
Szemle 

Az újraértés küszöbén 
Szabolcsi Miklós: „Kemény a menny" 

...a legtöbben meg akarnak hatódni, holott a 
kisgyermek panaszai óta erre nem igen van 
alkalom. 
("József Attila: Az Istenek halnak, az Ember él) 

Magára ma valamit is adó irodalomtörténész még a látszatát is kerülni igyekszik 
a módszertani pozitivizmusnak. Okkal, mondhatnánk egyfelől, ha az önmaguk-
kal azonos tények „pozitív létének" jó évszázados árnyképe dereng föl előttünk. 
Másfelől mégsem mindig indokoltan, ha a módszertani önreflexió tudatában 
van annak, hogy egyetlen klasszikus, történetivé lett értelmező rendszer sem 
pusztán holt örökséget hagy maga után. Sőt, nem is mindig oly könnyen meg-
kerülhetőt. Ép történeti érzékkel ugyanis nem tagadható, hogy a strukturaliz-
musban megújult pozitivizmus például épp egy tőle idegen zónában sietett a 
műértés ségítségére. Legalábbis, amennyiben a környezetéről leválasztott műal-
kotás leírásában nyújtotta a legbiztosabb támaszt a szemantikai-morfológiai el-
járásoknak. De történetszemléleti öröksége is termékenyen hatott tovább - egész 
a recepcióesztétikáig - , ha nem feledjük, hogy Scherer soha nem hitt a produkció 
befogadással szembeni kijátszhatóságában. Sőt, nem szűnt meg hangsúlyozni, 
hogy „a publikum különbözőségeinek szükségszerűen hatniok kell a produk-
cióra" (Poetik, 1888). Bármely történeti örökség úgy és akkor tekinthető tehát 
elevennek, ha magát a történetiségét értjük jól: azt a képességét, hogy új kér-
désekkel szemközt önmagát elkülönbözött formában teheti újra hatékonnyá. 
„Jelen" ilyenkor nyilván csak az emlékezete van az egykori formációnak, hatni 
a rajta keresztül azonosítható problémamegoldó képességnek van módja. Már 
persze, ha hatás és „jelenlét" elválasztható volna egymástól. 

Már itt előre kell bocsátanunk: a „Kemény a menny" biztonsággal ellenáll az 
olyan bűvészmutatványnak, amely a módszer nem-identikus megújulását hang-
súlyozza ugyan, de végül mégiscsak a múlt századot emlegetve keveri gyanúba 
a könyvet és műfaját . Mert kétségtelen, a monográfia valóban kényes műveleti 
színtér az ezredforduló irodalomtudományában. Mindenekelőtt, mert olyan 
episztémé terméke, amely az egységes szerzői individuum életét, alkotói pályáját 
történetileg zárt - és ilyenként hozzáférhető - szociokulturális környezetben 
értelmezte. A modernség utáni korszakküszöb nézetéből viszont e főbb orientáló 
tényezők közül úgyszólván valamennyinek megingott a státusza. A szerzői in-
div iduum egysége éppúgy kérdésesnek látszik, mint az életművel oksági funk-
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cióba léptethető kontextus mibenléte. A tényvilág érvénye, terjedelme, sőt, egyál-
talán: „láthatósági" rendje pedig mind nagyobb valószínűséggel annak van ki-
szolgáltatva, hogy rekonstruktiv illúziók vezérelte teljességvágy, vagy csupán 
az igazságos megértés parcialitása tár-e rá horizontot. S leginkább ez utóbbi 
dilemma nehezíti meg a monográfus dolgát. Műfaja ugyanis olyan tényfilozófiák 
terméke, amelyek a hiteles dokumentumok feltárásával lényegében máris a (re-
ferált) valóságot vélték elérhetni. A pozitív monográfia tehát úgy hidalja át az 
élet és annak dokumentumai közti teret, hogy materiális rendszerek kapcsola-
taként fogja fel jel („dokumentum") és utalt („szerző és világa") összetartozását. 
Sem a schereri, sem a Hettner-féle változatában nem adhatott tehát helyt az 
interpretáció „köztes helyének". Nagyon is jellemző, hogy ez a hely - amelyet 
Gadamer később a hermeneutika igazi helyének nevezett - , épp a pozitív tu-
dományban vált a „spekulációk" gyanús és méltányolhatatlan zónájává. Ezért 
sem ismerhette föl módszertani axiómaként azt, hogy maga a legszentebb do-
kumentum is csupán tanúskodik valamiről. Értelmez tehát valamit, ami már nin-
csen jelen. A monográfia műfaji szerkezetében, történeti arculatában ezért van 
mélyen rögzítve az az episztémé, amely létrehozta őt. A műfa j nem időtlen 
megnyilatkozásmód. 

A Fiatal életek indulója (1963) és az Érik a fény (1977) óta ráadásul olyan re-
cepciós helyzet alakult ki, amelyben József Attila monográfusának még egy sor 
egyéb változással is számolnia kellett. Ha a művészeti episztémé korszakküszö-
be nagyjából két temporális fejezetre (az 1927 előtti, illetve az 1927 utáni József 
Attila) bontja majd Szabolcsi Miklós monográfiáját, az tehát n e m pusztán abban 
mutatkozik meg, mire képes e klasszikusan történeti műfaj egy tőle kevésbé, és 
egy másik, sokkal inkább idegen környezetben. Meg fog mutatkozni abban is, 
mennyire másak voltak az irodalomértés kérdésirányai a nyolcvanas-kilencve-
nes években, mint az 1930 és 1960/70 közé tehető periódusban. Nem azon kell 
tehát mérnünk Szabolcsi Miklós nagyszabású munkáját, mihez is kezd a műfajjal 
és annak eszköztárával, hanem hogy József Attila-értelmezései válaszolnak-e 
egy új kérdezőhorizont dilemmáira. S a műfa j kérdése a (szerintem) terméketlen 
formai szintről ekkor lép át a megértés funkcionális, mert a korszak művészeti 
önmegértését szolgáló kérdéseinek szintjére. Ezzel, persze n e m ejtjük el a mor-
fológiai értelemben vett műfaji „fonalat", mer t a problematikus helyeken - ilyen 
a hermeneutika valósága - a lehetséges magyarázatok maguk vétetik föl velünk 
őket újra. 

A „Kemény a menny" lényegében azt a periódust öleli föl József Attila élet-
művéből, amely két ellentétes költészettörténeti hagyomány erőterében formá-
lódik. Jól mutatja verseinek műfajváltozati színképe, hogy a tiszta költészet mo-
dern daltradíciója és az avantgarde „szétszerelő" építkezésmódja határolja ekkor 
azt a mozgásteret, amelyben József Attila költészete elhelyezkedik. És itt akár 
még azt is leszögezhetnénk: ennek a feszültségnek nem annyira József Attila 
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ekkori líratermésének különleges értékei okán van jelentősége. Hisz a vonatkozó 
időszakban úgyszólván alig van még igazán kiemelkedő alkotása. (Magam leg-
feljebb a 2. Medáliát, a Nyárt, s talán a Füstöt sorolnám ide.) Líratörténeti nézetből 
viszont különösen beszédes az 1927 és 1930 közötti per iódus alakulásának tör-
ténete. Mégpedig azért, mer t mindenekelőtt két költészeti alkotásmód látens 
küzdelmének színtere, ugyanakkor - mint nyitott és dinamikus időbeliség - e 
küzdelem eldőltének „előttjét" képezi le. 

Úgy is fogalmazhatnánk, a század első harmadának két nagy alkotási modellje, 
az image-, illetve a montázsszerű lírai nyelvhasználat és látásmód harcának ki-
menetele nagyobb tét ekkor a magyar költészettörténetben, mint pusztán csak Jó-
zsef Attila ekkori műveire vonatkoztatva. Szabolcsi Miklós fejtegetéseit a könyv 
műfaja szemlátomást korlátozza abban, hogy a szélesebb líratörténeti kontextusra 
is kiterjedjenek. Annak összefüggései, főbb kérdései azonban akkor is ott vannak 
érvelésében, ha egyrészt eléggé takarékosan, másrészt pedig kifejezetten tartóz-
kodóan bánik is velük. Mindkettőnek beláthatóak az okai, de ezúttal elegendő 
a második tünet magyarázatára szorítkoznunk. A húszas évek végén - így látja 
a monográfus is - valóban valami új kezdődik: „Ennek a változásnak a jeleiről 
és formáiról az irodalomtörténészek, a kritikusok máig vitatkoznak, és arról is, 
mi ez az új, ami a 30-as évekre kialakult" (515). Sajnálható némileg ez a távol-
ságtartás, mert bizonyos értelemben Szabolcsi Miklós is úgy ítéli meg, a válto-
zások mibenléte termékenyebb kérdés ekkor a József Attila-problémáknál: „József 
Attila költészetének változása - folytatja ugyanitt - 1930 körül jelzője és része is 
ennek az általánosobb, mélyebb folyamatnak." (Kiem.: K. Sz. E.) Alighanem azért 
is, mert monográfiája meggyőzi az olvasót arról, hogy az 1927 és 1930 közötti 
időszak nagyon is köztes jelentőségű: „már nem a kezdő, voltaképpen már nem 
is a kísérleti szakasz József Attila pályáján" (514). 

Ha jól értem Szabolcsi Miklós következtetéseit, akkor a fentebbi (nála nem 
emlegetett, tehát ki nem tüntetett) két líramodell küzdelme végül egy harmadik 
javára dől el. Olyanéra, amelynek nem könnyű nevet adnunk. Szabolcsi Miklós 
- némileg váratlanul, ám remélhetőleg korrigálhatóan - egyfajta lírai realizmust 
előlegez meg itt „a 30-as évek egyik uralkodó irányaként" (301). Ha revideálja 
ezt a nézetét, alighanem szembe is fordul majd az akadémiai irodalomtörténet 
klasszifikációs örökségével. Mert bizonyosan nem újklasszicista, még kevésbé 
újtárgyias líra következik itt majd az 1930-as évre, hanem olyan beszédszerű 
hangzásmódban megalapozott „diszkurzív" nyelvhasználat, amelyet - variálva 
némileg Németh G. Béla „önmegszólító verstípusát" - ma m á r joggal nevezhet-
nénk a dialogikus poétika későmodern kiteljesítésének. Hol integráló (a kései 
nagy versek), hol pedig a szintézis lehetetlenségének esztétikai tapasztalatában 
részesítő kihangzással (Eszmélet). Ma már alighanem bizonyosra vehető, a ma-
gyar líra - Szabó Lőrinc hathatós támogatásával - ekkor mindkét változatában 
világirodalmi magasságban jár. De József Attilát tekintve a kései modernség 
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utótörténetének nézetéből méginkább valószínű, hogy költészettörténetileg nem 
a kései versek, hanem elsősorban az Eszmélet ad tovább elevenebb örökséget. 

Szabolcsi Miklós olyan fogadtatási körülmények között alkotta meg munkája 
új fejezetét, amelyben soha ilyen jelentőségük nem volt az elvárások megválto-
zásának. Az egykori „munkásköltő" paradigmája nem múlt ki ugyan, de némileg 
módosította a József Attila-mű politikai olvashatóságának irányait. H a politikai-
lag egykor a mozgalmi lobogó árnyékában helyezték el, most egyfajta liberális-
demokrata őrláng otthonává tették a líráját. Ennek az olvasásmódnak a retorikája 
néhány éve erősödött föl igazán, de 1994 után rögtön paradigmát is váltott. 
Annyiban legalábbis, hogy míg akkortájt az egyéni szabadságjogok és a másság 
allegóriaképzésében merült ki (félreértett és együgyű változatában még a pop-
kultúra szintjén is), a direkt aktualizációkat utóbb inkább saját hirtelen hiányuk 
tette beszédessé. A nyilvános politikai olvasatok fő szólama ma inkább a csend 
„szólamaként" van jelen: nem szűnt meg, nem „nincs", mindössze hallgat. 

A kritika megváltozott várakozását elsősorban abban az igényben lehet meg-
figyelni, amely a költőt újabban egy konzervatív, klasszikus-modern líraértés 
zászlajává igyekszik emelni. A modernség utáni líra nyelvével szemközt a napi 
kritika gyakran olyan metaforáló svádával veszi védelmébe József Attila „igazi" 
költészetét, hogy már-már szinte kompromittálja vele. Irodalomértésünknek eb-
ben az átalakuló szakaszában eléggé kétes szolgálatot téve az új esztétikai kul-
túrának. Főként, mert ez a felszínes zsurnalizmus legfeljebb a század eleji esz-
tétizmus emlékezetével van felszerelkezve. Holott épp az ilyen retorikus 
könnyedség láttán figyelmeztetett maga József Attila arra, hogy a f rappáns köz-
kritikai jópofáskodás mennyire összeegyeztethetetlen a „szellemi tisztasággal". 
Ez utóbbi - írja Vágó Mártának - „nem is jelentkezhet ignotusi svádában, mert 
éppen mivel rendszeresség az exisztenciában, az egész exisztencia minden fo-
gához és fokához kapcsolódik, tehát nem könnyed és nem káprázatos". Itt annak 
a különös paradoxonnak lehetünk a tanúi, hogy e kritikai igénytelenség láttán 
miként válik a későmodern József Attila olyan új költészeti irányok támaszává 
is, amelyekkel egyelőre a tréfálkozás szintjén próbál leszámolni - ha egyáltalán 
tudomásul veszi - a zsurnálkritika. 

Recepciótörténetileg szintén olyan változás idejét éljük, amikor rejtett feszült-
ség van József Attila olvasóinak több tábora között is. Tart ugyan még a kano-
nizált költő, a „kötelező irodalom" emlékének ressentiment-ja, nem kevés olva-
sót tartva jelenleg távol tőle. Leghangosabban viszont a klasszikus-modern 
episztémé hívei sereglik körül az életművet. Annak is különösen a záró verseit. 
Igényesebb és európai orientációval ugyanakkor olyan - kisszámú, de szakava-
tott - új olvasónemzedék is kialakult már, amely nem az egyszeri vers-csoda 
és a megismételhetetlen emberi sors „irodalmi" dokumentumának bűvöletében, 
hanem egy új esztétikai tapasztalat horizontjában fedezik fel kivételes megszólító 
erejét. Nemritkán Valéry, Benn, Pound vagy Celan szomszédságában. Olyano-
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kéban tehát, akiknek a hatása át tudta törni egy önelégült esztétizmus vagy egy 
kegyelemhitű művészetvallás történeti horizontját. 

A legmélyebbre ható változás azonban minden kétséget kizáróan magában 
az irodalomtörténeti recepcióban következett be. Az 1927-30 közötti periódusról 
biztonsággal elmondható, hogy máris gazdagon dokumentált az értelmezéstör-
ténete. Szabolcsi Miklósnak elsősorban ezzel a kritikai szakirodalommal kellett 
szembesülnie. A külső szemlélő számára ez a szembesülés mégis olyan törté-
nésnek mutatkozik, amely a (látszólagos) gazdagságot végül, sajnos, nagyfokú 
szegénységként érteti meg. És nyilván óriási szerepe van abban az utóbbi évek 
irodalomtudományi átalakulásának, hogy ez a terjedelmes szakirodalom ilyen 
mértékben némult el, s lényegében alig van szava a kilencvenes évek kutatójá-
hoz. Első látásra súlyos állítás, rászorul tehát a magyarázatra. Az alábbi néhány 
tünettel azt kíséreljük meg beláthatóvá tenni, miért bizonyul nagyrészt impro-
duktív vállalkozásnak az a kísérlet, amely érdemben próbálja megszólaltatni a 
József Attila-recepció során kialakult szaktudományi diszkurzust. 

Németh Andor, Komlós Aladár, Tamás Attila vagy Tverdota György bizonyos 
írásait leszámítva n e m kis meglepetéssel tapasztalja az olvasó az allegorézisnak 
azt a különféle rendű-rangú, indokú és kényszerűségű változatát, amely szinte 
körülburjánozza a verseket. Különösen az a feltűnő, hogy ez a diszkurzus mint-
ha évtizedeken át tudatosan utasította volna el a művek iránti poetológiai és 
költészettörténeti érdeklődés igényét. Az egyetlen - önkényesen megválasztott 
- kódon keresztül végrehajtott értelmezés gyakorlata éppoly mindennapos ben-
ne, mint a fogalmi-ideológiai jelentésazonosítás, az életrajzi versinterpretáció 
vagy az esztétikai értelemalkotás helyét betöltő rejtvényfejtés. Szabolcsi Miklós-
nak innen tekintve az értelmezéstörténet ama pontjain gyűlhetett meg igazán 
a baja a szakirodalommal, ahol a különféle típusú allegorézisek világában kell 
rátalálnia valamely közösnek mondha tó jelentéshorizontra. Mert vajon mihez 
lehetett kezdeni például azzal a távoli kapcsolattal, amely (állítólag) a Gyöngysor 
és a Dicsőséges nagyurak között állna fönn - pusztán a kötél-motívum okán. 
(Vajon hány kötél-motívumos vers jöhetne akkor itt szóba - Villontól Szabó 
Lőrincig?) Vagy azzal az értelmezői meggyőződéssel, mely szerint a Klárisok a 
szerelem (bizonyítható?) kihunytával volna magyarázható, netán pedig, hogy a 
„Hosszú az Úristen" kifejezés a prédikáció hosszúságára(l) utalna, a „rövid a 
szalonna" viszont - amúgy jelképesen - az élet rövidségét „jelentené"... 

Nos, Szabolcsi Miklós eléggé változatosan kezeli a versértelmezések e tarka 
örökségét. Van, ahol - a többitől mechanikusan elválasztott - saját interpretá-
ciójához ragaszkodik, van, ahol az egymás mellé montírozott „megfejtések" nyo-
mán lényegében nyitva hagyja a következtetést, másut t pedig egyszerűen csat-
lakozik valamelyik mérvadónak ítélt változathoz. S bár a monográfia műfajának 
nem okvetlenül a műelemzés a legerősebb oldala, hagy némi hiányérzetet az 
az elsietett összegzési mód is, amely a művek értékelését gyakran egyetlen for-
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mulára kívánja hozni. Ezek a záradékok némelykor olyan általánosságokra szo-
rítkoznak, hogy sem a tárgyalt vers életműben elfoglalt helye, sem tágabb 
összefüggésben értett szerepe szempontjából nem relevánsak. Különösen olyan-
kor, amikor a versinterpretáció maga sem mozog szisztematikusan kiépített ér-
velési közegben. így azután nem csoda, hogy a monográfus néha olyan követ-
keztetésekkel is azonosul, amelyeknek bizonyosan nem osztja az esztétikai-poé-
tikai axiomatikáját. „Az ideológia nem ráerőszakolt vörös posztó, hanem a 
lélekállapot természetes és hiteles kifejezése" - zárja például Fejtőnek egy tan-
könyvízű tételével az Esik című vers elemzését (408). A reprezentációs és mi-
mezisesztétikák szakirodalmi keveredése is nyomot hagy a monográfia eljárás-
módján. Az érvelés ugyanis nem mindig teszi világossá, miért vonzódik inkább 
a reprezentációs változathoz. Ugyanakkor valóban nehéz eldönteni, melyik né-
zetrendszer jegyében tekinti instanciának az életrajz adott fejezetét, amikor is 
bizonyos szövegeket a Vágó Márta-szerelem távlatából von egy csoportba („A 
távolodás versei"). A pozitivizmus hagyománya ezeken a pontokon érezteti 
legerősebben a hatását: a vers az élet dokumentuma, az élet pedig - mint előbb 
Fejtőnél is - a vers „hitelesítője" lesz. 

A monográfia műfaja nemigen kerülheti meg a feldolgozandó anyag terjedel-
mére vonatkozó kérdést. Szabolcsi Miklósnál jól felismerhetők a kérdés gyakorlati 
eldöntésének koordinátái. József Attila e pályaszakasza itt lényegében a korrajz, 
a költészettörténet, az életrajz, a művek „életrajza", keletkezéstörténete, valamint 
az esztétikai-poétikai értékelés képezte hálózatban tárul föl előttünk. Legalapo-
sabban láthatóan az életrajzot és a művek keletkezéstörténetét dolgozta föl Sza-
bolcsi Miklós. A korrajz irányában elvileg határtalanul felnyitható anyagkezelés 
is jelzi a még funkcionális információk, illetve a járulékosak közötti választó-
vonalakat. Hogy itt mégsem egyértelműek a határok, arra azért néhány tétova 
megjegyzésből van módunk következtetni. Mert valóban - a szerzővel együtt 
- nem könnyű eldöntenünk, van-e szerepe e pályaszakasz jobb megértésében 
Bergson 1927-es Nobel-díjának (24), vagy annak, hogy 1928-ban Simon Böske 
lett Európa Szépe... (116) 

Az ilyen eldönthetetlen - s meglehet, távoli - kérdések azonban nagyon is 
közeli, az egész feldolgozás koncepcióját érintő problémákká válnak akkor, ha 
komolyan vesszük a hasonló irodalomtudományi vállalkozások mai dilemmáit. 
Mindenekelőtt tehát azt a nagyon egyszerű alapkérdést, vajon kiről is szól(hat) 
az ezredvégi episztémé horizontjában egy monográfia? Ha ugyanis a maga tem-
poralitásában szemléljük a pozitivizmus e kitüntetett műfaji örökségének pro-
duktív felhasználhatóságát, nem kerülhetjük meg a választ arra, ki a főszereplője 
egy ilyen élet- és pályarajznak. Ebből a nézetből Philippe Lejeune utóbb olyan 
különbségeket állapított meg az önéletrajzi epika „én"-jének összetett létmód-
jában, amelyeknek következményei vannak az életrajzírás műfaji lehetőségeire 
is. Mert ha abból indulunk ki, hogy az egyes életművek „tulajdonosainak" neve 
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egyszerre több létező dolgot is jelöl, akkor alighanem számolnunk kell azzal is, 
hogy az élet- és pályarajz műfaja sem egyetlen „én"-t fog megjeleníteni. Az 
életrajzi személy bizonyosan nem lesz maradéktalanul azonos azzal, akit szer-
zőnek nevezünk. A szerző a maga köztes státuszával viszont úgyszintén leg-
alább két zónában helyezkedik el. És amennyiben a szerző nemcsak ténylegesen 
létező, megnyilatkozásaiért felelős személy, hanem termelője is egy diszkurzus-
nak (Lejeune: Le pacte autobiographique), akkor még ezen belül is további szerep-
változatok hordozója lehet. József Attila esetében ez azt jelentheti, hogy alap-
vetően meg lehet különböztetni egy diszkurzus-befolyásoló, illetve egy azt meg-
előző szerzői szituáltságot. Az 1927-30 közötti periódust nézve abban lehetne 
termékeny a pozit ivizmus módszere, hogy a szerzői én-t itt még elsősorban 
nem a diszkurzus termelőjeként jeleníti meg, hanem sok tekintetben magának 
a hagyományozott és uralkodó irodalmi diszkurzusnak a termékeként értelmezi. 
A pozitivizmus eszköztára ugyanis különösen az ilyen típusú vizsgálódásra 
alkalmas. 

És valóban: Szabolcsi Miklósnak nem is igen volt itt lehetősége arra, hogy 
József Attilát ekkor valamiféle diszkurzus-meghatározó szerepben állítsa elénk. 
Többre is vállalkozhatott volna azonban akkor, ha az életrajz alakulására ható 
tényezők feltárása mellett komolyabb kísérletet tesz a költői pálya irányait befo-
lyásoló diszkurzuselemek viselkedésének rendszerezésére. Arra tehát, hogy a 
kulturális és irodalmi jelhasználat szabályrendszerei, eltérő változataik, illetve 
érvényesülési lehetőségeik miként, milyen mozgástérben tették lehetővé a költői 
szerepfelfogás formálását, egyénítését és legitimációját. Azt lehetne mondanunk, 
hogy persze, hát lényegében erről szól - mi másról szólhatna? - Szabolcsi Miklós 
könyve akkor, amikor m ű és környezete viszonyát tárgyalja. Lényegében igen, 
lehetőségeit tekintve viszont nem mindig kielégítően. 

Szemlátomást nem érvényesít ez a könyv olyan átfogó stratégiát, amely látha-
tóvá tudná tenni, milyen következményei vannak a művekben a diszkurzus ter-
melte szerepeknek, illetve a költő válaszainak a fennálló szerepmintákra és köl-
tészetfogalmakra stb. Az esztétikai értékalkotás mélyebb dimenzióit érintik-e, 
vagy pedig pusztán a pálya aktuális alakulásrendje szempontjából van jelentő-
ségük? Nem csak arról van szó például, milyen konfliktuózus irodalomfelfogás 
állhat a Medáliák, vagy milyen érvényű és szélességű Szabó Dezső-hatás a Babits-
pamflet hátterében. (Mert hogy nem ugyanazon esetekről van szó, az bizonyos. 
A Medáliákban alighanem szerzői-poétikai jelentőségű az avantgarde nyelvhasz-
nálat egybejátszása a klasszikus-modern vallomásossággal, míg a pamflet inkább 
pragmatikai, diszkurzusbirtoklási távlatban teszi magyarázhatóvá a Szabó Dezső-
nél tökélyre fejlesztett változat alkalmazását. Magyarán: a műfaj eszközkészletét 
József Attila nyilván n e m ok nélkül ítélte Szabó Dezsőnél a leghatékonyabbnak.) 
Szabolcsi Miklós láthatóan nemcsak a szegénylegény-szereppel szemben bizony-
talan (Németh László bírálatát lényegében elhárítja, de Péter László értelmezé-
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sében mégis helytállónak látja némely elemét), de nem ítéli meg következetesen 
a vallomáslírai komponenseket sem. Ezek egy részét személyi érvényű megnyi-
latkozásnak tartja - azaz: közvetlenül az életrajzi hátterű szerelmi líra dokumen-
tumértékű mozzanataiként fogja fel - , másutt viszont szerzői szerepnek ítéli őket 
(lásd a Nyár zárlatának három változatát). Márpedig ez utóbbi esetben rendkívüli 
jelentősége volna a differenciáltabb megközelítésnek. Ha ugyanis pusztán három-
fajta pragmatikus applikációról van szó, akkor az tekinthető a személyként értett 
szerző allegoretikus értelmezésjavaslatának. Ám ha a háromféleképpen is aktua-
lizálható „üzenetnek" a vers megalkotottságából származó többértelműség a for-
rása - s ennek is van nyoma Szabolcsi fejtegetéseiben - , akkor a szerzőiség elve 
nyilván nem életrajzi, hanem poetológiai magyarázatot kíván. Ugyanez a prob-
léma merül föl a szürreális versben fellépő alanyiság kapcsán is, melyet szintén 
nem reflektál a monográfus. Holott a költészettörténet e periódusában távolról 
sem magától értetődő az a fajta vallomásosság, amely a szürrealista képhaszná-
latú 1. Medáliában megszólal. Az egész kérdés ugyanis szoros összefüggésben áll 
azzal a nehezen értelmezhető koncepcionális elvvel, hogy itt valamiféle lehiggadt 
szürrealizmussal volna dolgunk. Hisz nemcsak az a kérdés, volt-e számottevő ra-
dikális szürrealista kísérlete József Attilának, hanem az is, vajon - éppen a ha-
gyományos én-konstitúció és a végig uralt értelemképzési horizont alapján - nem 
valamely, alapjában klasszikus-modern konstrukció dolgozik-e itt leleményesen 
összeválogatott szürrealista komponensekkel? Ha így volna, akkor azonban nem 
lehiggadt szürrealizmusról, hanem az image-elvű alkotásmód montázs-eljárással 
végzett kísérletéről kellene beszélnünk. (A „lehiggadt szürrealizmus" kifejezés 
épp az ellentétére utal. Azaz, a montázspoétika visszatekintő, klasszicizáló meg-
nyilvánulásáról volna szó.) 

Mindez ismételten annak jelzése, hogy Szabolcsi Miklós monográfiája válta-
kozva és nem mindig következetesen írja egyrészt a személy, másrészt a szerző 
élet- és pályarajzát. Van, amikor poetológiai szinten tesz kísérletet a személyi-
életrajzi problematika feltárására (a Vágó Mártához írt versek, a Szabadszálláson 
tett látogatás tapasztalatai és a jelentésképzés szociális mozzanatai közti össze-
függések stb.), és van, amikor a szerzői szint kérdéseit közelíti meg a személyi 
zónába tartozó érvrendszerrel. Szerző és személy e változékony megkülönböz-
tetésének alighanem ugyancsak a Babits-pamflet a legjellemzőbb példája. A 
pamflet költészettörténeti jelentőségű intencióját - noha nyilván nem mentes az 
egyéni sérelmektől - olyan személyi-életrajzi kérdéssé fokozza le Szabolcsi Mik-
lós, ahol már-már veszendőbe megy József Attila poétikai-költészettörténeti fel-
ismerésének rendkívüli jelentősége. Hiszen voltaképpen végül életrajzi okokra 
építi fel az egész affér magyarázatát. Eszerint József Attila „az ifjúság fölényével 
meg volt róla győződve, hogy ő a jobb költő..." (370) 

S ezzel elérkeztünk e gazdag, nagyívű és komoly szakmai kihívást jelentő 
monográfia talán legfontosabb, legidőszerűbb kérdéséhez. A Babits-pamfletben 
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valójában ugyanis n e m egyszerűen a diszkurzus teljhatalmú urával számol le 
József Attila, hanem a Nyugat lírájában kiteljesített költészettörténeti paradig-
mával egyáltalán. S ahogyan ekkori tájékozódásának kivételesen korszerű - és 
ezért nagyon is termékeny - iránykeresését (az én-válságra adható szerepkereső 
válaszaitól egészen a teremtő nyelviség és a közös ihlet gondolatáig), úgy a 
tradícióval való szembesülését is igen összetett, differenciált és következetes 
megoldások jellemzik. Ekkor talán még átgondoltabbak és tisztább képletűek 
is, mint a költőként már jóval érettebb Szabó Lőrincéit. A Nyugat-örökséget ez 
az esszé például n e m egészében utasítja el. Szabolcsi Miklós kitűnő érzékkel 
hangsúlyozza, hogy az írásnak éppen az a Kosztolányi a pozitív viszonyítási 
pontja, aki bizonyosan nem valamiféle olcsó pragmatikai szembeállítás kedvéért 
válik most Babits ellenpólusává. Ha van kézzelfogható bizonyítéka József Attila 
tudatos, és egyáltalán nem utólagos modern-költészettörténeti felismeréseinek, 
annak bizonyosan a Babits-pamflet adja a legjobb példáját. Talán jelentékenyeb-
bet az Esztétikai töredékeknél is. Hiszen míg a Te meg a Világ Szabó Lőrince 
valóban csak utólag, József Attila egyidejűleg észleli a kortársi líratörténet épp 
bekövetkezőben lévő fordulatát. 

Félreértés ne essék, nem az ő költői praxisa részesül még abban (az érdem ekkor 
elsősorban a Te meg a Világé), hanem reflexiójának felismerése. Biztos líratörténeti 
tájékozódása pontosan azt a Kosztolányit emeli ki a Nyugat-paradigmából, aki 
alapjaiban újította m e g a későmodernség líraértési feltételeit. Ráadásul a fordu-
latnak éppenséggel azokat az alapvető szemléleti-modális összetevőit hangsú-
lyozva, amelyek jegyében Kosztolányi máig ható örökséget adott tovább. Neve-
zetesen a tragikumról való beszédnek azt a formáját, amely úgy nélkülözi a tra-
gikus akcentust, hogy közben elsúlytalanítaná a modernség - ekkor már nem 
századfordulós formában hozzáférhető - tragikus esztétikai tapasztalatát. Nem az te-
hát a szöveg igénye, hogy megtudjuk, „Babits bezzeg ennél sokkal rosszabb" 
(375), hanem hogy vegyük észre: van a Nyugat-hagyománynak továbbvihető lí-
ranyelvi modellje, csakhogy az nem a Babitsé, hanem a Kosztolányié. Ezért szö-
gezi le, a megszakításokon keresztül érvényesülő folytonosság jegyében, hogy a 
kegyelmi meghatódottság esztétista paradigmája, a tragikum klasszikus-modern 
fensége a babitsi változat nyomvonalán könnyen hitelvesztett önsajnálattá, bú-
songó ezüstkori öntetszelgéssé válhatik, és mint ilyen az önelégült művészetvallás 
üres szertartásainak lesz a szentélye. Visszavetve ezzel az egész magyar líra kor-
szerű poétikai-szemléleti orientációját. Szabolcsi Miklós, sajnos, kevéssé hangsú-
lyozza József Attila e rendkívüli irodalomtörténeti jelentőségű felismerését. Alig-
hanem azért, mert - s itt nyilvánvalóan a tapasztalati tények igazoló erejének kö-
vetelménye köti meg a kezét - ismételten nagyobb nyomatékot ad az életrajzi, s 
kevesebbet a poetológiai értelemben vett szerzői összefüggéseknek. 

Igazságtalanok volnánk azonban, ha az e vitakérdésből adódó kritikai távlatot 
visszavetítenénk a szokatlan nagyságrendű vállalkozás egészére. Nemcsak azért, 
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mert a Vágó Márta-történet „rekonstrukciója" még akkor is nagyszabású és 
kivételes teljesítmény, ha egyidejűleg a módszer egyik legérzékenyebb pontját 
teszi láthatóvá. Ha valahol, akkor itt viselkedik a legellentmondásosabban a 
pozitivizmus módszerhagyománya. De egyúttal itt fejti ki leginkább a maga 
másként újraaktualizálható hatását is. Szabolcsi Miklós ugyanis n e m a tapasz-
talati tények verifikációs kontrolljához folyamodik, hanem Vágó Márta előzete-
sen érvényesnek és igaznak elfogadott emlékezéseit teszi a történeti rekonstruk-
ció instanciájává. S azzal mesterien lépteti párbeszédbe József Attila levelezését, 
látnunk kell: itt valójában nem a valóság, hanem két nagy elbeszélés lesz a 
„rekonstrukció" hitelességének tényleges kritériuma. Szöveg megy tehát szöveg 
elé, nem pedig a (kérdéses és elérhetetlen) tapasztalatiság. Ha Szabolcsi Miklós 
közelebbről is reflektálta volna ennek az eljárásnak az axiomatikáját, alighanem 
a modernség utáni monográfiaírás első autentikus változatának adhatta volna 
példáját. A tudományos argumentáció státuszának megváltozására figyelmez-
tetve tehát némi merészséggel akár a szövegek párbeszédének színhelyévé is 
nyilváníthatta volna a monográfia mai formáját. Teljes egyetértésben Paul de 
Man ama megfigyelésével, mely szerint „a történelmi tudás alapjai nem tapasz-
talati tények, hanem írásos szövegek - tetszelegjenek bár e szövegek háborúk 
vagy forradalmak képében" (Blindness and Insight). 

Bármily különös azonban, a könyv - miközben elsősorban biográfiai alapza-
ton építkezik - olyan hatalmas mennyiségű adalékot sorakoztat fel a húszas-
harmincas évek fordulatának átfogó poetológiai értelmezéséhez, hogy pusztán 
ebből az anyagból máris felépíthetné e különleges átrendeződés teljes környe-
zetét. Hosszasan sorolhatnánk itt e bizonyító erejű megfigyeléseket az interdisz-
kurzív szituáltság, az egyszerre több táborba tartozás logikájától - a kollektív 
ideológiák vonzásán és az alkotás eredetiségének megkérdőjelezésén át - egé-
szen Szabó Lőrinc jelentőségének felismeréséig vagy az intellektuális-diszkurzív 
nyelvhasználat első biztos jelzéseiig. Bizonyos, hogy a legjelentősebb fejezetének 
küszöbéhez érkezett monográfia a következő kötetekben sokban számíthat az 
itt felgyűlt tapasztalatokra és következtetésekre. Együtt van úgyszólván minden, 
ami az érett költővé válás előzetes feltételrendszerét is új távlatba helyezheti. 
Szabolcsi Miklós új könyve nem egyszerűen ígéret, hanem szakmai garancia 
arra, hogy József Attila a kései modernség egyenrangú klasszikusaként nyer-
hesse el végre méltó - nem ideologikusan kinyilvánított - helyét a modernség 
tovahaladó folyamatában. Éspedig annak nem egyszerű regionális részeseként, 
hanem mint e messzeható világirodalmi korszak- és stílusváltás egyik kezde-
ményező exponense. Az irodalomtudomány nézetéből mindez persze olyan for-
mátum és felkészültség függvénye, amelyeket a József Attila-filológiában to-
vábbra is egyedül Szabolcsi Miklós mondhat a magáénak. 
(Akadémiai Kiadó, 1992) 
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