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Irodalmunk történetével s elméleti kérdéseivel foglalkozó tudományossá-
gunk szegényebb lett egy ki tűnő művelőjével. Szabolcsi Miklós egy év hí ján 
nyolcvanesztendős korában elhagyott bennünk . Nagy veszteség ez, mer t bár 
munkássága sok kötetre terjedő s korszakos értékű volt, mindazt , aminek ku-
tatásáról megírásának szükségéről, vágyáról egy-egy szakmai ülés, egy-egy 
vándorgyűlés vagy egy-egy fölvillanyozó s egyben jóízű beszélgetés során 
mint kutatni, föltárni s megírni szükséges történeti tárgyról, elméleti kérdés-
körről szólt, most immár úgy kerül sorra - ha kerül - , hogy tudását, találé-
konyságát, ráérző és segítőkészségét nem vehetjük immár igénybe. 

Az a tudósfaj ta volt ő, aki mindent, amit olvasott akár hazai, akár idegen, 
főleg francia és német nyelven, rögtön kapcsolt, nemcsak a maga kutatási te-
rületéhez, h a n e m a hazai tudományág egészéhez is. A véle való eszmecsere 
értekezleteken vagy személyes találkozások alkalmán ezért volt mindig el-
memozdító, még akkor is, ha esetleg az ott támadt ötlet, javaslat nem hoz ta 
azt az eredményt , azt az utat, amelyet akár ő, akár beszélgetőtársai vár tak 
tőle. Fölvillanó gondolataival s hozzájuk kapcsolódó módszerjavaslataival 
ösztönözte a munka, az eszmélkedés irányát. 

S nem zárkózott pusztán az irodalom világába. Képzőművészet, zene, 
színház ipar- és képzőművészet egyaránt érdekelte. S mindig a kor össz-
művészetének egészében igyekezett szemlélődni. S mind e mögött látni kí-
vánta az elméleti, a filozofikus, a szociologikus alapozású esztétikai hátteret. 
Persze, vethetné ellen valaki, jól s jó helyről indult. Családja harmadik, ne-
gyedik nemzedékben volt immár a magyar kultúrában gyökeredző, a ma-
gyar kul túrát művelő. S n e m is akárhogyan. Apja nemcsak újságíró, h a n e m 
költő, sz ínműíró meg kritikus és fordító is volt. A Hét munkatársa . Nagyapja 
újságíró, n e m is az első, h a n e m már a második lelkesen s igazán magyar rá 
lett nemzedékből . Az Egyenlőség című, valóban liberális lap szerkesztője. 
Benne is, mint nagybátyjában, Szabolcsi Bencében - Bartók és Kodály kiváló 
értőjében, tudós interpretálójában, a modern magyar zene egyik legjobb tu-
dósában - egybetartozott az általa szerzett ízléssel, értéssel, ítélőkészséggel 
mindaz, amit befogadott . 

Miklós közvetlen a háború után indult. Folyóiratok sora született a demok-
ratikus társadalom, a művészi alkotás és befogadói közmentalitás megterem-
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tésének vágyával. Ám a keletről diktált i rány egyre kevésbé tűrte a demok-
ratikus szándékot. 48-ban már egészen mást jelentett az idegen hatalom által 
hatalomra juttatott társadalom- és művészetirányítás, a „népi demokrácia" 
jelszava, min t azt szótárian jelentenie kellett volna. Akik valóban európai 
szellemű polgári demokráciát akartak, háttérbe szorultak, külföldre kénysze-
rültek, vagy éppen börtönbe jutottak. A sztálini párttörténetet a történelem 
tán legfontosabb könyvének nyilvánító Darvas József, a valamelyes tárgyia-
sabb és jobb szándékú, de szűk tájékozottságú Erdei, az idült alkoholista 
Dobi kerültek előtérbe a kommunisták szövetségeseiként a szellemi életben 
is, nemcsak a politikában. S még Lukács György is a kor egyik legnagyobb 
természettudósát, Heisenberget a Társadalmi Szemlében Leninhez, Sztálinhoz, 
Zsdanovhoz utasította, hogy az Unsicherheitsrelation kérdését megoldhassa. 
S mivel rövid három-négy esztendő múl tán jelentkezett a totális csőd, Nagy 
Imre megkísérelt reformálni. A reform szándék s a csőd szavát egyaránt el-
hallgattatták a szovjet fegyverek, s a moszkvai bábok. 

Az az irodalomfelfogás, s ezen belül itteni tárgyunk, az irodalomtörténet-
írás s az esztétika, most immár megfegyelmezetten Lenin és Sztálin értelmé-
ben fogta fel Marxot és Engelset is. Az elhallgatok s az elhallgatottak, ha meg-
engedték nekik, a szövegkiadás filológiai munkáiba menekültek. S megszü-
letett - mondha tnánk némi iróniával - a vasutas esztétika, a Petőfi-Ady-József 
Attila ún. fővonallal. József Attiláról egy asszonyság írt (nevét hagyjuk emlí-
tetlenül) egy összefoglaló könyvet, amely az irodalomtörténet-írás, mondjuk , 
Toldy előtti szintjén mozgott . 

Szerencsére Szabolcsi ekkor határozta el József Attila életművének föl-
dolgozását. Fölkészültsége, addigi munkái alapján, bőven megvolt ehhez. 
Lehetősége annyi, amennyit a népi demokráciának nevezett fél-diktatúra en-
gedett neki. Nem volna tisztes magatartás a költő életművét és irodalom-
történeti helyét illetően végzett hatalmas munkájáét ezen az első könyvön át 
(.Fiatal életek indulója. József Attila és költészete 1923-ig, Bp., 1963) megítélni, jól-
lehet tárgyi tekintetben itt sincsenek, alig vannak nem egészen igazolható vé-
lekedések, állítások. 

Szinte pozitivista mestermunka a tényföltárása, ténykezelése. Hogy eszté-
tikai tekintetben, ha távolról sem teljesen, alkalmazkodott az említett „fővo-
nalas" esztétikához, az a megjelentetés feltétele, úgy lehet ellenszolgáltatása 
volt. A második kötet (Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923-1927, Bp., 
1977) nyolcszáz lapján mindazt a politikai, szociális, művelődési, s min-
denekelőtt literális tényt és körülményt fölmutatta, ami az induló költő gyer-
mek- és ifjúkori, iskolai és literális alakítója volt, lehetett. 

A gombamódra szaporodó „elvtársi", „baráti", „rokoni" emlékezésektől igye-
kezett megszabadítani a költő életrajzát, mint ahogy korai költészetét, kezdő 
költői útját is a legendásítástól, a mitizálástól. S fölmutatni, mi a valóban új és 
saját, s mi az öröklött, az átvett. Mondhatnánk „megszegényíti", mikor szám-
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ba veszi, mi az átvett, s mi a valóban övé. Nyugatos kortársai, elődei közül 
elsősorban Juhász Gyuláról van itten szó. S arról, miként olvad annak némileg 
népies-nyugatos hangja a fiatalos-városias, gyakran szinte kamaszhangba. 

Ez a kötet - mondha tnánk - hármas célú s eredményű: életrajz és pályaala-
kulás, miliő és költői hangvételváltás, szociális és irodalom-közéleti helyzet 
tisztázódása és annak gondolati megragadása. Most immár szinte végleg 
demitizálja az ismerősök, a barátok s nem utolsósorban a költő nővére legen-
dásító írásainak jelentős részét, többségét. 

A harmadik kötet Kemény a menny. József Attila élete és pályája 1927-1930 
(Bp., 1992). Nehéz ezt mondani , de al ighanem ez ennek az annyi fájdalom-
mal teli életnek tán a legboldogabb (s mond juk némi túlzással így): tán legki-
egyensúlyozottabb korszaka. De aligha egyben a legjelentősebbet teremtő 
esztendők sora is. Szabolcsi sokrétűen, igen jó pszichológiai érzékkel ragad-
ja meg az öntudat , az önérzet birtoklásának ezt a viszonylagos stabilitását 
hősének mind verseiben, mind prózai írásaiban, főleg pedig emberi-társas te-
kintetben. Ami azonban nem jelenti egyben a legjava versei korszakát is, jól-
lehet azokból is van jó néhány már ebben a korszakában is. 

Az utolsó, a negyedik (Kész a leltár. József Attila élete és pályája 1930-1937) 
adta föl bizonyos tekintetben a legösszetettebb s legnehezebb kérdéseket. 
S Szabolcsi itt mutatja meg, mennyire távol áll tőle a maga nézeteinek abszolu-
tizálása, dogmatizálása. S nemcsak a magáénak, hanem azokénak is, akiket 
egykor, a hivatalosság s az ideológia jegyében mindent tLidóknak illett tekin-
teni. S ez a kötet már mintegy az elemzéssel együtt, mondhatnánk, végleg ki-
jelöli e lírának a kor i rodalmában elfoglalt helyét. S ugyanakkor a költő férfi-
életének, s rajta s általa létérzékelése bizonytalanságának egyre erősödő érze-
tét, tényét is fölmutatja. 

Közben az egész sor kutatót foglalkoztató József Attila-irodalom egy-egy 
vers, egy-egy pszichológiai vagy ontológiai problémáját gyakran más-más-
ként véli megoldani, s esztétikai erejét is más-más alkotásmódja jegyében 
megragadni . Szabolcsi teljesen toleráns azokkal, akiknek vélekedésében az 
övétől eltérő lényeges kérdést lát: lehet, hogy az övével egyenértékűek, vagy 
éppen hozzájuk képest többletet is adók ezek. S ez nagyon is helyes: egy-egy 
nagy vers, egy-egy nagy műalkotás mindenkor és mindenkinek sugallhat 
mást, mint amit egy másik szemlélőnek, másik befogadónak. Éppen ez a va-
lódi pluralitás, mely elfogadja, hogy egy jelentős műalkotás minden szem-
lélőjének, befogadójának mond valamit - bár nem ugyanazt , a lét lényegét 
illetően: hiszen ez az igazán nagy művek titka, tulajdona. 

József Attila életének és művének ez a négy súlyos kötetű rajza, kivált az 
utolsó, Szabolcsi toleranciájáról, más szemléletek iránti megengedő, elfogadó 
magatartásáról tanúskodik. Szinte minden nagy versénél egy-egy mástól 
származó értelmezést, poétikai magyarázatot is előad, mégpedig nem vitázó-
an, hanem mint ugyancsak lehetséges értelmezést. 
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Ez a negyedik kötet - Kész a leltár - ennek a vállalkozásnak, s tán Szabolcsi 
munkásságának a legmagasabb (vagy mondjuk így) egyik legmagasabb 
pontja. S akaratlan és jogos vita azokkal az irodalommagyarázókkal , akik 
úgy vélik, hogy különböző nyelvi, szerkezeti, kép- és hangzat-, asszociációs 
és mnemikus és hasonló elemek segítségével, egybeforrasztásával meg tud-
ják adni a vers egyedüli, teljes és kizárólagos jelentését. Holott ahány olvasó-
nak, ahány lélektani, léttani, nyelvbirtoklási, művelődésfokozati , élmény-
készségi s -szükségleti (s még egy sor hasonló tényező) állapotában kerül a 
vers befogadásra, annyi értelművé válik; többnyire hasonló, de nagyon rit-
kán azonos jelentésűvé és élménykiváltó funkciójúvá, hatásúvá. A valódi 
versolvasó egyébként sem elsősorban a versépítésben kíván gyönyörködni , 
belőle é lményt szerezni, hanem a létről, az életről, az ember világáról valódi 
művészettel értéstöbbletet szerezni. Csak ha ezt megkapta a verstől, utána 
tartja érdemesnek eszközei erejének mibenlétét kutatni. A vers éppen ezért 
áll a nyelvi művészetek közül legközelebb a zenéhez. S ki az, aki határozot-
tan és cáfolhatatlanul megmondja, hogy egy Beethoven-szonáta mit jelent, 
mégpedig mindenki számára. Vagy akár egy szöveges daléit, vagy egy tárgy-
címet viselő zenekari darabét, mondjuk , Richard Strauss Eulenspiegelének 
vagy a Tod und Verklárungjának jelentését. 

Am nagyon méltánytalanok lennénk, ha - kétségtelen fő műve mellett -
nem szólnánk részint elméleti, részint összehasonlító s külföldi irodalmakról 
szóló munkáiról . S n e m említenénk a hazai s a nemzetközi életben vállalt 
szerepeit. Értekezletet nyit s foglal össze, irodalmi társaságok elnökségét, 
tagságát vállalja, és külföldi konferenciákon képviseli a hazai irodalmat. 

Uyfajta tevékenységéből hadd említsünk egyet nyomatékkal. Amikor vég-
re a hetvenes évek második felén s a nyolcvanasok elején a hivatalosak közül 
is többen kezdték belátni, hogy tarthatatlan az az irodalomoktatás, az az iro-
dalmi értékbecslés, az az irodalominterpretáció, mely addig szinte mozdítha-
tatlan dogmaként nehezedett a tanárokra, s terméketlenné, képtelenül leszű-
kítetté, befogadhatat lanná tette az i rodalom esztétikai erejét és értékeit, ő egy 
teljes napi ún. pártközponti vitában, barátaival szemben, azok mellé állt egyér-
telműen, akik a dogmákká merevült elveket, a halottá ideologizált műveket 
végre szabadon magyarázhatóvá, befogadhatóvá kívánták tenni, s ama jelen-
tős írók művei t is be kívánták vonni, akiket addig politikai meggondolások 
alapján kizártak. S hogy mennyire szeretett a művészi élményben osztozni, 
arra egy példát. Együtt voltunk Berlinben; nekem haza kellett jönnöm; ők 
Hédivel, feleségével maradtak. Hét végén az egyetemen találkoztunk. „Mi-
lyen kár, hogy nem maradhattál ; ennyi gyönyörű Caspar David Friedrichet 
nem lehet még egyszer együtt látni." 

Munkásságát mind itthon, mind külföldön kitüntetések sorával ismerték 
el. S ami m é g ennél is több: óráit hallgatói kivételes látogatottságban részesí-
tették. Egy tanár, egy előadó, egy tudós számára al ighanem ez a legnagyobb 
elismerés. 
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