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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-
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talmazó kötet már problematikus és mára elavult, a levelezésből 
csak válogatás jelent meg, teljességre törekvő, alapos és részletes 
József Attila-életrajz pedig mindmáig nem készült el. A legnagyobb 
igényű vállalkozás, Szabolcsi Miklós monográfia-sorozata, bár két 
vaskoskötet már megjelent belőle, tulajdonképpen csak a költő 
prehistórikumát dolgozta föl. Az „igazi" József Attilára, aki körül-
belül 1927-től számítható, eddig még nem jutott ereje. A bölcselő 
József Attila tehát szinte természetszerűen maradt kívül a szakmai 
érdeklődésen; ma még elemi előföltétele, a megbízható szövegű és 
keltezésű oeuvre sem áll rendelkezésünkre. 

Nem véletlen tehát, hogy Miklós Tamás, aki most József Attila 
metafizikájának földolgozását megkísérelte, nem céh-beli József Attila-
kutató; kívülről, a filozófia felől érkezett el a költő értekezői életmű-
véhez. A földolgozásbeli hiányt ugyanis mint olvasó is jól érzékelhet-
te; fölismerhette, hogy van egy terület, amely földolgozóra vár. 
Kísérlete kockázatát azonban már nem érzékelhette: ahhoz teljes-
ségében kellett volna ismernie a József Attila-irodalom eredményeit, 
félsikereit és hiányait, elválasztani tudni az ócsut a búzától. Mert, 
bár valóban rengeteg az adósság, a fölülvizsgálatot igénylő, mára 
már legalábbis kétségessé vált egykori „eredmény", а József Attila-
kutatásnak ma már igen sok valóságos eredménye is van, melyeket 
nem lehet büntetlenül megkerülni, vagy figyelmen kívül hagyni. 

Az értekező József Attiláról szóló új könyv, e helyzetből adódóan, 
eleve problematikus eredményű. Nem véletlen, hogy az egyik szegedi 
József Attila-kutató például kijelentette előttem, e könyvről írni sem 
érdemes, első szakmabeli kritikusa, Tverdota György pedig Miklós 
Tamás tükrét „görbetükörnek", könyve egészét fantomképgyártás-
nak, hiteltelennek nyilvánította (Új írás, 1988. 7. sz.). Összegzéskép-
pen nem kevesebbet jelentve ki, minthogy Miklós Tamás az „óvat-
lanság, az ismerethiányok és a prekoncepciók lendkerekei segítségé-
vel így rugaszkodott el a tények birodalmától messzire, a filozófiai ter-
minusok tekintélyével leplezett képzelgések birodalmába". (101.) 

Súlyos vád ez, elfogadása is, elvetése is felelősségteljes mérlegelést 
kíván. 

Sajnos, mindjárt az elején ki kell mondanunk: a könyv valóban 
komoly kritikával illethető, Miklós Tamás ismeretei hiányosak, 
érvelései — nem egy területen — félrevezetőek. D e — s ezt is látni 
kell — a könyv nem egynemű, nem egységes, részletei sem egyenlően 
ítélhetők s ítélendők meg. 

József Attila metafizikájának rekonstruálása, értelmezése és meg-
ítélése ugyanis számos különnemű probléma megoldását föltételezi. 
Adódik egy sor textológiai gond (írások keletkezési idejének meg-
állapítása, hiteles szövegük helyreállítása stb.), egy sor életrajzi és 
történeti probléma (pl. József Attila és a kommunista mozgalom vi-
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szonya, a kapcsolat eszmetörténeti hozadéka), s egy sor esztétikai és 
filozófiai kérdés — de mindez speciális irodalomtörténeti összefüg-
gésben. Aki tehát a bölcselő költőről akar szólni, ezeket — legyen 
bár ő maga irodalomtörténész, esztétikus vagy filozófus — nem kerül-
heti meg, mindegyikre egyaránt hiteles választ kell adnia. Egy textoló-
gus, egy politológus és egy filozófiatörténész feladatát egyaránt el 
kell látnia. 

E tényt valamiképpen Miklós Tamás is érzékelte; könyvének egyik 
része textológiai, egy másik része politológia-történeti, egy harmadik 
része pedig filozófiai kérdéseket tárgyal. Sajnos, korántsem kielégítő 
és harmonikus módon. Könyve szerkezete a következő képet mu-
tatja. A főszöveg, a tulajdonképpeni tanulmány (mely a 332 oldalas 
könyvből csak 153 oldalt tesz ki) József Attila filozófiai nézeteinek 
áttekintése, olvasata. A függelék, amely maga is tekintélyes terje-
delmű, az ehhez a rekonstrukció-kísérlethez szükséges szövegkritikai 
rekonstrukciót — s ennek részeredményeit, pl. az „új" szövegeket 
— tartalmazza. A jegyzetek pedig a szokásos irodalmi hivatkozáso-
kon túlmenően részletkérdéseknek ítélt problémák hosszabb-rövi-
debb elemzései. (E részletelemzések jellegére és terjedelmére jellemző, 
hogy belőlük Miklós Tamás külön tanulmányt is ki tudott hasítani 
— ez a Világosságban meg is jelent.) A könyv tehát — függetlenül a 
szerző szubjektív szándékaitól — voltaképpen három különálló 
munka lett, amely óhatatlanul egyenkénti megítélést kíván (jóllehet 
egyik résznek a másikra van „hatása", következménye — mint látni 
fogjuk, nem is csekély). 

S itt adódik az első probléma. A textológiai rész hátra helyezése 
ugyanis nemcsak egyszerű szerkesztési logikátlanság, hanem a tex-
tológia — talán öntudatlan — lebecsülése is. Pedig nyilvánvaló, hogy 
egy olyan gondolkodó esetében, mint József Attila, aki — különböző 
okok miatt — szisztematikus formában filozófiai életművet nem al-
kotott, gondolatai vázlatokban és töredékekben maradtak ránk — az 
első feladat a szövegek textológiai rendberakása. A hiteles, „szerző-
adekvát" szövegek kialakítása, datálása, egymáshoz való viszonyuk 
kiderítése. E feladatok megnyugtató elvégzése nélkül megbízható 
filozófiai elemzés nem adható. Ezt a munkát csak úgy „mellékesen" 
nem lehet elvégezni. Miklós Tamás pedig — eredeti szakmájából is 
adódóan — e munkát nem végezte el a szükséges gondossággal és 
szakszerűséggel. 

A textológiai rész, mely önálló dolgozatként a Medvetáncban is 
megjelent, ám alig a könyv megjelenése előtt s így szakmai vitára 
már nem adott lehetőséget — felemás eredményű: tájékozatlanság, 
prekoncepciók s vitathatatlan értékek egyaránt jellemzik. 

Értéke mindenekelőtt az, hogy teljesen plauzibilissé tette: a kritikai 
kiadás harmadik kötetében (1958) közreadott szövegek egy része 
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problematikus, felülvizsgálatot igényel. (Ezzel a megállapítással 
könyvének elutasítója, Tverdota György is egyetért; bírálatát ő is 
ezzel a konklúzióval zárja.) Értéke a könyvnek az is, hogy néhány 
„új" szöveget is föltalált és közreadott ([Művészetfilozófiai tézisek], 
[Jóhiszemű tévedés nincs . . .] és [A történelmi materialista fölfogás-
nak . . .]). Vannak részeredményei az Esztétikai töredékek fölülvizs-
gálatát illetően is, ezek közül a legfontosabb a Valóság és igazság 
kiemelése és rekonstruálása e töredékekből. Hibái és mulasztásai 
azonban számosak és fontosabbak. Elolvasva vonatkozó fejtegeté-
seit, azonnal nyilvánvaló, nem ismeri a József Attila-kutatás ide vágó 
legújabb, s legalábbis mérlegelést kívánó eredményeit, Tverdota György 
adatgazdag s bizonyos vonatkozásban úttörő dolgozatait : Mi a tétje 
az időrendnek József Attila gondolkodástörténetében? (Új írás, 1985. 
4. sz. 17 —27.), József Attila Irodalom és szocializmus cimű előadásá-
nak szövegváltozata. (ItK, 1985. 4—5. sz. 546—548.) — Ez nemcsak 
a tudományos illem kérdése (bár a tudományos szokásrendnek lénye-
ges s nem csupán külsődleges eleme, hogy akceptáljuk kollégáink 
eredményeit). Ez tájékozatlanság, mely egyfelől újrafölfedezésre csá-
bít, másfelől mérlegelendő adatoktól és érvektől zár el. Miklós Tamás 
így újra „fölfedezi" az Irodalom és szocializmusnak, azt a szövegvál-
tozatát, amelyet Tverdota már korábban közölt és értelmezett az 
ItK-ban. Az Esztétikai töredékek „szétszedése" és datálási kísérlete 
közben pedig figyelmen kívül hagyta Tverdota sokoldalúan adatolt 
datálási kísérletét. Abban kétségkívül igaza van Miklós Tamásnak, 
hogy az Esztétikai töredékek nem egyetlen, összefüggő mű fragmen-
tumai, hanem különböző, de legalább két szöveg halmaza. S teljesen 
jogosan és vitathatatlanul érvényesen emeli ki belőle, mint összefüggő 
tanulmányt, a Valóság és igazságai. A datálást illetően azonban 
nyilvánvalóan Tverdotának van igaza. Az Esztétika töredékek címen 
számon tartott töredékhalmaz (s a belőle kivonható Valóság és igaz-
ság) a húszas évek végére, ahogy Tverdota fogalmaz „1928 végére 
és 1929 elejére" keltezhető (Új írás, 1985. 4. sz. 16.), nem pedig — 
mint Miklós állítja — 1933—34-re. (Ennek a diskrepanciának fontos 
következményei vannak, mint alább majd látjuk is.) 

Számos részkérdés volna itt említhető még, amely mérlegelést 
igényelne. De egy egyszerű kritika ezekre nem térhet ki. József Attila 
értekező szövegeinek textológiai problémáiról külön nagy tanul-
mányt kell majd írni, még a szövegek új kritikai kiadásának megje-
lenése előtt, hogy előzetes kollektív eszmecsere bontakozhasson ki. 
Egy kérdésben azonban még most is föltétlenül állást kell foglal-
nunk. Kritikájában Tverdota — Miklós Tamással ellentétben — azt 
állítja, hogy a Valóság és igazság csak egy hosszabbra tervezett szöveg 
bevezetése (97.). Megítélésem szerint itt az igazság középúton van. 
A Valóság és igazság önálló, külön írásnak készült. De utóbb, már 
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egy másik alkotói fázisban, továbbgondolva, más, újabb összefüg-
gésekbe helyezve a problémát, ami foglalkoztatta, József Attila ezt az 
önállóan készült írását egy nagyobb, átfogóbb dolgozat bevezető, 
indító részévé kívánta tenni. Ez a második írás azonban nem készült 
el, csak töredékei és vázlatai maradtak fönn. Itt tehát, megítélésem 
szerint a Stoll Béla által képviselni szokott álláspontot kell érvénye-
síteni: ha egy műnek a szövegváltozatai tartalmilag különböznek, 
célszerű nem változatokról, hanem két (vagy több) külön műről 
beszélni, függetlenül attól, hogy részben teljesen azonos szövegrészeik 
is vannak. A második, tágabb aspektusú változat („formálódó" mű) 
címe lehet az, amit — Demjén József emlékezése alapján — Tverdota 
javasol: A művészet metafizikája. E különbségtevés természetesen 
nem akadémikus szőrszálhasogatás; ha megtesszük e megkülönböz-
tetést (márpedig véleményem szerint meg kell tenni), akkor komolyan 
föltételezhető, hogy József Attila hosszabb időn keresztül foglalkozott 
nézetei megformálásával, s A művészet metafizikájának, tervezett, de 
kerek egésszé össze nem állott műve 1929 eleje után, egyelőre ponto-
san meg nem határozható időben készült. 

E kérdés taglalásával azonban, ha fontos is megítélése, némileg el-
kanyarodtunk a könyv fővonalától. A textológiát illetően így legyen 
elég itt csak annyit, összefoglalóan, leszögezni, hogy Miklós Tamás 
okkal s joggal bolygatta meg az értekező szövegek anyagát, de ben-
nük új s adekvátabb rendet csak félig-meddig sikerült kialakítania, 
olyan fontos írás datálását illetően pedig, mint az Esztétikai töredé-
kek, lényegében tévútra jutott. 

S a könyv egésze szempontjából, sajnos, ez utóbbi mozzanat a 
lényeges. A filozófiát író József Attila értelmezésében és értékelésében 
ugyanis az eddig Esztétikai töredékek címen regisztrált (s most joggal 
megbolygatott) szövegek a központi jelentőségűek. 

Ez a tény pedig azt jelenti, hogy a Miklós Tamás által fölvázolt fej-
lődés-séma kronológiailag tarthatatlan. A költő által kidolgozott 
metafizika (e kategória fölújítása s reflektorfénybe állítása Miklós 
Tamás érdeme) nem József Attila posztmarxista korszakának doku-
mentuma. Ellenkezőleg: a marxista szakasz előtti állapotot, annak 
mibenlétét mutatja. Az önmagát fölszámoló filozófiai rendszer elmé-
lete tehát, amelyről Miklós Tamás hangsúlyos helyen, könyve beve-
zetésében szól s amely igen tetszetős elmélet, valójában fikció. A 
költő elméleti gondolkodásának dinamikája a könyvben félrerajzolt. 
Sőt, azt is ki kell mondani, amikor Miklós Tamás eljut az „ismeretel-
méleti anarchizmusig", pontosabban ehhez a törekvéshez kapcsolja 
József Attilát (versek s más, nem-elméleti szövegek bekapcsolásával) 
már teljesen történetietlenül jár el. Magyarán: egy, a maga számára 
szimpatikus, kortárstörekvéshez rendeli hozzá a költőt: „ D e hát 
miért ne lehetne együtt élni a rendnélküliség, a káosz tudatával — 
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írja — ? Hiszen József Attila nagyon is messzire jutott a káosz megér-
tésében, s abban a gondolatban, hogy ez a végső megértés. Miért ne 
lehetne ez a megértés a valósághoz való normális viszony? Hiszen 
nemcsak ezen az alapon álló teória lehetséges (pl. Landauer, Feyera-
bend vagy Duerr anarchista filozófiája), hanem ezen az alapon álló 
művészet is született, a dadaizmus, amely magát az esetlegesség, a 
lényeg-nélküliség, az indifferencia művészetének tekinti. Láttuk, hogy 
a »minden művészet« gondolata József Attila egy-egy írásában is ott 
kísért, miközben éppen a művészet specifikumait keresi. S valóban, 
egyáltalán nem magától értetődő a műalkotás különössége, zárt-
sága." (96—97). E szöveg már nem egyéb mint a Medvetánc folyóira-
tot szerkesztő Miklós Tamás őskereső önigazolása (s ugyanakkor 
karikatúrába hajló József Attila-„értelmezés"). 

Mindez azonban — hadd mondjam ki — nem jelenti azt, hogy 
Miklós Tamás munkáját puszta „görbetükörnek" kell tekinte-
nünk (ahogy Tverdota György teszi). A könyv főszövegének (tehát 
jegyzet és függelék nélküli részének) kb. kétharmada, 153 lapból 
az első közel 100 lap egyértelműen olyan interpretációját adja a 
bölcselő József Attilának, amelyet a kutatásnak — mint egy lehet-
séges interpretációt — figyelembe kell vennie. Értelmezésével szá-
molni kell. 

Igaz, ehhez meg kell találni az olvasás kódját, tudni kell, milyen 
jellegű filozófiatörténeti interpretációt ad Miklós Tamás. 

Wolfgang Röd a „filozófiatörténész" Popperről írott dolgozatá-
ban (Krit ikai racionalizmus és filozófiatörténet. Filozófiai Figyelő, 
1986. 1. sz.) azt írja, hogy lényegét tekintve kétféle filozófiatörténet-
írói eljárás létezik. „Aszerint, hogy egy történész a hagyományozott 
filozofémák megértő megjelenítésére, vagy inkább azok saját gondol-
kodásmódjára és nyelvhasználatára való lefordítására törekszik, her-
meneutikai vagy rekonstruáló filozófiatörténeti megközelítésről 
beszélhetünk." (12.) S bár, amint ki is mondja, e két változat élesen 
nem határolható el egymástól, sőt a gyakorlatban az egyik a másikra 
utalt, mint megközelítési tendenciáknak jól érzékelhető a különbsé-
gük. Röd rekonstruáló filozófiatörténésznek mondja Arisztotelészt 
és Hegelt, sőt magát Poppert is. Megállapítja: „A rekonstruáló törek-
vés egyoldalúságot eredményez, mivel oda vezet, hogy elsődlegesen 
azt veszik figyelembe, ami a rekonstruáló elsajátítás számára hozzá-
férhető, s minden más vonás jelentőségét alábecsülik, e vonásokat 
elhanyagolják, vagy egyszerűen ignorálják." (13.) De elismeri erényei-
ket is: „Amennyiben a rekonstrukció által meghatározott szempontok 
előtérbe nyomulnak és egy számukra érthető nyelven fogalmazódnak 
meg, tisztán megragadhatóvá válnak, világossá lesz más álláspontok-
kal való kapcsolatuk, s különösen könnyen megítélhetővé válik ak-
tuális jelentőségük." (14.) 
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Tverdota György írásai, melyek a bölcselő József Attila gondola-
tainak filozófiatörténeti forrásait, genézisét tárják föl, megítélésem 
szerint a rödi értelemben vett hermeneutikai megközelítés kategó-
riájába sorolhatók. Hasznuk kétségtelen, filológiai megbízhatóságuk 
magas fokú. Eredményeik pedig könnyen beépíthetők a hagyomá-
nyos irodalomtörténetbe. Miklós Tamás más, ellenkező utat járt be; 
ő rekonstruáló eljárást alkalmazott, s egy mai, aktuális irányzat kér-
désföltevései szerint gondolta végig a költő nézeteit. Némi túlzással 
azt mondhatnánk, a Medvetánc folyóirat köre számára fordította le 
József Attilát, vállalva (de sajnos, be nem vallva), hogy e „fordítás" 
egyoldalúságokkal, arányátrendezésekkel jár együtt. 

Maga a Röd értelmezésében fölfogott rekonstruáló eljárás is több-
féle lehet, persze. „Különösen fontos ebben a vonatkozásban a dog-
matikus kertben és a kritikai előföltevések mellett zajló rekonstrukció 
különbsége." (15.) Az első típus (pl. Arisztotelész és Hegel) kifejlődés-
modellel dolgozik, a másik (s ide Röd szerint Popper tartozik) kon-
fliktus modellel (16.). Sajnos — s ezt tartom a bölcselő József Attilát 
interpretáló szerző legnagyobb hibájának — Miklós Tamás (hogy 
saját szavait idézzem fejére) „filozófiatörténetileg naivul", Popper 
után is csak hagyományos kifejlődés-modellt tud produkálni. S itt 
teljes mértékben igaza van Tverdotának: az a fejlődési séma, amelyet 
Miklós Tamás József Attilánál „kimutat", puszta konstrukció. 

Szerencsére ez a fejlődési séma, bár utalásszerűén többször föl-
föltűnik a szövegben s mindenhol torzítja az alapértelmezést vége-
redményben nem semmisíti meg alapelemzését. Az alapinterpretáció 
pedig — legalábbis számomra — érdekes és tanulságos. Eljárását 
Miklós Tamás maga így jelzi: „ A feltételezésünk szerint egymást 
kiegészítő, értelmező tanulmányokat először »összeolvasva«, felidéz-
zük a legfontosabb József Attila-i fogalmakat és összekapcsolódá-
saikat, amelyekben a 30-as évek első felében felmerülnek. Az »össze-
olvasás«, a közelebbi keletkezési időrend átmeneti zárójelbe tétele 
csak a fogalmak első bevezetését könnyíti, hogy azután éppen a záró-
jel feloldása, a megírás idejének számbavétele segítsen a rekonstruált 
rendszer ellentmondásainak megértésében. A fogalmi rendszer utóla-
gos rekonstrukciója tehát csak megértésünk módszere." (10—11.) 

A „zárójel" föloldása — datálási tévedései miatt — mint már volt 
róla szó, nem sikerült, ill. torzulásokat, „félrekövetkeztetéseket" 
eredményezett. D e amit Miklós Tamás csak mint „megértésünk mód-
szerét" emleget, az tanulságos. E filozófust kívánó munkafázisban 
otthon van, ez a munka a szakmája, kompetenciája itt érvényesül. 
S itt lehet a legnagyobb hasznára az irodalomtörténet-írásnak is, 
melynek — jobb megoldás híján — végül is föl kell majd mutatnia a 
korba s életműbe ágyazott teljes József Attilát, tehát a „gondolko-
dót" is. 
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A „fogalmi rendszer utólagos rekonstrukciója" (az írások „össze-
olvasása") ugyanis, bár talán a filológust elborzasztja, célravezető és 
hasznos eljárás. Célravezető, mert 1. József Attila értekezői pályája 
viszonylag rövid időt, néhány évet fog át, 2. e rövid időn belül pedig 
— bár fölszíni váltásai nagyok (szélkakas költő — mondta róla 
Féja) — gondolkodása alaptechnikája kisebbet változott, mint hinni 
lehetne. S hasznos is, mert az „összeolvasás" egyetlen gondolati rend-
szer szerkezetébe illeszt (s így összefüggéseit, konzekvenciáit megér-
teni segít) egy töredékekben s rész-megközelítésekben megfogalma-
zódó gondolkodói törekvést. 

A kritikus, optimális esetben, nagy terjedelmet szentelhet az ismer-
tetett könyv eredményeinek bemutatására és elismerésére, hogy ezzel 
is segítse a szakmában az eredmények minél gyorsabb fölszívódását. 
A József Attila metafizikája, sajnos annyi ballasztot tartalmaz, hogy 
valóságos eredményeivel törődni már alig marad hely és türelem. 
Annyit azonban föltétlenül el kell mondanunk a tárgyilagosság ked-
véért, hogy Miklós Tamás igazolni tudta: „József Attila prózai írásai 
egy rendszeres filozófiai gondolkodás összetartozó darabjai". És, lega-
lábbis az alapinterpretációban, az „összeolvasásban" sikerült „a 
kidolgozott fogalmakat [. . .] egymásból, belső kapcsolatukból" föl-
idéznie. Legnagyobb érdeme éppen e benső építkezés szisztematikus 
átvilágítása. 

A könyv, címének megfelelően, valóban középpontba tudta állí-
tani József Attila metafizikáját. S ha Tverdota eredményeit fölhasz-
nálva, fölhagyva a Miklós Tamás konstruálta fejlődési modellel, az 
alapelemzést nem az 1933— 34-es alkotói szakaszra vetítjük rá, hanem 
valóságos helyén, 1928—29-ben értelmezzük, ez az elemzés sokat 
elárul a gondolkodó — pályája klasszikus szakaszában járó, de még 
fiatal — József Attiláról. Az összeolvasó technika lehetővé teszi, 
hogy egy összefüggő gondolati rendszer részeként értsük meg József 
Attila olyan elméletkonstituáló fogalmait mint: dolog, valóság, világ, 
intuíció, fogalomalkotás, ítélet, egzisztencia, világhiány stb. Itt, éppen 
az egységbefoglalás, a rendszer elemeinek a rendszerbe tartozó másik 
elemet magyarázó szerepe révén sok fontos észrevétel, fölismerés, 
interpretáló (tehát megértést biztosító) mozzanat található. Az első 
fejezet olvastán sajnálhatjuk csak igazán, hogy e téma: a gondolkodó 
József Attila földolgozása nem irodalomtörténész és filozófus közös 
munkája lett. 

Úgy látszik, Nietzsche és Wilamowitz régi konfliktusa az antik 
görögségről mindig újratermelődik, s a konfliktus magja, ahogy Tatár 
György írja egy minap megjelent esszéjében, ma is eleven: „a kon-
fliktus különböző elemei újból és újból megjelennek, valahányszor a 
filológus és a filozófus a sajátjának vélt területen váratlanul szembe-
találkozik a másikkal. [. . .] A filológus mindig újból tudománytalan-



Szemle 1.183 

ságot (ha ugyan nem tudatlanságot!) vet a filozófus szemére, aki 
viszont gondolattalanságban marasztalja őt el." (Vigilia, 1988. 6. sz. 
419.) 

Sajnos, bár jómagam éppen a filológus és a filozófus együttműkö-
désében látnám a megoldást, e megoldás mai viszonyaink között meg-
lehetősen illuzórikusnak látszik. Nincs esély rá József Attila kutatása 
esetében sem, hogy irodalomtörténész, filozófus és politológus együtt, 
egymás munkáját kiegészítve, ellenőrizve és egymással korrelációba 
hozva alkosson meg egy értelmezést a bölcselő költőről. 

Annyi biztos: Miklós Tamás könyve meglehetősen nagy kihívást 
jelent a „szakma" számára. Munkája elfogadása is, elvetése is olyan 
elemző munkát, ha tetszik, ellen-könyvet igényel, amely — az ehhez 
szükséges előmunkálat elvégzése révén — fölpezsdítheti a kutatást. 
A nagy kérdés mindazonáltal az: elfogadja-e a szakma ezt a kihívást, 
s valódi elemzőmunkára kényszerül-e így a József Attila-kutatás, 
vagy az következik, ami Forgács László könyvét is kísérte. Néhány 
levágó kritika s utána csönd. 

Ha Miklós Tamás könyve föl tudná rázni a József Attila-kuta-
tást, már megérte, hogy a Magvető Könyvkiadó vállalkozott meg-
jelentetésére. Ha ez nem következik be, akkor — sajnos — újra csak 
a felemásságok száma szaporodott. Mindenesetre kár, hogy a tanul-
mány a Gyorsuló idő, tehát egy népszerűsítő célzatú sorozat kötete-
ként jelent meg. Célszerűbb lett volna egy szűkebb terjesztésű, inkább 
a kutatás érdekkörébe kerülő kiadványtípusban publikálni. Hogy a 
József Attila metafizikája a Gyorsuló idő sorozatban jelent meg, 
önmagában is jelzi: kiadványstruktúránk átgondolatlan, nem kellően 
differenciált. Az alapkutatásnak nincs becsülete. Pedig alapkutatások 
nélkül még a „filozófus" József Attilát sem lehet megnyugtatóan 
interpretálni. 

L E N G Y E L A N D R Á S 

A KÖLTŐ FELEL* 

„ A költő mű ével és müvében felel a világnak . . . De úgy látszik, 
a kornak, pontosabban a kortársaknak ez sem volt elég. Évtizedek 
óta ostromolták — ostromoltuk — Illyést, hogy válaszoljon közvet-
lenül, élőszóban, szemtől szembe, tollba, magnóba, kamerába (is) 
azokra a kérdésekre, amelyeket a közvélemény tolmácsainak szere-

* A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. Összegyűjtötte, sajtó 
alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Földes 
Anna. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1986. 


