. Az ülésszák és így az e kötetben közölt tanulmányok meg-
írásának a célja a szerkesztő szerint „nem a meglevő eredmények össze-
gezése volt, hanem válaszkeresés még nyitott vagy kevéssé feltárt kér-
désekre új kutatási eredmények alapján" (7). A tanulmányok tárgykörei 
változatosak. Nemcsak József Attila költészetének sokféle vonatkozása 
(tárgyiassága, késői világképe, képeinek monumentalitása, anyaképének 
formálódása, A Dunánál története stb.) kerül szóba, hanem külső kap-
csolatai is: helye a világirodalomban, összefüggése a kelet-európai köl-
tészettel, román kortársaival vagy kapcsolata a crocei esztétikával, az 
akkori magyar képzőművészettel és zenével stb. A tartalmas tanul-
mányokat az eltérő témakörükből fakadó sokféle (irodalomtörténeti, 
összehasonlító világirodalmi, művészet- és stílustörténeti stb.) szempont 
miatt még csak elnagyoltan sem lehetne egyetlenegy ismertetésben tár-
gyalni, értékelni. A több, egyaránt jogosult szempont közül a stilisz-
tikait és stílustörténetit emelem ki, ennek az alapján veszem számba 
azokat a tanulmányokat, amelyek témaköre ennek megfelel, ebből a 
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szempontból mond valamit, és ezek alapján próbálok következtetni a 
kötet értékére. 

Szabolcsi Miklós tanulmányában (József Attila korának világirodal-
mában) az avantgarde elhalkulása, az 1930 utáni európai irodalmak 
szintézis jellegű tendenciáiról beszél, amelyeket hol újklasszicizmusnak, 
hol újrealizmusnak neveznek. Képviseló'i között olyan írókat említ, 
mint Malraux, Thomas Mann, Brecht, Spender, Hemingway és József 
Attila. Ennek a tendenciának az alapján egy 1930-1960 közötti világ-
irodalmi periódust határol el. Szerinte József Attila költészete is ebbe a 
korszakba illeszthető' be, többek között amiatt, hogy egész költészete 
sajátos szintézist képvisel. Van benne avantgarde és realizmus, népi és 
városi, folklorisztikus és modern, emellett mélyen intellektuális és 
forradalmi magatartású, és - itaint Bartóknál - nála is egy egységgé 
válik a népi mélyréteg és a modern. Eliot-hoz és Valéryhez hasonlóan az 
is szintézis József Attilánál, hogy az intellektuális tartalom és az érzéki 
megjelenítés egybekapcsolódik, hogy sokat vitatott képalkotásának 
egyik forrása a természettudományi és filozófiai alapozás. 

Mindez, amit Szabolcsi itt kifejt, jó összegezése eddigi kutatásainak, 
az idevágó eredményeknek. És talán nem egészen alaptalanul, hanem az 
itt kifejtettek figyelembevételével is feltehetjük a kérdést, hogy a fel-
sorolt sajátosságok egy részének foglalataként nem lehetne-e a magyar 
irodalomtörténetben egy önálló, talán tárgyias-intellektuális stílusnak 
nevezhető irányzatról beszélni (1. erről tőlem: Gondolatok a tárgyias-
intellektuális stílusról. Nyr, 1980. 300-315) . , 

Ehhez a kérdéshez tartozik Tamás Attila tanulmánya is (A tárgyi 
világ megjelenítése József Attila költészetében) elsősorban azért, mert a 
kérdéses irányzatban az intellektualitáshoz társuló, vele egy közlésegy-
séget alkotó tárgyiasságról beszél. Tamás Attila fejtegetéseiből kiderül, 
hogy a tárgyias konkrétumok egyrészt „hangsúlyos többlet" nélküli 
elemek (23), másrészt viszont a belső élményvilág kifejezői, olykor -
Bálint György idézett szavaival - jelképes megjelenítései (21). De a 
tárgyiasságok - és ezzel teljes mértékben egyetérthetünk Tamás Attilá-
val - még az első esetben sem ilyen vagy olyan leírások puszta elemei, 
hanem „valóságos voltuknak egy-egy átlényegülő tulajdonságába sűrí-
tetten nyernek" érzékeltetést (23). És kétségkívül érdeme a szerzőnek, 
hogy a tüzetesen elemzett tárgyiasságokat a másutt is ható irányza-
tokkal, az ún. objektív lírai törekvésekkel hozza kapcsolatba. És ami 
ennél is fontosabb, a kérdéses tendenciaváltozatoknak a minket érdeklő 
irányzatként való elismerésében számol azzal, hogy a tárgyiasság 
korábbi irányzatok eljárásaira való reagálások eredménye. Valóban itt is 
számolhatunk a stílustörténetben nem ismeretlen belső fejlődési tör-
vénnyel, az ellenhatás törvényével, ha arra gondolunk, hogy - mint a 
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szerző jelzi - az impresszionizmus megkezdte a tárgyak tárgyszerűsé-
gének a feloldását, hogy a szürrealizmusban a külvilág megjelenített 
tárgyias elemei teljesen elveszítették tárgyszerűségüket. Ezek után egy 
nagy ellentétes irányú átváltás eredményeképpen alakulhatott ki a két 
világháború közötti korszakban (azon belül is 1927 után) a tárgyias 
stílus. 

Az ebbe a stílustörténeti összefüggésrendbe helyezhető el József 
Attila késői költészetéről Németh G. Béla tanulmánya (A kimondás 
törvénye - A kései József Attila világképéről és poétikájáról). Kiindu-
lópontja az, hogy „1935 körül egy, a 30-as évek elejétől készülődő 
gyökeres változás állt be" a költő termésében (55). Többet írt, mint 
korábban. Ezekre a verseire a rövid és a kötött forma jellemző. De nagy 
a különbség a versek szerkezetében, kompozíciójában is. A láncszer-
kezet helyébe, állítja a szerző, „a nucleus köré gerezdszerűen növő 
szerkezetet állította" (69), amelyben az egzisztenciális ihletet, az 
intuíció egzisztencialitását magába foglaló versmag „gömbszerű belső 
tágulással" nő „verstestté" (69).Ezzel kapcsolatban Németh arra is utal, 
hogy József Attila világképének módosulása poétikai átformálódással 
járt, a kimondás beszédfajtája vonzotta, azon belül alakította ki az 
„ítéletsummázó kimondást", amely egyszerre „ítélet és ítélkezés a meg-
fogalmazott tényállás fölött" (67). Ennek megnyilatkozási formái rövid 
sorosak és rövid strófásak (amelyeket többen is - a szerző szerint nem a 
legjobb műszóval - dalnak neveznek), és megvan bennük „az a gondo-
lati-érzelmi előzmény, aminek interpretált vagy inkább applikált konk-
lúziói, summázó szenteciái ezek a versek" (67). A szerző más meg-
világításban is elhelyezi őket, hangsúlyozván, hogy több közük van a 
gnómaszerű, a szentenciózus, az axiomatikus fogalmazáshoz, mint a 
dalhoz (67), és különböznek az epigrammától. Példái között ilyen 
versek szerepelnek: Már, réges rég. Talán eltűnök hirtelen, íme, hát 
megleltem hazámat stb. A szerző vizsgálatai alapján megállapíthatjuk, 
hogy a gnómaszerű fogalmazás a kérdéses stílusirányzatban, amire már 
többször hivatkoztunk, a tömörítő stílusváltozat egyik eléggé feltűnő 
formáját alakítja. 

Kemény Gábor (A „lelki táf' mint közlésforma József Attilánál) a 
tájleírásokról beszél, amelyek funkcionális lényegük szerint a Tamás 
Attilától tárgyalt tárgyiasságok körébe tartoznak. Kemény Gábor is azt 
hangsúlyozza, hogy a tájleírás (pl. a város peremének, a külvárosi éjnek 
a megjelenítése) az önkifejezés egyik eszköze, ugyanúgy, mint Krúdynál 
a „lelki táj", azzal a különbséggel, hogy József Attilánál a táj nemcsak 
lelki tartalmak, hanem gondolati műveletek, elvontságok megjelenítője 
is. Ilyen alapon különíti el Kemény a „tájleíró szintézisverset" (122) a 
maga két változatával: az egyik az egyestől, a konkréttól az általános 
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felé halad (pl. Külvárosi éj, A város peremén), a másik viszont az álta-
lánosból indul ki és az egyes felé halad (pl. Téli éjszaka). Bókay Antal 
(Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetében) a 
költő' 1933 utáni költészetét vizsgálja részletesen kifejtett újszerű 
műfajelméleti alapon. így mutatja be e pár éves időszak lírai típusait és 
az ezek világképének részeként felfogott megformálási módokat. Műfaji 
szempontból lényegük a lírai totalitásképzés újabb lehetősége: a drá-
mai-lírai szerkesztésmód (amelynek bizonyos sajátosságai alapján 
Németh G. Béla „önmegszólító verstípusról" beszél) szemben a korábbi 
tisztán lírai (pl. az Eszmélet) és lírai-epikus (pl. A Dunánál) totalitás-
képzéssel. Az idetartozó versekben (pl. Karóval jöttél vagy Tudod, hogy 
nincs bocsánat) a drámai (a szilárd középpont köré szerveződő) szer-
kezet csak megalapozó háttér (141), de ez is elég ahhoz, hogy a lénye-
ges drámai elemek mind szerepeljenek. 

Németh Lajos (József Attila művészettörténész szemmel) érdekes 
kérdést vet fel: hogyan is közelítheti meg József Attila költészetét a 
művészettörténész? Sok lehetőséget említ, de többségüket elveti, 
például azt, hogy kései verseiben meglehetősen erőteljesek a képi hason-
latok, az érzéki leírások, mégis - állítja a szerző - ezek analógiáit aligha 
lehetne felfedni az akkori képzőművészetekben. De közös lehet (az, 
amit maga a költő ezekből a verseiből elvonatkoztatással általánosított) 
a művészet értelmezése: „a művészet nem más, mint a nem szemléleti 
végső világegész helyébe való teremtése egy végső szemléleti egésznek" 
(ÖM. 3: 92; a,szerző idézete: 215). Látható tehát, hogy e szerint kap-
csolat végül is csak a „művészetfilozófiai absztrakció szintjén" található 
(216). Ennél a maga konkrétságával többet mond Tallián Tibor tanul-
mánya (Temperamentumok és tendenciák a két világháború közötti 
magyar zenében). Abból a közismert körülményből indul ki, hogy 
milyen nagy mértékben hatott azokban az években a „zenei-modell". 
De ennél továbbmegy és a maga szakkompetenciája alapján a magyar 
zenetörténet fejlődésének ez után következő tendenciáit tárgyalja, 
amelyekben szerinte elméletileg be kellett volna következnie a folkloriz-
mus túlhaladásának (223). fgy jut el József Attila szerepéig, aki kez-
detben Bartók zenei modelljét követte, vitte át a költészetbe, később 
azonban ezt túlhaladta, e túlhaladás hatása azonban a zenében nem 
érvényesült: „a zeneszerzők nem emelkedhettek ki a József Attila-i 
úton" (224). 

A kötet tanulmányai értékes eredményeket közölnek. Ezt a csak 
stilisztikai és stílustörténeti vonatkozások számbavétele is igazolja. Tu-
lajdonképpen mindegyik megfelel az szerkesztőtől az Előszóban jelzett 
elvárásnak: „válaszkeresés még nyitott vagy kevéssé feltárt kérdésekre". 
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Nem tagadható, hogy a válaszkeiesés eredményes volt, de talán ennél is 
fontosabb az, hogy sok új kérdés vetődött fel, amelyek ösztönzésként 
hathatnak a József Attila-kutatásokra. (Akadémiai Kiadó, 1983.) 

SZABÓ ZOLTÁN 

KÖLTŐNK ÉS KORUNK* 

Nem éltük még a vállalkozások divatját, mikor 79-ben két, akkor 
másodéves egyetemista arra vállalkozott, hogy határozott célú, témájú 
tanulmányokban felméri, milyen viszonya van korunknak, főleg a fiata-
loknak József Attilához. Mennyire eleven a róla élő kép, és alkalmas-e a 
költő és az olvasók egymásra találására. Ezzel a koncepcióval a végül 18 
tanulmányt tartalmazó kötet (két alapvető cikket maguk a szerkesztő-
szerzők írtak) négy évi szívós munka után nemcsak fogantatásában, 
hanem megjelenésében is rendhagyó maradt. Kéziratként sokszorosítva 
látott napvilágot 83 nyarán az OPI kiadásában, 23,3 ív terjedelemben, 
három füzetbe kötve, ezer példányban - ajándékozásra, szellemi barát-
kozásra, tehát nem hivatalos forgalmazásra. A szokatlan születés a szo-
katlan fogantatásban leli magyarázatát. Fenyő D. György és Gelniczky 
György előzmények nélküli szervező, szerkesztő akciója rengeteg ellen-
állásba, hitetlenségbe, érdektelenségbe ütközött; másfelől kellő rutin és 
reputáció nélkül, ám annál több tekintettel a munkatársak érzékeny-
ségére, sokszor erőpazarló munkájuk sem tudott megbirkózni az egyes 
írások színvonal-különbségével, meg az I—II. füzetben gyakori átfedé-
sekkel. A gyűjtemény azonban a legkevésbé sem intézhető el egy jószán-
dékú amatőr munkának kijáró vállveregetéssel. Nem mellékesen: a szer-
kesztők programtanulmányához készített nagyszámú riportból és mély-
interjúból létrejött egy kétrészes rádióműsor a Disputa-sorozatban, 
majd 1980-ban az ELTE Bölcsészkarán rendezett József Attila-ülésszak 
előadásainak, s az utóbb erről készült kiadványnak nem csekély részét is 
a készülő munka néhány írása szolgáltatta. 

Feltehető a kérdés, jogos-e a szerkesztőknek az a véleménye, mely 
szerint korunk, önmagunk és helyzetünk megértéséhez, megfogalma-
zásához József Attila költészete a paradigma, „mely igazodni magára 
mutat". Az előfeltevések önmagukban mindig kérdésesek, ettől még a 

•Tanulmányok József Attiláról. Szerkesztő Fenyő D. György és 
Gelniczky György. 




