
FORUM 

A SZÍNEK VALLOMÁSA 

(KÍSÉRLET A LÜSCIIER-TESZT IRODALMI 
ALKALMAZÁSÁRA) 

I. 

Napjainkban, amikor az irodalmi érdeklődés homlokte-
rében a mű befogadásának kérdései állnak, van-e vajon ér-
telme az alkotói személyiségvizsgálatával vesződnünk? Ha 
a vizsgálat nem öncélú, bizonyára van. Igen ám, de milyen 
eszközöket használhat a vizsgálódó, ha az alkotó már nem 
él? 

Nos, úgy tűnik, hogy az igen objektívnek ismert szemé-
lyiségvizsgálati módszer, a Lüscher-teszt, bizonyos elkerül-
hetetlen módosításokkal — a többi közt — a lezárt költői 
életművekre is alkalmazható. 

A Lüscher-teszt a pillanatnyi pszichikai és fiziológiai ál-
lapot hátterében rajzolja ki a személyiség állandó szerkezeti 
vonásait. Ennek érdekében a vizsgálat alanyának hét tábla 
színeit kell preferenciális rendbe állítania. De kielégítő ké-
pet nyújthat a személyiségről az ún. kis teszt, azaz a máso-
dik tábla nyolc színének — a sötétkéknek, a kékeszöldnek, 
a vörösnek, a sárgának, a lilának, a barnának, a feketének 
és a középszürkének — a preferenciális elrendezése is. 

A tábla eredeti színeit — és csakis azokat — önmaguk-
ban, képzettársítások nélkül kell választani, s a tesztet rövid 
szünet után meg szokás ismételni. Az egyes színeket arab 
számokkal jelöljük. Ily módon két számsort kapunk, ame-
lyeknek az értelmezésére — a színválasztás törvényszerűsé-
geiből kiindulva — a pszichológus vállalkozhat. 
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Költői életművek vizsgálata esetén a teszt alkalmazásá-
nak eredeti feltételeihez képest több eltéréssel is számol-
nunk kell. 
a) Ha a költői szövegben egy színnév előfordul, nem tudhat-

juk pontosan, milyen színárnyalatra gondolt a költő. 
b) Ha költői szövegben ugyanaz a színnév többször is elő-

fordul, nem lehetünk biztosak, hogy minden esetben 
ugyanazt a színárnyalatot jelöli-e. 

c) Egy-egy szín önmagában való választása vagy elutasítása 
a költői szövegekben meglehetősen ritka. 

d) Egy költő életművében nemcsak nyolc, hanem ennél 
több vagy kevesebb szín, illetve színárnyalat neve is elő-
fordulhat. 

e) A költő színpreferenciáira csak áttételesen, az egyes szín-
nevek előfordulásának a gyakoriságából következtethe-
tünk. 

f ) A színnevek előfordulásának a gyakoriságát nem egy-egy 
pillanatnak, hanem rövidebb-hosszabb pályaszakaszok-
nak, illetve az életmű egészének a vonatkozásában álla-
píthatjuk meg. 

g) Egy-egy pályaszakaszra vagy az életmű egészére nézve 
nem két, hanem csak egy értelmezendő számsort állítha-
tunk fel. 
Az eltérésekből (és más hibalehetőségekből) adódó koc-

kázatokat vállalva, próbáljuk meg a tesztet Juhász Gyula 
költői életművére alkalmazni. 

Vizsgálódásunk alapjául Juhász Gyula összes művei kri-
tikai kiadásának verseket tartalmazó első három kötetét vá-
laszthatjuk, egészen pontosan az 1898 és 1934 között írt köl-
temények szövegét — az utánzatok, rögtönzések, töredé-
kek, énekkari szövegek és műfordítások nélkül. 

Csak nyolc színnek a megnevezéseit vesszük figyelembe, 
mégpedig úgy, hogy a második Lüscher-tábla színei közül a 
sötétkékét a kékkel, a kékeszöldet a zölddel, a középszürkét a 
szürkéwe 1, a vöröst pedig — a költői szóhasználathoz igazod-
v a — a pirossal azonosítjuk, illetve helyettesítjük. 
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Gyakorlatilag a következő színmegnevezésekről adha-
tunk számot (az összefoglaló színnevek számkódját az egyes 
tételek után zárójelben tüntetjük fel): 
- kék, kéklő, kékellő (melléknév); kék, kékség (főnév); 

kéklik (ige) = kék (1) 
- zöld, zöldelő, zöldellő (melléknév); zöld (főnév); zöldéi, 

zöldell (ige) = zöld (2) 
- piros, pirosló (melléknév); piros (főnév); piroslik (ige) = 

piros (3) 
- sárga, sárgáló (melléknév); sárga, sárgaság (főnév) = sár-

- lila (melléknév és főnév) = lila (5) 
- barna (melléknév); barna, barnaság (főnév) = barna (6) 
- fekete, feketéllő (melléknév); fekete (főnév); feketéllik 

(ige) = fekete (7) 
- szürke, szürkéllő (melléknév); szürke, szürkeség (főnév); 

szürkéll (ige) = szürke (0) 
A fenti színmegnevezések a következő évenkénti gyako-

risággal fordulnak elő Juhász Gyula költeményeiben: 

g"( 4) 

98 99 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

(1) kék 1 
(2) zöld 1 
(3) piros 1 

2 5 2 10 8 7 6 7 8 1 6 5 
4 2 2 3 3 1 1 1 1 

7 3 2 9 8 7 2 3 7 1 3 3 
(4)sárga 
(5) lila 

1 1 1 2 5 5 1 1 1 2 5 5 
2 1 

(6) barna 
(7) fekete 
(0) szürke 
Evenként 
összesen 

2 1 4 5 5 2 7 2 1 3 1 1 
1 1 4 8 8 3 5 7 5 6 2 6 3 

1 1 12 5 11 101012 5 5 3 4 2 3 

3 2 2 3 24 25 30 48 39 46 21 24 27 13 2015 
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 1898-1934 
között összesen 

6 5 4 3 3 5 7 2 3 106 
4 6 1 3 3 5 2 2 1 1 47 
211 4 2 1 1 3 1 1 3 1 86 

1 2 1 4 26 
2 1 1 2 3 13 
1 2 1 1 1 7 1 2 2 2 54 

1 5 8 5 1 2 6 7 1 0 3 3 3 1 3 117 
3 5 5 1 2 5 4 2 3 1 1 1 1 118 

2 23 38 20 6 8 15 31 34 11 8 14 7 2 1 5 

Az előfordulások száma 1908-ban a legnagyobb (48), 
1933-ban a legkisebb (1), az előfordulások évi átlaga pe-
dig mindössze 17,7. Természetes tehát, hogy vizsgálódásunk 
szempontjából csak viszonylag hosszabb szakaszokat hatá-
rolhatunk el az életmű egészében. 

Az időben visszafelé araszolva, a szakaszokat úgy külö-
nítjük el egymástól, hogy a nyolc színnév közül legalább hét 
mindegyik szakaszban szerepeljen, éspedig anélkül, hogy a 
színmegnevezések gyakorisága az egyes szakaszokon belül 
megegyezne. 

Az életmű egészét ily módon a következő öt szakasz-
ra bonthatjuk: 1898-1907., 1908-1914., 1915-1920., 1921-
1924. és 1925-1934. Az összefüggő láncból kiszakítva külön 
szakasznak tekinthetnők az 1907-1910, valamint az 1919— 
1920 közötti éveket is, de csak az utóbbi rövid szakaszt ta-
láltukjellemzőnek. 

A kijelölt 5 + 1 szakaszban, valamint az életmű egészében 
a nyolc színnév gyakorisági sorrendje az alábbi (a színneve-
ket természetszerűen a már ismert számokkal jelöljük): 
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1898-1907.: О 7 3 6 1 24 5 
1908-1914.: О 1 3 7 6 4 2 5 
1915-1918.: 7 1 30 2 6 5 4 
1919-1920.: 3 70 1 2 6 5 4 
1921-1924.: 7 1 60 2 3 4 5 
1925-1934.: 7 0 1 2 3 6 4 5 
1898-1934.: 0 7 1 3 6 2 4 5 

A fenti számsorokat a pszichológus a következőképpen 
értelmezi: 

1898-1907. Magas igényszintű személy önérvényesítés törekvésének ku-
darcát követő védekező beállítódás. A csalódások következtében mások 
iránti bizalma érezhetően megrendült, és jelentkezik újabb célkitűzései-
hez kapcsolódó szorongó magatartása is. Kompenzáló mechanizmusként 
visszavonultság, zárkózottság, a sors elleni lázadozás jelentkezik. Egyelő-
re még aktív, küzd az elismerésért, de ellenállóképessége jelentős mérték-
ben csökkent, és ez hozzájárul alkalmatlansági tudata körvonalazódásá-
hoz. Alaphangulata borús, depressziós; beállítódása pesszimista. 

1908-1914. Az előbbihez képest kiegyensúlyozottabb periódusra utaló 
konfiguráció. A színekhez való viszonyulás továbbra is csalódott, gyanakvó 
emberre utal, bár valamennyi életszakasz közül ebben tűnik reménytelen-
sége a legkevésbé intenzívnek. A jövő továbbra is szorongás forrása, ugyan-
akkor azonban előtérbe kerül a nyugalom, a harmónia, a kölcsönös meg-
értés, a valahova tartozás iránti igény. Önérvényesítése érdekében tovább-
ra is az előbbi szakaszra jellemző intenzitással küzd, aktivitásszintje nem 
csökken, bár érzi, hogy fáradozása nem hozza meg elvárt gyümölcsét. 

1915-1920. A gyötrő reménytelenség ellen maximális autonómiára, ön-
állóságra törekvéssel próbál védekezni; bár továbbra is igényli a megér-
tő, harmonikus kapcsolatot, azt szeretné, ha békében hagynák. Elkesere-
detten harcol, hogy semmi se állja útját saját céljai megvalósításában, és 
küzdelmében némileg megerősödött ellenállóképessége segíti. Bár úgy íté-
li meg, hogy helyzete rosszabbodására kell számítania, most nem fél attól, 
hogy képtelen lesz, akár hosszabb időn át szembefordulni a nehézségekkel 
és akadályokkal. 

1919-1920. Az 1915-1920-as periódus végén felajzottsága maximális in-
tenzitású. Teljes erővel próbál érvényesülni, megszabadulni mindattól, ami-
ről úgy érzi, hogy elnyomja, korlátozza kibontakozását. „Lázadását" azon-
ban kétségbeesett vergődéssé változtatja az a tény, hogy képtelen akár 
minimális reményt fűzni önérvényesítését célzó küzdelme kimeneteléhez, 
eredményességéhez. Ezek alapján érthető a következő periódusban jelent-
kező regresszió, az 1921-1924-es szakasz által képviselt mélypont. 
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1921-1924. A kilátástalan küzdelem és a reménytelenség által kiváltott 
testi és lelki kimerültség konfigurációja. Érzi, hogy a körülmények ellene 
vannak, hogy képtelen lesz céljait, vágyait megvalósítani, és a kudarc gon-
dolata elviselhetetlennek tűnik. Alaphangulatára feltételezhetően ideges-
ség, ingerlékenység jellemző. Előtérbe kerül a testi pihenés és kényelem 
iránti igénye; valószínű, hogy szervi betegség is fokozott mértékben gyötri 
ebben a periódusban. 

1925-1934. A színekhez való viszonyulás elszigetelődésre, magába zár-
kózásra, fásultságra, bizalmatlanságra utal. A megértés, együttérzés iránti 
igény továbbra is kimutatható, bár tompultabb formában. Kimerült, nyu-
galomra és pihenésre van szüksége; a zavaró tényezőkre ingerült reakció-
valválaszol. Elvárja, hogy békében hagyják, hogy zavartalanul haladhasson 
saját útján, a külső befolyásokkal szemben makacs ellenállást tanúsít. 

1898-1934. Két alapvető konfliktus követhető nyomon a költő külön-
bözőéletszakaszai során, és ezek jelentkeznek az összefoglaló sorban is: az 
egyik az önérvényesítés igénye és az ezért folytatott küzdelem, illetve az eh-
hez kapcsolódó reménytelenség közötti feszültség, a másik pedig a szeretet, 
a megértés és az együttérzés utáni sóvárgás és a harmonikus kapcsolat kia-
lakítását gátló bizalmatlanság, gyanakvás közötti ellentmondás. E konflik-
tusok feloldásának képtelensége állandó kudarcok forrása; ennek követ-
kezményeképpen a ború, a depresszió, a kétségbeesés és a reménytelenség 
alaphangulatának állandóivá válnak. A külvilághoz való viszonyulásában 
általában a zárkózottság, elszigetelődés, befeléfordulás uralkodik. Az évek 
során többször tesz kísérletet a kitörésre, de sem belső energiatartalékai, 
sem külső segítség nem teszik lehetővé számára, hogy próbálkozását siker 
koronázza. Ennek alapján az is érthető, hogy lelki egyensúlyának zavara 
életének különböző szakaszaiban gyakorlatilag azonos szint körül mozog. 
Erőfeszítései csak a helytálláshoz elégségesek, helyzete alapvető megvál-
toztatásához azonban nem. 

A szakaszolás és az értelmezés érvényességének megíté-
léséhez támpontul csupán néhány tényt idéznénk. Minde-
nekelőtt azt, hogy Juhász Gyula egész élete folyamán ke-
délyének időről időre visszatérő, cselekvésgátló nyomottsá-
gával viaskodott. Erős depressziója 1907-ben volt először, 
abban az évben, amikor első verseskönyve napvilágot lá-
tott. Öngyilkosságot 1914-ben kísérelt meg első ízben, má-
sodik verseskönyve megjelenésének az évében. Indokolt te-
hát az 1907-es és az 1914-es évet szakasz-, illetve korszakha-
tárnak tekintenünk. S ahogyan a költő nagyváradi éveinek 
(1908-1911.) a vetése a következő néhány esztendőben ért 
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be, ugyanúgy a háborúval kezdődő pályaszakasz sem zárult 
le Juhász Gyulának a forradalmak idején kifejtett élénk te-
vékenységével, hanem az ellenforradalom kezdetén írt köl-
teményeivel teljesedett ki. Aligha véletlen tehát, hogy az 
1919-1920-as rövid időszakot külön is jellemezhetjük. 

A húszas évek első felének terméséből a költő még a 
mellőzöttség körülményei között is tartásos kötetet állított 
össze. 1925 után azonban mind gyakrabban bénította alko-
tókészségét örökletes tényezőkre és külső hatásokra vissza-
vezethető depresszió. 

Juhász Gyula állapotának egyik mélypontját — a közeli 
hozzátartozó elbeszélése nyomán — a költő volt kezelőor-
vosa, Miskolczy Dezső a következőképpen írja le (lásd Ju-
hász Gyula betegsége és halála című kórtörténeti tanulmá-
nyát a marosvásárhelyi Igaz Szó 1964/2. számában): 

„[. . . ] pár napig elég rendesen viselkedett, de nemsokára megint vissza-
zökkent a régi kerékvágásba. >Összeférhetetlen<lett; akármit csináltak, 
semmi sem volt jó, minden figyelmességet visszautasított, vagy gorombán 
válaszolt. 

Sokszor órák hosszat elüldögélt egy helyben, a házbeliekkel szóba sem 
állott; a köszönésüket nem fogadta, ha a szobájába mentek. 

Olykor görcsös fájdalomról, főleg görcsös fejfájásról panaszkodott, hy-
pochondriás panaszait hangoztatta. Odahaza semmit sem dolgozott." 

A személyiségkép, amely a Juhász Gyula költészetére al-
kalmazott színteszt segítségével kerekedik ki, végső soron 
a költő alkotásainak az árnyaltabb megközelítését szolgál-
ja. Egyetlen életmű vizsgálata, persze, nem igazolhatja, leg-
feljebb valószínűsítheti a módszer használhatóságát. Éppen 
ezért szükséges a vizsgálódásokat más költői életművekre is 
kiterjesztenünk. 

II. 

A második költői életmű, amelyre a színtesztet alkalmaz-
ni próbáljuk, a József Attiláé. 

Alapul a költő összes versei Stoll Béla gondozta újabb 
kritikai kiadásának (Bp. 1984) két kötetét választottuk. 
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Munkánk során eltekintettünk a verscímekben, valamint 
a következő versváltozatokban szereplő színnevektől:/! leg-
utolsó harcos II (1924), A pap mosolyog (1926), Medáliák I 
(1927), Borostyánkőbe én be nem fagyok... (1928), Kínos, 
szögletes múlásom (1928), Meggy a kórón (1928), Tüzek éne-
ke II (1928), Ősz (1934), Öt szegény szól (1934). 

József Attila színei közül is csak a második Lüscher-tábla 
nyolc színének a megnevezéseire terjedt ki a figyelmünk, 
a korábban már jelzett azonosítások, illetve helyettesítések 
eszközlésével. 

Gyakorlatilag a következő színmegnevezéseket vehettük 
számba (az összefoglaló színnevek számkódját itt is az egyes 
tételek utáni zárójelben tüntetjük fel): 
- kék, kékellő, kéklik = kék (1) 
- zöld, zöldéi = zöld (2) 
- piros, pirosló, pirosság, piroslik = piros (3) 
- sárga (4) 
- lila (5) 
- barna (6) 
- fekete, feketéllik = fekete (7) 
- szürke, szürkeség = szürke (0) 

A költői életmű szakaszolását ezúttal is úgy oldottuk 
meg, hogy a nyolc színnév közül legalább hét mindegyik sza-
kaszban szerepeljen, itt is anélkül, hogy a színmegnevezések 
gyakorisága az egyes szakaszokon belül megegyezne. 

József Attila életművében csak két, viszonylag hosszabb 
szakaszt sikerült elhatárolnunk. A nyolc színnév gyakorisági 
sorrendje a két szakaszban, illetve az életmű egészében az 
alábbi: 

1921-1929.: 3 6 7 1 2 0 4 5 
1930-1937.: 4 1 2 3 7 0 6 5 
1921-1937.: 3 1 7 2 6 4 0 5 

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy fogalmazásunk 
többese szövegünknek valójában csak a végleges változa- ' 
tára érvényes. Amikor ugyanis a Juhász Gyula-teszt elké-
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szült, egyesek úgy vélték, hogy az értelmezés minden továb-
bi nélkül a Juhász-szakirodalomra támaszkodhatott. Ezért 
az újabb teszt esetében az irodalmár választotta ki a teszte-
lendő költői életművet, s a pszichológussal — a vizsgálódá-
sok első menetében — sem a költő nevét, sem a szakaszok 
időbeli határát nem közölte, csupán a fenti három számsort 
nyújtotta át neki — értelmezés céljából. 

íme, az értelmezés: 
Első választás: Pillanatnyi helyzetével elégedetlen, a gyö-

kértelenség és a biztonság hiányának érzésével küzdő sze-
mély érzelmi reakciója. Vágyai nem teljesültek, és úgy íté-
li meg, hogy tekintélye is jelentős csorbát szenvedett. Érzi, 
hogy szüksége van a mások megértésére, rokonszenvére és 
elismerésére, hogy csak ezáltal érezhetné magát biztonság-
ban, de ugyanakkor attól is fél, hogy túlzottan bizakodó ter-
mészetét könnyen kihasználhatnák és ellene fordíthatnák, 
ami önbecsülését és presztízsét még jobban csökkentené. Ez 
ellen úgy védekezik, hogy kapcsolatait szigorúan ellenőrzés 
alatt tartja, és elutasít minden külső befolyást vagy kompro-
misszumot célzó javaslatot, bár igyekszik elkerülni a konf-
liktusokat is környezetével. Pesszimizmusa megakadályozza 
abban, hogy helyzete javulásában reménykedjék. Szeretné 
energikus, aktív hozzáállással megoldani problémáit, igény-
li azt, hogy fokozott életerőről tegyen tanúbizonyságot. A si-
ker, az eredményesség és az önmegvalósítás problémája erő-
teljesen foglalkoztatja. Közben a megoldatlan és megoldha-
tatlannak vélt problémákkal való szembesülés kimeríti, és a 
kimerültség talaján kifejlődik a fizikai kényelem, a pihenés 
és felépülés iránti fokozott igény. 

Második választás: Két lényeges változással szolgál az el-
sőhöz képest. Először is módosul a személy attitűdje a jövő-
vel, a változással szemben. A korábbi szorongás és pesszi-
mista hozzáállás helyét átveszi a változás fokozott igénylé-
se. Szüksége van körülményei megváltoztatására, megoldá-
sokon töri a fejét, és már képes arra is, hogy spontánabbul és 
reményteljesebben viszonyuljon vágyai kielégítéséhez. Má-
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sodszor a fizikai kényelem szükségletének helyét átveszi a 
lelki harmónia, az érzelmi beteljesülés által létrehozott bel-
ső nyugalom iránti igény. Bár társas kapcsolatai továbbra is 
problematikusak maradnak, és még mindig képtelen megfe-
lelő kapcsolatokat kialakítani, érzelmileg jelentős mérték-
ben kiegyensúlyozottabb, és jobban boldogul a felmerülő 
akadályok leküzdésével is. 

Összesítve: A személy nagy energiabefektetéssel küzd a 
belső harmónia és az érzelmi beteljesülés megvalósításáért, 
bár vállalkozása sikeres kimenetelét illetően kétségei van-
nak. Úgy érzi, hogy interperszonális problémái és vágyai be 
nem teljesülése által kiváltott csalódása nehezen elviselhe-
tő helyzetet teremtenek számára, és ez a tény hajlíthatat-
lan, minden külső befolyást elutasító attitűdöt vált ki belő-
le. Hajlama, hogy szigorúan ellenőrizze és fegyelmezze ma-
gát, és ezáltal előzze meg tekintélye csorbulását, ambivalens 
reakciókat eredményez. 

A vizsgálódások második menetében a pszichológus már 
a költő kilétének és a szín megnevezések évenkénti gyako-
riságának az ismeretében végezte el a költői színhasználat 
dinamikájának az elemzését. 

íme, az évenkénti előfordulásoknak a táblázata: 

12 3 4 5 6 7 0 Ö. 
1921. 1 2 3 
1922. 7 7 6 1 1 7 3 5 37 
1923. 1 10 1 2 1 4 19 
1924. 2 2 1 1 2 6 14 
1925. 21 6 1 4 1 15 
1926. 5 2 31 1 12 
1927. 1 1 1 3 
1928. 4 3 4 3 9 7 30 
1929. 2 1 3 
1930. 1 2 3 
1931. 1 1 1 3 
1932. 31 4 2 1 1 12 
1933. 5 2 3 3 13 
1934. 2 2 3 1 3 11 
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1935. 1 1 1 3 
1936. 3 1 2 1 7 
1937. 2 5 4 1 1 13 
Össz: 35 28 42 26 2 25 29 17 201 

És íme, a táblázat pszichológiai kommentárja: 

1921. A mindössze három szín megnevezés szegényes, sivár érzelmi éle-
tet sugall, hacsak a színek előfordulásának ilyen kis száma nem a pályá-
ja kezdetén álló költő alacsony produktivitásával magyarázható. A három 
színmegnevezés egyébként a periódusra jellemző vörös (a megfelelő he-
lyettesítéssel: piros) — barna preferenciát tükrözi, azaz a biztonság és ér-
vényesülés iránti igény kifejezője. 

1922. A leggazdagabb és legváltozatosabb, legteljesebb érzelmi világú 
év valamennyi közül. Még mindig előtérben áll a pihentető és probléma-
mentesvédettség igénylése (esetleg testi megbetegedés, kimerültség ered-
ményeképpen). Erőteljes vágy az elképzelt eszményi célok teljesülésére és 
az elismerésre. Az önmagában való és esetleg önmagának sem bevallott 
kételkedés fokozott érzékenységet szül. 

1923. Még mindig gazdag, barettől kezdve az 1927-ben bekövetkező el-
ső mélypontig majdnem fokozatosan csökkenő tendenciát mutató érzelmi 
élet. A mindent uraló sikerszükséglet mellett csak a felőrlő és összemor-
zsoló hatásoktól való elszigetelődés igénylése nyilvánul meg jelentős mér-
tékben. Kielégítetlen szükséglete a megértő, harmonikus kapcsolat iránt 
továbbra is deprimálja, fenntartva gyökértelensége érzését és a biztonság 
iránti fokozott igényét. 

1924. A felmerült és leküzdhetetlennek tűnő akadályok következtében 
dacos, hajlíthatatlan és befolyásolhatatlan attitűdöt alakít ki. Megint feltá-
mad a kitűzött eszményi célok teljesítése iránti vágy, valamint az elismerés 
igénye, ám a belső kételkedés most a sikertelenség, a kudarc anticipálásáig 
fajul. 

1925. Sikerszükséglete most is előtérbe kerül, miközben továbbra is el-
zárkózik a külső befolyások elől. Oldott, nyugodt kapcsolat iránti vágya to-
vábbra is kielégítetlen marad. 

1926. Tovább hangsúlyozódik igénye a szeretetteljes intim kapcsolat 
iránt. Úgy érzi, hogy nem szeretik és nem méltányolják kellőképpen, hogy 
akadályozzák célja elérésében. Félelmében, hogy lemaradhat vágyai betel-
jesüléséről, igyekszik teljes erőbevetéssel részt venni mindenben, ami körü-
lötte zajlik, aminek következtében fennáll a veszély, hogy képtelenné válik 
helyzete nyugodt, objektív mérlegelésére. 

1927. Sekélyes, szegényes érzelmi élet. Érzi, hogy vágyai megvalósításá-
ban kudarcot vallott, hogy igazságtalanul mellőzték. Lázadozik pillanatnyi 
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helyzete ellen, miközben — ha erőteljesen tompított formában is — még 
él benne a vágy, hogy elégedettségre leljen egy harmonikus kapcsolatban. 

1928. Emocionális szempontból a második leggazdagabb év. Előtérben 
egyrészt az idealisztikus, illuzórikus célok kitűzése, másrészt az önutálat, 
a hátat fordítás az életnek. A megértő kapcsolat iránti igény még mindig 
aktuális. Kísérletet tesz a felmerülő nehézségek leküzdésére, bár érzi, hogy 
problémái alaposan túlterhelik. 

1929. Az első az egymást követő három, érzelmi sivárság jellemezte év-
ből. Előtérben a változás iránti szükséglet, a megoldás keresése a biztonság 
megteremtésére. Hangsúlyozott szorongás. 

1930. A második szakaszt két, színmegnevezésben egyformán szegény 
év vezeti be, arra engedvén következtetni, hogy folytatódik az 1929-es év-
re jellemző érzelmi elsekélyesedés, eltompulás. Az előző évhez hasonlóan 
a sárga iránti preferencia dominál, jelezvén, hogy a személyt továbbra is 
helyzete megoldásának problémája foglalkoztatja legerőteljesebben, hogy 
a költő igényli a változást. Emellett csak a megértő kapcsolat iránti vágy bír 
szubjektív jelentőséggel, ez szabván irányt az elvárt változásnak. 

1931. A megoldás keresése még mindig előtérben, bár kevésbé mani-
feszt formában. Emellett ismét felbukkan a biztonságérzet és a testi pihe-
nés igénylése, valamint az önérvényesítés és az elismerés felé törekvés. 

1932. Megint érzelmileg gazdagabb év, melyből a sikerszükséglet emel-
kedik ki. Annak a vágynak a kifejeződése, hogy meghódítsa, elnyerje azt, 
akivel az áhított kapcsolatot létrehozhatja. A probléma megoldásának, a 
változtatásnak az igénylése most márállandósult, ésa periódus valamennyi 
évében kimutatható. (A sárga egyébként az egyetlen szín, amely a második 
szakasz valamennyi évében előfordul.) 

1933. Ismét egy érzelmekben gazdagabb év, amelyre azonban ennek el-
lenére az emocionális skála leszűkülése jellemző (a színmegnevezések vi-
szonylag magasabb száma úgy alakul ki, hogy négy szín a nyolcból egyál-
talán nem jelenik meg). Teljesen előtérbe kerül a valakihez tartozás iránti 
vágy, a kölcsönös vonzalmon és egyetértésen alapuló kapcsolat által bizto-
sított lelki nyugalom igénylése. Reméli, hogy az önsanyargatásig menő me-
redek elhatározásokkal kikényszerítheti a kínzó és túlterhelő feszültségek 
megoldását. A felmerülő akadályok (csalódás vagy betegség) miatt kínosan 
érzi magát, és úgy érzi, hogy egészen a vitális kimerültségig veszélyeztetve 
van. 

1934. Kiutat keres nyomasztó helyzetéből, és ez irányú próbálkozásai 
során illuzórikus elvárásokba kapaszkodik. Úgy érzi, hogy olyan hatások-
nak van kitéve, amelyek felőrlik energiáját, hogy akadályozzák vágyai tel-
jesítésében. Erőteljes a szükséglete a felhalmozott feszültségek oldása és a 
bensőséges kapcsolat általi kielégülés iránt. Érzi, hogy ellenállóképessége 
nagymértékben kimerült, és ezt a bizonytalanság által életre hívott szoron-
gásként éli át. 
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1935. Ismét szegényes, sekélyes érzelmi világ. Kényszeresen vágyakozik 
a teljes harmóniára. Kedélyvilága szentimentális, egocentrikus és a való-
ságtól idegen elemeket tartalmaz. Bár tompított érzelmi hozzáállással, de 
változásra vágyik, védettségre van szüksége a kimerültség állapotában. 

1936. Nélkülözi az elismerést és a megértést. Helyzete elkeseríti, de 
ugyanakkor képtelennek érzi magát arra, hogy önerőből változtasson raj-
ta. Még az is nehezére esik, hogy a feltétlenül szükséges követeléseknek 
eleget tegyen. 

1937. A második periódus érzelmiekben leggazdagabb esztendeje 1933 
mellett, és látszólag a legkiegyensúlyozottabb évek egyike. Célul tűzi ki a 
felmerült akadályok leküzdését, a mások elismerésének kivívását, remélve, 
hogy ezáltal létrehozhatja az áhított eszményi, harmonikus kapcsolatot, és 
leküzdheti védtelenségi érzését. Továbbra is érzi az akadályoztatottsága ál-
tal kiváltott feszültséget, de megpróbál ellenállóképessége fokozásával fe-
lülkerekedni rajta. 

A József Attila-tesztből kibontakozó személyiségkép nem-
csak a költői életmű vonatkozásában, hanem önmagában 
véve is fokozott figyelmet érdemel. 

Nem azért, mert a költő ismert vallomásait igazolja, mint 
például a Szabad ötletek jegyzéke két ülésben című napló (Jó-
zsef Attila, Összes művei. IV. Bp. 1967. 28.) alábbi részletét: 

„Az a szerencsétlen, 
aki ezeket írta mér-
hetetlenül áhítozik sze-
retetre, hogy a szeretet 
vissza tartsa őt oly 
dolgok elkövetésétől, 
melyeket fél megtenni." 

És azért sem, mert a mások közvetítette megnyilatkozá-
sok hitelét növeli, mint például a Flóra könyvében (Illyés 
Gyulán é: József Attila utolsó hónapjairól. Bp. 1987. 99-100.) 
olvasható alábbi mondatokét: 

„[. . . ] Elviselhetetlenül gyötri, megalázza, hogy mások tartják el őt. 
Kegyelemből él. Alamizsnán élt szinte egész életében. A munkáját viszont 
nem fizettik meg. О dolgozni szeretne, s azért kapni a pénzt. Rettenete-
sen fáj az is neki, hogy régi barátaitól — a Nyugat körétől, a népi íróktól 
— úgy elszakadt: szíve szerint hozzájuk tartozik. Azt érzi, hogy a Babits-
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csal való viselkedése miatt ezt is jóvátehetetlenül elrontotta. Nem bízhat 
eléggé pártfogói és barátai segítségében, szeretetében sem, idézte a Tu-
dod, hogy nincs bocsánat... soraiból: > hittél a könnyű szóknak, fizetett 
pártfogóknak<... És kárhoztatta az analízist, a rosszul sikerültet Gyöm-
rői Edittel. A mostani sem volt jó hatással rá, márcsak azáltal sem, hogy Bak 
daliás, magabiztos férfi. Kicsinek, csúnyának, betegnek érzi magát mellet-
te. — Szerelemben sem sikerült az élete. Elsorolta nőismeróseit — mint 
néhányat már más alkalommal is —, beszélt szerelmeiről, élettársáról, ki, 
hogyan, mivel gyötörte meg. Csalódott а К P.-ban is, ahol szövetségeseket, 
barátokat remélt... eszméi megvalósítását várta... És az ország, a nép, 
minden reménytelen, múltban, jelenben: nem hisz a jövőben sem." 

A fokozott figyelmet azért érdemli meg a József Attila-
személyiségkép, mert olyan kérdésekre sugall választ, ame-
lyek eleddig megválaszolatlanok. 

E kérdések mibenlétét Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark 
András könyve („Köztetek lettem én bolond... " Bp. 1982. 
163.) a következőképpen jelzi: 

„Orvosi szempontból [ . . . ] bonyolult személyes és szociális folyamatok 
között játszódott le költőnk életének utolsó két éve. Többféle és nagyon 
gyakran egymásnak ellentmondó visszaemlékezések szólnak erről a korról, 
általában azonban a felszínen maradnak, s az igazán fontos információk 
jelentős része még hiányzik [...]" 

Ám sokkal lényegláttatóbbnak tűnik a kérdéskör össze-
foglalása Flóra már idézett könyvében (154): 

„A József Attiláról szóló irodalom rendkívül gazdag és változatos. Tu-
dományos alapozású, kritikai kiadások, orvosi (pszichiátriai, pszichológi-
ai, pszichoanalitikai) szakkönyvek, a rokonok, barátok, ismerősök megfi-
gyeléseit tartalmazó, olykor szinte szépirodalmi képességgel megírt köte-
tek sorozata jelent meg. Ezek és a forrásmunkának tekinthető megemlé-
kezések, méltatások, tanulmányok, vitacikkek egyre több adatot halmoz-
nak föl, egyre jobban megvilágítják József Attila alakját. 

De a József Attila-rejtély fennáll, különösen betegségének pontosabb 
diagnózisa és öngyilkosságának közvetlen oka még mindig >talány<." 

Remélni szeretnők, hogy a talányok megfejtéséhez a fen-
ti személyiségkép is közelebb visz egy lépéssel. 

MÓZES HUBA-
VARGHA JENŐ LÁSZLÓ 
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SZABÓ LŐRINC ÉS SZEREPE 
A MAGYAR AVANTGÁRD SORSÁBAN 

(KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK) 

Miért nincs magyar avantgárd? Legalábbis olyan átütő 
értelemben, mint a francia, olasz, cseh, lengyel, román vagy 
orosz irodalomban. Időnként meg-megújuló kérdés, gyakori 
vitatéma. Pedig nálunk is volt támadókedvű, jó felkészültsé-
gű, hangosan jelentkező folyóirat a tízes évek közepétől és 
volt jelentékeny költői egyéniség az élén, aki irodalmi sze-
mélyiségként is meghatározó jelentőségű volt: Kassák. És 
az sem igaz, hogy nem volt befogadó közege; ellenkezőjét 
Ferenczi László Kassák-monográfiája bizonyítja: várták, vi-
tatták, támogatták; az avantgárd fellépése, a Nyugatban vi-
tapartnerré provokált Babits kihívása pszichológiailag is re-
mekül megszerkesztett csillagállás alatt zajlott. 

Háború, forradalmak, ellenforradalom, Trianon, diasz-
póra? Külsődleges okok. Hiszen a prevasfüggönyös vesz-
tegzár ellenére Kassák meghatározó erejű műve, a Mág-
lyák énekelnek Bécsből hazajut Magyarországra, a fiatal Sza-
bó Lőrinc — utólagos bevallása szerint — még mértékén 
felül is dicséri (dicsérheti!); éppen politikai ellenzéki gesz-
tusként. 

És az itthonmaradottak, az avantgárd hazai népszerűsí-
tői is találnak fogódzókat. Például Hevesi Iván írja éppen a 
Nyugatban elemzését Babits Vakok a hídon című verséről: a 
nem avantgárd költő művében klasszikus avantgárd alkotást 
méltatva. 

Tehát más okokat kell keresni. 
És most hadd hivatkozzam a véletlen-személyes mozza-

natokra. Talán meghatározóbbak a történelmi alakulásnál. 
A háborút közvetlen követő időben az új nemzedék két 

legmarkánsabb képviselője indulása pillanatában hangsú-
lyosan szembefordul az avantgárddal. Az egyik műveletlen-
ségből, a másik műveltsége okán: Erdélyi József és Szabó 
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Lőrinc. És mindkettő visszhangos sikerrel; tehetsége jogán 
és egyben kultúrpolitikai okokból. 

A műveletlen Erdélyit az a művelt Szabó Dezső kürtö-
li költővé, aki pár éve éppen az avantgárdot indította itt-
hon, Berzsenyi-esszéjével és a Kassák mozgalmát üdvözlő 
előszavával. Csakhogy azóta ez a Szabó Dezső a forradal-
mi kaland ellenzője lesz és a nemzeti gondolat szellemi ve-
zéralakja. Erdélyiben az avantgárd népiességet éppúgy üd-
vözölheti jó érzékkel mint a nép-nemzeti irányzat moder-
nebb hangvételű felújítóját. Ne felejtsük: Erdélyi legma-
gasabb szintjén részese lehetett Bartók Cantata profana)a 
szövegének, mindkettőjük népi román kolinda-feldolgozása 
egymásra rímel művészi törekvésben, poétikai igényben. És 
ugyanezt az Erdélyi-verset Babits is felveszi utóbb az újabb 
nemzedéket reprezentáló UjAnthológia című gyűjteményé-
be, az Előszó ban külön idézve A szarvasokká vált fiúkról szó-
ló verset: „visszaérkeztek a szabadságba és tisztaságba eb-
ből a rab és romlott világból". És ezzel mintha már a má-
sik költő, Szabó Lőrinc legérettebb korszaka szólalna meg, 
Stirneren edződött versének, Az Egy álmai címűnek költői 
helyzete és kifejezései egybecsengnek a Babits-fogalmazta 
Erdélyi-jellemzéssel. 

Szabó Lőrinc Babits tanítványa, nemcsak az emberé, ha-
nem a még személyesen nem ismert távoli mesteré már diák-
korától. Megjárja (a szó mindkét értelmében) Szabó Dezső 
titkárságát is, nem tudnak összehangolódni. Talán éppen ő 
(és Komjáthy és Sárközi György, a Babits-tanítványok) el-
lenében „futtatja" Szabó Dezső Erdélyit. 

Az induló Szabó Lőrincet mégsem az élő, akkor test-vér 
Babits határozza meg. Amikor személyes ismeretségbe ke-
rülnek: Szabó Lőrinc érett mértékű, igényű, önállóan tá-
jékozódó költő és ember Babits szellemében. Ugyanakkor 
Kisnaplóját olvasva láthatjuk: mást olvas, keres, mint az ak-
kori Babits, sőt ő „hoz" Babitsnak költőket, például Geor-
gét. 
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Első versei, amelyeket Babits közöltet a Nyugatban, ép-
penhogy szabad versek, az avantgárd teljes fegyvertárát is-
merőek, alkalmazóak. Még az a verse is (talán az a legin-
kább), amelyet csak a cenzúra tilt ki a folyóiratból, de Babits 
véleménye szerint Vörösmarty óta a legsikerültebb magyar 
vers, az Áradás, Áradás című. A baráti közelében élő Babits 
már nem a költői tájékozódás irányát, legfeljebb csak a ki-
dolgozás fegyelmét sajátíttathatja el, gyakoroltathatja be az 
ifjúval. 

A „mester" Babits szuggesztiója a diák Szabó Lórincre 
ettől különböző volt: Szabó Lőrinc korai prózai dolgozatai 
szavával a klasszicitás-igényt tanulja. De nem néztük meg 
eddig, mit takar ez a publicisztikus-metaforikus kifejezés. 
Szerintem éppen azt a magyar lírában forradalmi fellépést, 
amellyel Babits a magyar költészet majd másfélszázados sza-
kadékát szüntette meg első köteteivel. Rába György monog-
ráfiáiban mutatta be: Babits verse filozófiailag meghatáro-
zott gondolkozáson edzett szerkezetre épül. Ugyanakkor ez 
a zárt világ megtörik, alkalmi, sokszor politikai aktualitású 
verseknek adva helyet a nagy háború során, éppen a Sza-
bó Lőrinccel való együttélésük éveiben folytatódva és elu-
ralkodva. Ekkor a korábbi Babits-vers gondolati és szerke-
zeti rendszere a Dante-fordításokban él tovább, alakul, eb-
ben kísérletezve ki a kései Nyugat-líra beteljesítette versesz-
ményt. 

Tehát a Babits-szuggerálta versszemlélet nem valamilyen 
konkrét alkotóhoz vagy irányzathoz kötötte az il]út, hanem 
egyfajta gondolati vázhoz, amely a vers strukturáltságát biz-
tosítja. így lehetséges az, hogy még az idősödő Szabó Lőrinc 
is ezt a — más körülmények között — dilettáns-ízű páro-
sítást alkalmazza vissza ifjúkori verseire: „impresszionista-
parnasszista" kísérleteknek minősítve azokat. Az irányza-
tok markáns elkülönítése, dogmatikus alkalmazásuk kerü-
lése lesz kezdő gyakorlata és kései vélekedése egyként. 

Amikor a műveletlenség és a doktrinéria irányzatokhoz 
köti, egyben különböző politikai irányokhoz kapcsolja az 
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irodalmi életet, az ifjú poéta (és az érett költő majdan szint-
úgy) egy egészen másfajta verseszményt alakít a maga szá-
mára: nem ellene van az avantgárdnak, hanem közömbös 
számára az. Divatnak minősíti nem más stílusirányzat nevé-
ben, hanem egy különböző verseszmény okán. 

így aztán az ő klasszicitás-eszményébe éppúgy belefér a 
klasszikus modernség mint az avantgárd sokféle stílusele-
me. Pályáján ezért lehetséges annyi stílusfordulat, sőt tema-
tikai váltás. Szemében egyfajta verseszmény sokféle variáci-
ója egy életmű. Ami a csak stíluselemzés szemszögéből ek-
lektikának tűnhet fel, azt éppen ez az egységes verseszmény 
egyenlíti ki — magyarázza és igazolja. 

Mármost, mivel Babitsnak különböző Nyugat-beli szer-
kesztői pozícióinál, majd a Baumgarten-kurátorságnál fog-
va meghatározó szerepe volt és (nem mellőzhetetlenül:) mi-
vel az első nemzedék Ady halála után legtekintélyesebb 
költőszemélyisége maradt; másrészt mivel Szabó Lőrinc a 
második nemzedéknek, indulásuktól fogva legelismertebb 
költője, Pandorabeli szerkesztőségéből következően pedig 
szervezője is — ez a két költő (minden egymásra acsargó 
utóbbi személyi ellentétük ellenére) vált a magyar líra meg-
határozójává a Nyugat Ady-utáni korszakában. 

Olyan verseszményt tettek meg mértéknek, amelybe 
olyan életművek is belefértek, mint a Kassáké, József At-
tiláé és Weöresé, sőt (lásd Babits Dante-könyvét) eszerint 
értelmezhetővé vált, nagyságát kiemelendő az Adyé is. 

Amikor Bori Л szecessziótól a dadáig című könyvében ép-
pen az én jellemzésem felhasználásával bizonyította Szabó 
Lőrinc avantgárdista meghatározottságát, megdöbbentem. 
Hiszen Szabó Lőrinc kezdetektől, teoretikusan szemben áll 
az avantgárddal, publicisztikájában és kritikusi megjegyzé-
seiben egyként. Ugyanakkor, ha a fentebbiek szerint vizs-
gáljuk, igazat kell adjak Borinak, valóban van egy magyar 
avantgárd, amelyet maguk a költők földeltek el magukban, 
és nemcsak Weöres, Füst, Kassák művére hivatkozhat, de 
éppen a Szabó Lőrincére vagy az Illyés Gyuláéra is. Mégis, 
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ezt a paradoxont feloldandó, úgy vélem: mindez nem gesz-
tusértékűén, hanem poétikai jelenségként van jelen életmű-
vükben. Beleépül mindegyik életműbe, nem mint irányzat, 
de mint költői érték. Részmozzanatként. De ekként: moz-
díthatatlan értékként. Mozdíthatatlan: mert Szabó Lőrinc 
átdolgozva első négy kötetét, nem az avantgárd elemeket 
irtja ki, csak a fiatalos gyakorlatlanságokat, utóbb naivnak 
minősített gesztusokat; és (most már ne Erdélyiről beszél-
jek, hanem az általa iniciált jelenség beteljesítőjéről:) az 
érett, oly hatásos Illyés-vers sem jöhetett volna létre nép-
nemzeti és népi meghatározottsága mellett az avantgárd-
szürreális mozzanatok nélkül. Hiába a Hunok Párizsban iró-
niája, a Divatok az irodalom körül paródiája Illyés, illetve 
Szabó Lőrinc prózájában. Mindez az irányzatok erőszakos-
ságának szól. Folytatnám: magának az erőszaknak! Hiszen 
az avantgárd nemcsak a poétikában, de a politikában is erő-
szakos térhódításra törekedett. 

Nem véletlen, hogy éppen a harmincas években éri el 
egyik legkiforrottabb és legjelentősebb líratörténeti formá-
ját a magyar költészet. Akkor, amikor személyükben oly kü-
lönböző alkotók oly ellentétes nemzedéki és politikai pozí-
ciókban csoportosulva munkálhattak egybe ebben az ered-
ményben. 

Volt korszakváltás a húszas évek kezdetén majd az évti-
zed végén, a harmincas évek elején? Az irodalomtörténet-
írás eddigi gyakorlata ezek felmutatásán nőtt fel. Kétség-
telenül elérkeznek hozzánk is irányzatok, első esetben lát-
szólag az avantgárd hatása, illetőleg ellenhatása dominál, 
a harmincas években a klasszicizálódás, a Neue Sachlich-
keit mintha meghatározó lenne. Csakhogy — szerintem — 
ezek a magyar lírában másodlagos stílustörténeti mozzana-
tok. Magam véleménye szerint arról az általánosabb érvé-
nyű paradigmaváltásról, annak a verseszménynek a kiterje-
déséről van szó, amely Babits felléptével forradalmian lé-
pett be a magyar költészetbe és Szabó Lőrinc társulásával 
visszaigazolást, Babits-ellenes reménytelen lázadásai során 
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ellenpróbát kapott. A Tücsökzene Babitsra emlékező ver-
sének „nincs senkim kívüled" megállapítása ennek az esz-
ménynek az utólagos és végleges szentesítése. 

Ennek, a Gottfried Bennhez, Ezra Poundhoz viszonyít-
ható dialogikus poétikai paradigmának a dominanciája az-
után a húszas évek végével következik el. 
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