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nye, hogy Czére könyve mintegy kitölti azokat a hézagokat, melyek 
Fülöp tanulmánykötetében a maga más műfajának megfelelően, 
kutatásainak mai stádiumában hiányként jelentkeznek. Mindez 
azonban, így együtt olvasva, a véletlen sajátos játéka. A fő dolog az, 
hogy Krúdyról, életműve növekvő elismertetését példázva, két tanul-
sággal és haszonnal forgatható könyv látott napvilágot. 

WÉBER A N T A L 

TVER DOTA GYÖRGY: 
IHLET ÉS ESZMÉLET. JÓZSEF ATTILA A TEREMTŐ 

GONDOLKODÁS KÖLTŐJE 

„Az Eszmélet valóban szép vers és bizonyos másfajta versek úgy 
viszonylanak hozzá, mint mondjuk Feuerbach primitív elmélete 
Marxéhoz!" — idézi Tverdota György elemzése elején a költőnek 
saját költeményéről adott öntudatos nyilatkozatát, amely akkor s 
azóta sem bizonyult alaptalannak. AzEszméletről sokan írtakés külö-
nösen az 1970-es évek elején, amikor ismét „aktuálissá" vált: önálló 
kötetek is megjelentek a műről, mint Szabolcsi Miklós és Szuromi 
Lajos elemzései, az Irodalomtörténeti Közlemények pedig külön 
„blokkot" szentelt a vers értelmezéseinek. Tverdota György tanul-
mányára, mely 1983-ban, a Literatúrában jelent meg, mégsem csak a 
„szakma" figyelt, hiszen írása megújította az Eszmélet-irodalmat, 
egészen friss szempontot nyújtva nem csak a vers értelmezéseihez, de 
az egész életmű újragondolásához is. Tverdotát ugyanis az érdekelte, 
mit értett, mit érthetett József Attila „eszmélet"-en. Az alapötlet 
tulajdonképpen „kézenfekvő" volt: a József Attila-i mű címe egybe-
esik a bergsonti filozófia egyik alapfogalmával, a conscience-szal, 
mely két lélektani tevékenységet egyesít magában: az értelmet és 
az intuíciót. Tverdota maga is fontosnak tarthatta e dolgozatát, ha 
most megjelent tanulmány-gyűjteményének éppen ezt a beszédes címet 
adta: Ihlet és eszmélet. Ezek után szinte természetes, hogy az alcím 
— József Attila a teremtő gondolkodás költője — rímelni látszik 
Bergson József Attila által is nagyra tartott könyvének címére, a 
Teremtő fejlődésre. 

Tverdota kitűnő érzékkel választotta meg könyvének kettős címét, 
egyrészt azért, mert érzékelhetővé teszi általa gondolkodásának esz-
metörténeti, mentalitástörténeti jellegét, másrészt taktikai készségei-
ről is tanúbizonyságot tesz, amikor a címekben mellőzi annak tuda-
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tosítását, hogy itt nem egy kerek, egész munkáról van szó, hanem 
gyűjteményes kötetről, melynek tizennyolc tanulmánya közül a leg-
korábbi 1976-ban, a legfrissebb pedig 1985-ben jelent meg. K o m p o -
zíciója már eleve sugallja Tverdota kutatói irányultságát, a három 
nagyobb egység egyúttal szintézisigényét is bizonyítja: az e l ső rész-
ben (Párbeszéd a korral) a kortársak József Attila — képéről, véle-
ményéről kapunk áttekintést, a másodikban (Mesterek és pályatár-
sak) arról, hogyan és kik hatottak József Attilára, a harmadikban 
(Hagyomány és értelmezés) pedig példákat láttunk arra, hogyan 
hasznosítja a szerző egy-egy vers elemzésében más irányú kutatásai-
nak eredményeit. 

Az első tanulmány alcíme: József Attila gondolkodói alkata. Tulaj-
donképpen egy eddig nélkülözött szempontot érvényesít Tverdota, 
amikor igyekszik megfogalmazni József Attila életprogramját, amely 
az alkotás-teoretizálás-közéleti tevékenység hármasságában telt el. A 
szerző —tudva, hogy a költőt az utókor nem elsősorban életprogramja 
alapján minősítette — megállapítja, hogy a kutatás hiányai, árnyékai 
éppen a „másik szellemiség" : a gondolkodói magatartás vizsgálatá-
ban mutatkoztak meg, éppen ezért e dolgozat József Attilát teoreti-
záló szerepében mutatja meg, „nem elszigetelve az eszmélkedést em-
beri egyénisége egészétől, s főleg költői gyakorlatáról". A gondol-
kodói arckép kialakításához a kortársakkal folytatott beszélgetések 
felidézésére szorítkozik, mondván, a versekben tetten érhető művelt-
ségelemek csak a jéghegy csúcsát jelentik, a levelek és az értékezések 
pedig azért nyújtanak csak kevés támpontot, mert a költő „fogalmait 
nem definiálja; meggondolását elfogadjuk, azzal a fenntartással, hogy 
a „definíció" hiányának oka nemegyszer az, hogy a költő a teoretizá-
láskor is metaforikusán gondolkodik. Ezzel együtt tanulságos, ahogy 
Tverdota felidézi a kortársak tükrében a költőt, aki vagy „okoskodó 
emberként" (Fejtő Ferenc) vagy „spekulatív beállítottságú" egyéni-
ségként áll előttünk, „nem lírai költő, képzett, művelt ember akart 
lenni" (Bányai László). A szerző veszélyes talajon mozog, amikor 
József Attila költészetének gondolati mozzanatait is a visszaemléke-
zések kereteibe helyezve értelmezi, s „mint a folytonosan gondolkodó 
és dialogizáló költő álláspontjának rögzített töredékeit" veszi számba. 
E „veszély" tudatának megfelelően jár el, s csak néha tulajdonít a 
feltételezhetőnél nagyobb jelentőséget egy-egy párbeszédnek. A hozzá 
közelálló kortársak mind rendkívül műveltnek tartották József Attilát 
s a „gondolat melletti elkötelezettségét" hangsúlyozták. Felmerül 
a kérdés, vajon nem túloznak-e néha a visszaemlékezők — tisztelet-
ből, vagy mert a maguk bevallott vagy be nem vallott szerényebb 
intellektusával közelítették meg? Tverdota maga is látja ennek lehe-
tőségét s ezért állítja egymás mellé a „túlzó" és „lekicsinylő" nyilat-
kozatokat, mint például Mannheim Károlyét vagy Zsolt Béláét. Az 
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okot a szélsőséges megítélésre József Attila vitaszenvedélyében és az 
anekdoták tárgyává lett „skolasztikus hajlandóságában" (Ignotus), 
szokatlan „harcmodorában" kereshetjük („állíts valamit, és én majd 
megcáfollak"). Számos vers is tanúsítja a közte és vitapartnerei 
közötti szükségszerű nézeteltérést, feszültséget, így a Németh Andor-
hoz írt Hova forduljon az ember . . ., az Ignotusnak címzett Alkalmi 
vers s a Barta Istvánhoz szóló Harag is. Bánat című verse kapcsán 
Tverdota összefüggésbe hozza e vitaszenvedélyt azzal is, hogy a moz-
galomban fokozatosan nőtt vele szemben az ingerültség, az elégedet-
lenség. E tulajdonképpeni „felsorolás" után próbálja megadni József 
Attila gondolkodói alkatának képletét, amelyhez — szerinte — Fejtő 
jutott a legközelebb, amikor egyik írásában megnevezte ennek a 
típusnak az ősmodelljét, a legnagyobb szofistát és a szofisták legna-
gyobb ellenfelét : Szókratészt. 

Meglepő, hogy ez a kötet élén álló feladatkijelölő munka a könyv-
ben szereplők közül épp a legfrissebb, de kompozíciós szempontból 
nagyon szerencsés a sorrend megválasztása. Ezzel ugyanis már itt 
alkalma nyílik rá a szerzőnek, hogy szóljon az őt régóta érdeklő 
kérdésekről — köztük a névmágiáról, az eszmélkedésről, a szókratészi 
alkatról —, a „szép szavak alkímiájáról", mintegy előlegezve saját 
ars poeticáját. S azt, hogy milyen kutatói erényekre és irányokra fi-
gyelhet az olvasó, milyen kérdéseket fejt ki a könyv a későbbiekben. 

Az Adalékok a Curriculum vitaehez azt vizsgálja, mennyiben felel 
meg a költő önéletrajza a „műfaji" követelményeknek. Figyelmeztet 
arra, hogy a folyamatos és részletes önéletrajz 1929-ben megszakad, 
az a nyolc év, amely a kézirat születéséig eltelt, egyetlen rövid mon-
datban intéződik el: „Ezóta írásaimból élek." A következő mondat: 
„Szerkesztője vagyok a Szép Szó c. irodalmi és kritikai lapnak." 
Tverdota arra keres választ, mi magyarázza az önéletrajz szerkezeté-
nek ezt az aránytalanságát s utal a névmágiára, a Horger-ügyre, 
hogy azután megfogalmazhassa: „ A költői fejlődés első szakaszának 
bemutatása teszi a Curriculum vitae-t József Attila kóros, a költői 
hivatás és polgári foglalkozás ellentétét túlfeszítő, az élhetetlenség és 
siker ellentétévé átértelmező önbizalom-hiányának dokumentumává 
és . . . az egyensúlyát vesztett költő életével való megrendítő szám-
vetésévé". 

A József Attila magyarságélménye abból indul ki, hogy a két világ-
háború közötti időszak hivatalos ideológiája a marxista munkásmoz-
galom híveit „hazátlan bitangok"-nak nevezte, s arra keres választ, 
vajon szocialista költészetünk halhatatlanjára is ráüthető volt-e ez a 
bélyeg? A tanulmány nyomon követi a korabeli hivatalos nemzetfel-
fogást, s azt, hogyan jut el költőnk a fajti öntudat megfogalmazásaitól 
„egy bartókul és kalevalául zengő világig", majd hogyan korszerűsö-
dik világnézete, Ignotus metaforáját használva: hogyan öltözik át 
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szocializmusa gatyából overallba, hogy lesz a költő a magyarság 
táltosából az „adott világ varázsainak mérnöke", s hogyan szembesíti 
nézeteit a népi mozgalom törekvéseivel. A magyarságélmény kap-
csán Tverdota tulajdonképpen azt mutatja be, miként ismeri fel a 
kökő, hogy a kor embere nem olvad föl teljesen sem nemzetében, sem 
bármely más közösségi formában: megőrzi autonómiáját. E viszony 
képletét jól érzékelteti egy korai József Attila-vers már címével is: 
Ember is, magyar is, magam is. 

Az olvasó, akit a könyv megkomponáltsága is érdekel, az első 
három után már várja a névszemléletről szóló tanulmányt, hiszen 
többször került már szóba, milyen döntő hatást tulajdonított nevé-
nek sorsa alakulásában a költő. Az „Egy, kit a szó nevén szólít" című 
dolgozat ezeket a példákat gyűjti egybe, tudatosítva, hogy a névcsere 
hogyan kísérte végig a költői életutat, hogyan kellett Attilából Pis-
tává lennie, hogyan lett nővéréből Jolánból Lucie, milyen nagy jelen-
tőséget tulajdonított annak, hogy folyóirata a Szép Szó nevet kapja, 
hogy a név nyelvi jelentéstartalmai és a szeretett lény emberi tartalmai 
hogyan fonódnak össze benne szétválaszthatatlanul a Flóra-ciklus-
ban, s hogyan szólal majd meg a „szókratészi törvényalkotó", amikor 
az ihlet szinonimájaként a névvarázst nevezi meg, s költészetfilozó-
fiáját erre a megállapításra alapozza: „A nemzet: közös ihlet. A köl-
tészet a nemzet lelkében ható névvarázs". 

A levelekhez is szokatlan módon közelít Tverdota: nem textoló-
gusként, biográfusként, filológusként, hanem úgy, hogy a költő és 
levelező partnere intenzív szellemi tevékenységének, költői, gondol-
kodói műhelyének emlékei érdeklik. Felfogásában a levelek az elmél-
kedő, a cikkek az értekező József Attilát mutatják, a levelek és cikkek 
pedig mintegy „történetileg" váltják egymást. Az előző korszak le-
velei nemegyszer a későbbi teoretikus főpróbáját jelentik, azaz ilyen 
módon a gondolkodó József Attila folytonosságát képes meghosszab-
bítani a szerző — időben visszafelé. A dolgozat érdekes, bár talán 
jelentőségéhez képest túl hosszan időz az 1923. december 8-án Ga-
lamb Ödönhöz írt levélnél. 

Fontos feladatot vállal magára Tverdota akkor is, amikor József 
Attila 1945—1949 közötti fogadtatásáról szólva részletesen elemzi 
mind a kommunista, mind a polgári radikális vagy liberális szerzők 
által kialakított képet. Külön kiemeli a kevésbé közismert Ignotus-
emlékiratot, a Csipkerózsái, amelynek újraolvasása máig igen sok 
tanulsággal jár, és Németh Andor írásait, amelyekben — a szerzőnek 
a hivatalos kultúrpolitikával szembeni óvatosságából fakadóan is — 
„József Attila pályaképe hozzá nem illő pasztell színárnyalatot ka-
pott". Ezt a képet látszik élesebbé tenni Tverdota József Attila 
születésének hetvenötödik évfordulójára készült rövid írása ( József 
Attila klasszikus korszaka: 1927—1937), amely szerint a „tízéves 
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képlet" az igaz és egészséges —, azaz az életmű egységes szemléleté-
nek fontosságát hangsúlyozza. 

Szándékát és igazát kiemelendő Tverdota gyakran él a retorikai 
kérdés eszközével, többek között a Mesterek és pályatársak című 
részben is: „eddigi tudásunkat egészében véve gyökeresen nem modó-
sítva, érdemes-e tovább szaporítani az adatok számát, nem terméket-
len filologizálás-e az ilyen apró részletekbe menő hatáskutatás?" A 
hosszú és meggyőző válasz azt bizonyítja, hogy József Attila és a 
nyugatos hagyomány tárgyában Szabolcsi Miklós monográfiája, Ta-
más Attila ide vonatkozó fontos tanulmánya után is tud újat mondani 
a szerző. Figyelemre érdemes például, ahogy igazolja a művész tanuló 
tevékenységének hatását, a dezideologizáló transzformáció törvényé-
nek érvényesülését. Érdekes, ahogy A vergődő diák „eredetijét" meg-
találja Ady Elfogyni az ölelésben, a Külvárosi éj-ét pedig Tóth Árpád 
Egy lány a villamosban c ímű versében. Egri Péter idevágó tanulmányá-
hoz is van mit hozzátennie az álom motívum jelentőségéről, össze-
hasonlítva Ady Álmodik a nyomor és József Attila Anyám című versét. 
(A módszer emlékeztet arra, ahogy Lengyel András „fedezte fel" 
Brichta Cézár versében A Dunánál prototípusát.) Kassákkal kapcso-
latban közvetlen párhuzamot, verbális egyezést kevesebbet talál, de 
elfogadható az az érvelése, mely szerint a költői nyelvhasználat sajá-
tos módját („pszeudoszintaxis") József Attila Kassáktól tanulta. 

Van néhány József Attila-tanulmány, amelyet különösen „favo-
rizál" Tverdota. Ilyen az Ady-vizió is, amely „egész életműve müvé-
szetbölcseleti koncepciójának változatlan alapjául szolgált". A szerző 
fölteszi az obligát kérdést: mi lett a „sorsa" további fejlődése során a 
Toll-vita ürügyén kifejtett művészetbölcseletének és hogyan módosult 
később az a költői gyakorlat, amellyel a Nincsen apám se anyám 
kötetben mutatkozott b e ? Az „elemző" és „pontos" válasz megfo-
galmazásához szükségesnek látja megvizsgálni a költő kapcsolatát 
az őt körülvevő szellemi közeggel. Kérdés, milyen szerepet játszott 
a húszas évek végén Németh Andor József Attila versteóriájának és 
költői gyakorlatának kialakításában? A József Attila és Németh 
Andor c ímű tanulmány összehasonlítja a Németh Andor által írtakat 
korabeli József Attila által írt kritikák szövegeivel s kiderül, mit 
vett át a költő barátjától, hogyan nyilatkozott a komprimált versről, 
hogyan vált a tiszta költészet hívévé. N y o m o n követi e kapcsolatot 
1925 őszi megismerkedésüktől, amikor Németh még mestere volt a 
költőnek, egészen az 1933 utáni időszakig, amikor már két önálló 
egyéniség áll előttünk, akik kölcsönösen alakítják-formálják egymás 
gondolkodását. 

Hasonlóan érdekes a József Attila és Nagy Lajos kapcsolattörté-
netéről szóló munka, amely nemcsak életkörülményeik és életfor-
májuk párhuzamosságát láttatja s nemcsak azt, hogy 1934 után ellen-
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táborba kerültek, hanem a Kiskunhalomról írott — érdemtelenül elfe-
lejtett — levele s a Lecke című kötetről írt recenzió alapján feltéte-
lezi, hogy a költő Nagy Lajos novelláiban találta meg művészetesz-
ményének megvalósulását. 

A kötet harmadik részében olvasható hat versértelmezés gondolat-
menete szorosan tapad az eszmetörténeti és kapcsolattörténeti dolgo-
zatok szemléletéhez. így a Kövek elemzése során Tverdota tulajdon-
képpen a fiatal József Attila történelemszemléletét vizsgálja, megálla-
pítva, hogy a történetszemléletnek is megvan a maga története. A 
versben A Dunánál, az Emberek, A város peremén ősképét, „őssejtjét" 
találja meg, s „lefordítja" a verset, mondván: amit a kövekről ír a 
költő, azt az emberekre kell értenünk, az individuális és a közösségi 
világállapot szavakkal leírt hullámvonala nem más, mint a világtör-
ténelem monumentális lüktető mozgásának sémája. József Attila 
Nietzsche-élményének történetét, a párhuzamokat bemutatva kitűnő 
érzékkel tapint rá, hogyan játszott bele a versbe a Zarathustra: 
Nietzsche „délibábja" az Übermensch, József Attiláé a „mindannyi-
unknál szociálisabb ember", azaz József Attila „kollektív Über-
menschre" gondolt, egy csupa Übermenschből álló eszményi közösségi 
társadalmat tételez. A jelenre vonatkoztatva képi és gondolati pár-
huzamot láthatunk valóban Nietzsche „az ember darabokra törve" 
és József Attila „az ember millió darabra" kifejezései között. Tver-
dota gondolkodásának ezen a ponton is látható egy kézzelfogható 
hátránya : túlságosan eszmetörténeti, filozófiatörténeti s mindig — a 
maga kreálta keretek között mozogva — lehatárolt. Itt pl. csak 
Nietzschére koncentrál, megfeledkezve arról, hogy a széttörtség, a 
fragmentalitást képzete ismert „motívuma" líránknak Arany János 
kései költészete óta. Nem vitatjuk a Nietzsche-élmény jelentőségét, 
csupán azt hiányoljuk, hogy nem helyezte bele a szerző e hatást egy 
nagyobb irodalomtörténeti folyamat egészébe. Valamiféle hiányt 
érez Tverdota is s ezt kompenzálja a zárófejezetben, amikor ezt 
írja: „ez elsajátított történelemképet nem egyszeri szellemi kaland 
során szerzett zsákmányhoz kell hasonlítanunk . . . József Attila 
ezer szállal kötődött a húszas évek és általában a századelő szellemi 
életéhez. Korai történelemszemléletének mintáját a korszak szellemi 
levegőjével lélegezte be". 

Amit ebben az értelmezésben hiányoltunk, azt mint eljárást alkal-
mazza Tverdota a Párizsi anzix elemzésekor, itt ugyanis József Attila 
egy sajátos szerkesztési módjáról ír: a verstípus átalakulásának mene-
tét látjuk — beleágyazva a költő hagyományhoz való viszonyának 
történetébe. Az anzix-szerkezet vizsgálata eleinte talán még „belema-
gyarázásnak" is tűnhet, de kiderül, hogy számos hasonló szerkezetű 
művel találkozhatunk az életműben : Az oroszlán idézése, Ülni, állni, 
ölni, halni, A hetedik, Medáliák 4. Az anzix-szerkezetben a mozaiko-
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kat egységesítő elv lehet életösszegzés, létösszegzés, általános tanulság 
megfogalmazása. A verstípus első, a hagyománnyal még közvetlenül 
érintkező példányai közül a Szép, nyári este van címűt emeli ki, 
bizonyítva egyúttal, hogy mintájául Walt Whitmann költeményei 
szolgáltak, s ehhez hozzájárul a kassáki és a villoni hatás, azaz a 
verstípusban „a hagyománynak több rétege ülepedett egymásra". 

Az Eszmélet elemzése mintaadó: bizonyítja, hogy eszmetörténeti 
szempontból is lehet „teljes" értelmezést adni. Nemcsak azt dolgozza 
fel, hogyan ismerkedett meg a költő Bergson filozófiájával, hogy élt a 
bergsoni eszmélet fogalommal, hiszen kettejük „eszmélete" nem 
esett teljesen egybe, József Attilát nem jellemezte a bergsoni egyol-
dalú intuícionizmus, — hanem azt követi nyomon, hogyan töreke-
dett a költő a bergsoni értelemben vett szintetikus, eszméletes szel-
lemi tevékenységre. Az Eszmélet szakaszai így lesznek „a személyiség 
legnagyobb fokú koncentrációjának megrögzített pillanatai". D e 
Bergson segítségével értelmezi Tverdota azt a sajátos emlékező attitű-
döt is, amely az utolsó évek költői termésében válik uralkodóvá-A 
feladatkijelölések pedig ismét újabb munkákat ígérnek: tisztázandó, 
hogyan függ össze egymással a bergsoni és a freudi inspiráció, hiszen 
az eszmélet-eszméletlen, illetve tudatos-tudatlan egymást fedő termi-
nológiának látszanak. 

A Születésnapomra című vers elemzésében is megmutatkozik 
Tverdota szinte minden erénye: e lőbb a keletkezés történetével fog-
lalkozik, majd összehasonlítja a költő más rögtönzéseivel, hogy vá-
laszt adhasson arra, mi adott súlyt a „játékos" versnek. A versen 
keresztül elénk állítja a poéta doctust, hiszen bár rögtönzésnek indult, 
remekművé sikeredett: belső idézetek egész sorát építette be a költő 
a szövegbe, „üzen" vele Kassáknak, de ami izgalmasabb: Horger 
Antalnak is. Annak idején a nyelvvel bűnözött a költő, tehát most is 
nyelvi elégtételt vesz, „a vers nyelvi bravúrjainak felsorakoztatásával 
is demonstrálja az alkotó fölényét a grammatikussal szemben, ezáltal 
igazolja nyelvi elsőszülöttségi jogát". A kötetzáró elemzés egy ké-
sőbbi „megrendelésre" írt költeményről, A „Költőnk és Kora" című-
ről szól. Kimutatja, hogy e pokoli szituációban született tündökletes 
szellemi teljesítményben az alkotó kedv hiánya és az azt kiegyensú-
lyozó erőteljes költői motiváció a vers formateremtő elveként műkö-
dik, amely így nem más mint — a Lope de Vega-mintát követő — 
„vers a versről". Ami pedig igazán új az elemzésben az, ahogy Tver-
dota a „véges vételen" (A város peremén), az „egy ölnyi végtelen" 
(Téli éjszaka) kifejezésekben a „táguló világegyetem" elméletét fe-
dezi fel, bizonyítva, hogy József Attila életművében egyszerre volt 
jelen egy statikus és egy dinamikus világmodell képe. 

Az Ihlet és eszmélet szerzője mindvégig József Attiláról a gondol-
kodóról, a szókratészi alkatról értekezik. Maga Tverdota is ilyen 
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alkat, rendszerező, szisztematikusan gondolkodó kutató. A szintézis 
ugyan még várat magára, de kirajzolódni látszanak egy eszmetörté-
net-mentalitástörténeti szempontú József Attila-monográfia körvo-
nalai. A könyvet végigolvasva felfigyelhetünk arra, hogy Tverdota 
gondolkodásának alapját elsősorban a Medáliak-korszak, a kísérle-
tezések, az avantgárd ideje, azaz a korai időszak adja, ami fontos 
azért is, mert igazából épp a korai (és a kései) időszak feltáratlan. 
Az értelmezések néha kissé túlírtak, túlméretezettek; néha az az ér-
zése az olvasónak, mintha a szerző előbb gazdag ismereteiről akarná 
meggyőzni s csak ha már ez sikerülni látszik, fordul igazán az elem-
zendő mü felé. Ugyanakkor több dolgozatnál az az érzésünk, hogy 
tulajdonképpen nem volt igazán türelme kifejteni és valóban végig-
gondolni mondandóját, azért olvashatjuk gyakran: „a példákat 
lehetne sorolni . . .", „az összefüggéseket tovább lehetne magjaráz-
ni". Mindez, persze összefügg azzal, hogy valóságos leltárát adja 
mindannak, amit még elvégzendőnek lát. A könyv jellegéből fakad, 
hogy gyakran találkozunk ismétlésekkel: ugyanazt a szöveget újra 
és újra idézi több tanulmányában. A saját gondolatmenetei is vissza-
visszaköszönnek, mint például: a léghajó-hasonlatról szóló. Zava-
róan azonban csak akkor hat az ismétlés, ha időközben változásokat 
szenved a szöveg: egy helyen így idézi József Attilát: „úgy szeretnék 
kinézni, mint Dózsa" (67), másutt pedig: „úgy akarok kinézni, mint 
Dózsa" (78). Szövegeit néha fölösleges súlyokkal terheli Tverdota, 
így nyelvezete kissé nehézkessé válik. Az említett hiányosságok azon-
ban mit sem vonnak le a kötet egészének értékéből, az Ihlet és eszmé-
let haszonnal forgatható tanulmánykötet, eredményekkel és ígéretek-
kel teljes. (Gondolat, 1987.) 

SZIGETI LAJOS S Á N D O R 

MIKLÓS TAMÁS: 
JÓZSEF ATTILA METAFIZIKÁJA 

József Attila elméleti gondolkodásának földolgozása régi adós-
sága irodalomtörténet-írásunknak. Forgács László — egyértelműen 
tévedésnek, konstrukciónak bizonyuló — kísérlete inkább visszave-
tette, semmint előrevitte a kutatást, s mások alkalmi próbálkozásai 
is csak részeredményeket hoztak eddig. A József Attila-kutatók ere-
jét jórészt mindmáig életrajzi és poétikai filológiai kérdések kötötték 
s kötik le, s — a könyvtárnyi irodalom ellenére — ma még ez az 
alapvetés is csak részleges eredményű. A versek immár a harmadik 
kritikai igényű kiadásban is megjelentek, de az értekező prózát tar-


