
KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN 

A „lírai én" olvashatóságának kérdései 
a József Attila-recepcióban 

1925 októberében elkészített végrendeletében Rilke egyebek mellett rögzítet-
te azt a verset, illetve sírfeliratot, amely halála óta a síremlékén is olvasható. 
Ez az aktus líra és személyesség viszonyának szempontjából is (s ez minden 
líraelmélet egyik alapképlete) különösen jelentéses, amennyiben - ha példa 
nélkülinek nem nevezhető is - a versszöveg medialitásának meglehetősen 
sajátos kombinációját teremti meg, hiszen egyazon szöveg egyszerre képezi 
részét egy testamentumnak, egy lírai életműnek, emellett pedig egy sírfelirat-
nak. A végrendelkezés aktusának performativitása nyilvánvalóan nem telje-
sen ellentétes a lírai megnyilatkozáséval: aki végrendeletet alkot, a nyelv út-
ján rendelkezik, többek között, illetve elsősorban arról, ami utána és belőle 
fennmarad. A testamentum egy szubjektum végső akaratát hivatott rögzí-
teni, amit nyilvánvalóan a szubjektum végessége tesz szükségessé: az én 
önmegnyilvánításának idő- és térbeli korlátozottsága igényli annak írá-
sos rögzítését, ami - akárcsak neve a síremléken - oly módon éli túl őt, hogy 
visszautal rá s ebben az értelemben halhatatlanná is teheti. Akárhogy is, egy 
szubjektum, egy - költői - én csakis szövegekben élheti túl önmagát, s e szö-
vegek megértése aligha mehet végbe teljesen függetlenül ugyanezen „én" 
szövegbeli figurációjának kérdésétől. 

Innen nézve aligha mondható jelentéktelennek, hogy Rilke sírverse, amely 
tehát egyben sírfelirat is - vagyis magának a költőnek az emlékét és a halálát 
rögzíti - , semmiféle utalást nem tartalmaz erre a funkciójára: sem grammati-
kai, sem deiktikus módon nincs benne jelen a szubjektivitás, bármiféle „én" 
nyoma. A szöveg („Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, / Niemandes Schlaf 
zu sein unter soviel / Lidern.") maga nem „rendelkezik", performativitása a 
leírás (a rózsáról tett megállapítások formájában) vagy a megszólítás (a rózsa 
megszólítása) értékei szerint bontható ki, az ezen értékek közötti differencia 
alighanem az „oh" szócska (a megszólalás vagy a megszólítás egyetlen 
fatikus vagy érzéki jele) kettős olvashatóságából adódik. A rózsa azonban 
mindkét olvasat szerint rendelkezik a „tiszta ellentmondás" attribútumával, 
amelyet a versszöveg kontextusa - valamifajta magyarázó-kifejtő bővítmény-
ként - a „senki álma" képzetéhez kapcsol. Halála csakis valakinek (esetleg 
valaminek?) lehet, s a „Lidern"-ben rejlő többértelműség ('szirom' és 'szem-
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pilla, szemhéj')1 egy másik ellentmondást is előhív: az egymásra boruló ró-
zsaszirmok formájának éppen az lehet a sajátossága - s, mint ez a későb-
biekben talán látható lesz, éppen ebben rejlik a rózsa motívumának poétikai 
jelentősége Rilkénél - , hogy miközben az egymásra nyíló vagy záruló réte-
gek a mélység illúzióját keltik, valójában nem „tartalmaznak" semmit, ami -
a halál és az alvás konvencionális tropológiai cseréjét aktiválva - megfelel a 
„senki halála" képzetének, miközben a „Lidern" másik jelentéstartományá-
ba foglalt alvás antropomorf képét a „senki álma" fogalmi irritációja bontja 
meg. A rózsa létének hangsúlyos kimondása („zu sein"), illetve a „Lust" in-
kább elevenséget, mint halált konnotáló szemantikuma méginkább a „senki 
halála" hipogrammatikus kliséjére terelheti a figyelmet, amit a Rilke-recepció 
hajlamos is elfogadni, például a szöveg első sorában megjelenő „tisztaság" 
attribútumát felhasználva egy „tiszta halálnak", azaz a szubjektumtól füg-
getlen halál fogalmának előtérbe állításával.2 A szöveg megsokszorozott 
medialitását is szem előtt tartva viszont ez a klisé a sírfelirat deiktikus rend-
szerébe íródik vissza, éppen azt a funkciót törölve, amely azt működteti. Ha 
a „tiszta halál" nem valakinek a halála, akkor a szöveg képtelen végrehajta-
ni azt a jelölést, melynek parancsa (elrendelése) életre hívta: nem utalhat ma-
gára a halottra, Rilkére, hiszen éppen az ilyen utalás negációját valósítja meg. 

Az „oh"-ba bevésett potenciális performativitás értelmében azonban a szö-
veg olvasható megszólításként is, mely megszólítás címzettje grammatikai 
okokból kizárólag a rózsa lehet, amelyet a felirat így - a költői aposztrophé 
teljesítménye révén - hanggal és tudattal, vagyis - ezen a ponton újraszi-
tuálva a sírfelirat voltaképpeni teljesítményét - halhatatlansággal ruház fel.3 

A megértés elsődleges prozopopeiájára így egy fiktív, másodlagos pro-
zopopeia épül rá, s az antropomorfizált rózsa képzetében integrált metafori-
kus azonosítás a halott és a virág között újraírja a leírásban létesített figurá-
lis összefüggést: a rózsa, amely a bennfoglaltság illúzióját a szirmok felszín-
szerűségével rombolja le, az emberi attribútumok révén a sírban nyugvó 
költő fikcióján(?) annyiban módosít, hogy az, ami fennmaradt, ami - akár-
csak a rózsa - „van" és hozzáférhető az értelem számára, nem lehet azonos 
avval, akit a sír rejt magában, sőt - túlfeszítve a párhuzamot - ez a sír üres, 
maga is csupa felszín. A rózsa antropomorfizációjának lehetőségét s így ma-
gát a megszólítást - az „oh" kétféle olvashatósága mellett - a „Lidern" sze-
mantikai ambiguitása teszi lehetővé és tagadja is egyben: ez a szó (a versnek 
nem csupán utolsó szava, hanem zárósora is egyben) bizonyos értelemben a 
sírfelirat teljes problematikáját magába foglalja, többek között a halott és a ró-
zsa részleges megfeleltethetőségének tropológiai sémáját is megvilágítva, hi-
szen a „pillák" mögött rejlő lényeg tagadása annyiban vissza is vonja az 
antropomorfizáció rendszerét, hogy éppen a tudat vagy a hang helyreállítá-
sát gátolja meg, amit a megszólítás implikál. Itt célszerű azonban érinteni azt 
az eddig mellőzött kérdést, amely a megszólítás alanyát tudakolja: a síron 
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túlról érkező hang fikcióját, amely a sírfelirat olvashatóságának s így feno-
menalizációjának éppúgy produktuma, mint a halhatatlanság kinyilvánításá-
nak, kézenfekvő volna magának Rilkének a „hangjaként" azonosítani, ennek 
lehetősége elsősorban azon múlhat, hogy a felirat olvasása képes-e aktiválni 
ezt a „hangot". 

Nem lehet meglepő, hogy ez a probléma is a „Lidern" kifejezésben össz-
pontosul, amely - kimondva - újabb jelentést vesz fel, amennyiben nem kü-
lönböztethető meg a Lieder ('dalok') szó hangalakjától. Rilke emlékezete 
szempontjából ez különösen nagy horderejű összefüggést tesz láthatóvá, 
vagyis - helyesebben szólva - hallhatóvá: a sírfelirat helyére, amely - üres 
utalása révén - sokkal inkább a felejtés, mintsem az emlékezet vagy a 
megőrzés színterének bizonyult, ebben a lehetséges transzformációban a 
„dalok" lépnek, ami azt teszi felismerhetővé, hogy - s ez tulajdonképpen 
aligha lehetne kétséges - egy költő emlékét sokkal inkább művei („dalai") 
őrzik, mintsem a puszta sírköve, amely amúgy is üres, hiszen a lehunyt pil-
lák mögött nincs senki vagy semmi. Ez elvileg azt az előfeltevést is magába 
foglalja, hogy - a modern poétikák alapelvével összhangban - a vers nem 
utal vissza az alkotójára, mint ahogyan Rilke sírversében is alig található 
nyoma bármiféle szubjektivitásnak, csakhogy a „dalok" egyike maga a (min-
den Rilke-gyűjteményben megtalálható) sírfelirat, amely pontosan így nyeri 
vissza a - feliratként, inskripcióként elvesztett - hangját, hiszen a szöveg ép-
pen a hangzóság reaktiválásában szituálja a költészetet magát, amely - szem-
ben a síremlék prózaiságával - legyőzi a halált s valóban visszaadja Rilke 
hangját: ebben a klasszikus modern költészetre oly jellemző sémában (Babits-
ra, a Mint forró csontok a máglyánra lehetne gondolni, többek közt) a költő föl-
di hiányát művének örökkévalósága egyenlíti ki s múlja felül, a lírikus mű-
vében születik újjá vagy nyeri el halhatatlanságát. Ezt az értelmezést az is 
alátámaszthatja, hogy nem a „Lidern" a vers egyetlen olyan pontja, ahol a 
hangzóság effektusa szerephez jut (szimptomatikusnak nevezhető, hogy 
a cím nélküli verset a különböző kiadások hol „Grabschrift"-nek, hol „Grab-
spruch"-nak titulálják). Az „oh" mellett ilyen effektus lehet még a vers meg-
szólítottját (a költő részleges reprezentánsát) alkotó r és s hangok gyakorisá-
ga a szövegben, ami szintén a hangzóság illúzióját keltheti, sőt a „Wider-
spruch" szintagmatikus tagolhatósága (Wider-spruch) szintén a (hangzó) 
beszéd, a mondás jelentését vési be a sírfeliratba, melynek „tiszta ellentmon-
dása" így akár a hang, Rilke hangjának ellen-beszédeként vagy vissza-szólá-
saként is megvalósul, mintha a költészetben, műveiben transzcendált Rilke 
ily módon mondana ellent a halálnak, a felejtésnek. 

Persze, mint azt a „Niemandes Schlaf" fordulat így előálló kétértelműsége 
jelezheti (hiszen a hangsúly kerülhet a költői halhatatlanság kinyilvánításá-
ra, de arra is, hogy a dalok nem „tartalmaznak" senkit), Rilke sírverse nem 
bízik feltétlenül a költészet orfikus hatalmában, ami köztudottan egész élet-
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művének talán legközpontibb dilemmáját jelenti, ráadásul mindenkor a hang-
zás poétikai elvével szoros összefüggésben. A „Lidern"-be foglalt dalok, illet-
ve a sírfelirat inskripciója közötti különbség - amely a vizuális és auditív ef-
fektusok közötti, a kései Rilkére oly jellemző csereforgalom4 egyik sajátos 
megvalósulásaként is felfogható - maga éppen a vizualitás feltételei mentén 
áll elő, hiszen a differencia nem hallható, azt csupán a sírfeliratot leolvasó 
szem érzékelheti. Ez a vizualitás ugyanakkor meglehetősen paradox módon 
van jelen Rilke sírfeliratának szövegében, amennyiben a vers legszószerin-
tibb olvasata a látás lehetetlenségének képzetét implikálja, egyrészt abban az 
értelemben, hogy a szemhéj teljesen csak lecsukva látható, másfelől pedig 
arra emlékeztetve, hogy a szirmok vagy a szemhéj mögötti üresség szintén a 
tekintet hiányát vonja magával. A legkülönösebb azonban az lehet, hogy van 
a versnek még egy olyan eleme, amely hasonló módon tematizálja a vizuális 
és auditív effektusok, felirat és hangzás sajátos összjátékát. Ha a vers látszó-
lag nem is, a sírfelirat szövegkörnyezete mindenképpen tartalmazza annak 
nevét, akinek emlékét a sír őrzi, s innen nézve aligha ismerhető félre a költő 
keresztneve (Rainer) és a vers egyik fontos szava („reiner") közötti, a 
„Lidern"-ben felfedezhetőhöz hasonló homonímia. A költő nevét tehát nem 
őrzi a sírvers, de tartalmazza a „nyelvbe rejtett dal" (de Man),5 amelyre Ril-
kénél mindig figyelni kell, és amely ebben az esetben - az értelem számára 
hozzáférhetetlenül - különbözősége, méghozzá materiális, betűszerű külön-
bözősége révén lesz „látható". 

Ez a láthatóság azonban a vizualitás sajátosan kétértelmű kódja mentén je-
lenik meg a versben: ahogyan a „Lidern" írásképe a „dalt", ahogyan a rózsa-
szirmok a rózsa üres középpontját, ahogyan a szemhéj a hiányzó tekintetet, 
úgy takarja el a sírfelirat önnön auditív átfordítását, a költeményt, amely fe-
lülmúlná vagy kompenzálná alkotója távollétét. A rózsa motívumának Rilké-
nél köztudottan hangsúlyos szerep jut (például a kései Les Roses című ciklus-
ban, vagy a Neue Gedichte második sorozatának egyik darabjában [„Wo ist zu 
diesem Innen / ein Aussen? Auf welches Weh / legt man solches Linnen?" -
Das Rosen-Innere], illetve az - alcíme szerint [Geschrieben als ein Grab-Mal für 
Wera Ouckama Knoop] egyenesen síremléknek szánt - Die Sonette an Orpheus-
han is [„Rose, du thronende, denen im Altertume / warst du ein Kelch mit 
einfachem Rand. / Uns aber bist du die volle zahllose Blume, / der uner-
schöpfliche Gegenstand. / In deinem Reichtum scheinst du wie Kleidung um 
Kleidung / um einen Leib aus nichts als Glanz; / aber dein einzelnes Blatt ist 
zugleich die Vermeidung / und die Verleugnung jedes Gewands." - II/6.]), 
legtöbb esetben külső és belső felcserélhetőségének, pontosabban a belső, az 
elrejtett, a tartalmazott hiányának szimbólumaként. S ha a rózsaszirmok Ril-
ke sírversében éppen a „benső" hiányát, puszta felszín-voltukat nyilvánítják 
ki, ez aligha lehet másként a sírfelirat és a „dalok" viszonyában. A sírfelirat 
mint a dalok, a hangzás egyfajta inskripciója, megszünteti vagy eltörli e da-
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lok fenomenalitását, „láthatóságát", s így - paradox módon - ahhoz a felis-
meréshez juttat (s Rilke is talán éppen ezt ismerte fel), hogy a lírai hang leg-
sajátabb médiumát testesíti meg. A költő hangja már mindig a síron túlról jön 
tehát, s éppen ezért „láthatatlan", ami megmagyarázza, miért hiányzik Rilke 
szükségszerűen saját verseiből, egyben azt is beláthatóvá téve, hogy valójá-
ban a sírfelirat a költői hang és szubjektivitás legalapvetőbb paradigmája, 
melynek mintázata ott rejlik az olyan, jól ismert, ám mégis rejtélyes dilem-
mák mögött, amelyek legtöbbször a líra „műfajisága" vagy éppen a „lírai 
én" fogalmában jelentkeznek. 

A „lírai én" fogalmát (és a körülötte zajló vitákat) például nyilvánvalóan 
az olyasfajta űr vagy hiány generálja, amely a rózsa csupa-felszín mélyén 
megbúvó lényeg ürességében tárulkozik fel Rilke versében. A líra legkülön-
bözőbb technikái, amelyek ezt a hiányt feldolgozzák, történetileg is tágas 
spektrumot képeznek a személytelen hermetizmustól a mozgósító beszéd-
helyzet performativitásán át a drámai monológig vagy a szerepversig, amely 
talán éppen azáltal leplezi a lírai hang hiányát, hogy annak eredetét magában 
a versszövegben reprezentálja.6 Egy, a Rilkéétől a lehető legtávolabb álló, ál-
talában a posztmodern előfutáraként számon tartott poétika képviseletében 
például Charles Olson művei vetettek számot evvel a lehetőséggel. Olson ne-
vezetes, hatalmas verssorozata, a Maximus-versek főhőse egyenesen a ver-
sekben térben és időben végtelenné növelt város, Gloucester „térképével", 
illetve az általa kínált geográfiai és kulturális repertoárból épül fel. The 
Librarian című versének nyitánya (ez a mű egyébként nem szerepel a Maxi-
mus-ciklusokban) ebben az összefüggésben rajzolja ki az „én" grammatikai 
és deiktikus létmódjának lehetőségeit és határait, az én hangja és „alakja" kö-
zötti összjátékot a maga valós összetettségében bemutatva. Maximus jelleg-
zetes (s az egész Maximus-ciklus nyitányát felidéző) helymeghatározása 
(„The landscape [the landscape!] again: Gloucester, / the shore one of me is 
[duplicates], and from which / [from offshore, I, Maximus] am removed, 
observe.") oly módon bontja ki a Maximus-versekből is jól ismert beszélői 
öntanúsítás gesztusát („I, Maximus"), hogy az én és neve közötti különbség-
tételt - figyelemre méltóan papírízű kifejezéssel - a másolatok viszonyához 
hasonlítja. 

A vers első részének következő szakaszaiban ez a kettősség látványosan 
szembesíti az én „emberi", hús-vér, sőt részben biográfiailag is megformált 
referencialitását („I had been there before, with my wife and son"; „I found 
him intimate with my former wife" stb.) Maximus alakjának (irodalmi) meg-
alkotottságával. A bolt, illetve a helyiség, amely először boltnak látszik, ahol 
a beszélő alak apját véli megpillantani (bár mint a „combinations [new mix-
tures] of old and known personages" egyikét), amint könyveket és egyéb ira-
tokat árusít, az önnön másolataként megszólaló én újabb osztódásának lesz 
helyszíne, amely egyfelől az alkotó reális alakját és hősének fikcionalitását 
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(szövegszerűségét) különíti el („My thought was, as I looked in the window 
of his shop , / there should be materials here for Maximus [...]")/ másfelől a 
kép implicit struktúrája szerint - a kirakatüvegbe tekintés mozzanatában - a 
két figurát mintegy tükrözve másolja egymásra. Ezt a képletet azonban 
alapvetően módosíthatják azok a folyamatos cserék vagy helyettesítések, 
amelyeken a versben fellépő alakok keresztülmennek. Először az apáról de-
rül ki, hogy nem az, akinek látszott („I saw he was the young musician"), 
ugyanakkor ez a felismerés is felfogható az imént említett tükröződés kiter-
jesztéseként („there should be material here for Maximus, when, then, / I 
saw he was the young musician has been there [been before me]"), a vers első 
nagy egységének zárlatában pedig ez utóbbi alak egyszerre lép a szöveg „én-
je" és annak apja helyébe („His previous appearance had been in my parents 
bedroom where I / found h im intimate with my former wife: this boy / was 
now the Librarian of Gloucester, Massachusetts!"), s ekkor derül ki róla, hogy 
ugyanúgy könyvekkel van dolga, mint az apának, miközben a Maxi-
mus(-versek?) számára anyagot kereső „én" bizonyos értelemben maga is 
Maximus apjának - hiszen teremtőjének - nevezhető. A különböző figurák 
felcserélhetőségét ezzel együt t a szöveg időbeli deiktikája is kiemeli (a „been 
[there] before [me]" gépies, ám a személyre-vonatkoztathatóságot váltogató 
repetitivitásával). A három (négy?) alak helyettesítő körforgása a nyitányra is 
gondolva magával Gloucester városával is kibővül, s evvel együtt mindegyik 
alaknak köze van valamilyen módon Gloucester „irodalmához" is (könyv-
árusként, könyvtárosként, illetve íróként). A vers nyitánya tehát, igen rafinált 
módon, úgy jeleníti meg a lírai ént, mint amely egyszerre teremtő és terem-
tett, egyszerre mutat vissza reális-biográfiai, illetve fikcionális „eredetre", s 
amely megkettőződésében vagy megsokszorozódásában aligha teszi lehe-
tővé ezen referenciális tartományok szétválasztását. Ha az én annyiban reális 
alakként is megjelenik, amennyiben önmagára mint Maximus alkotójára 
utal, akkor nyilvánvalóan tematizálja a valóságos és a „lírai" én differenciá-
ját, ez a különbség ugyanakkor éppen arra figyelmeztet, hogy a lírai hang 
eredete a szöveg tropológiájában törlődik el vagy osztódik szét,7 lehetetlen-
né téve azt a határozott különbségtételt is, amelyre az ilyen jellegű poétikák 
épülnek, azaz a versben beszélő alak és a mögötte „rejlő" én elválasztását. 

A „lírai én" fogalma magától értetődően veszi igénybe ezt a különbségté-
telt, némiképp feledésbe merült történeti eredete a német szellemtörténet 
diskurzusában éppen arról az erőfeszítésről tanúskodik, amely a „lírai" és a 
valóságos személyesség közötti ellentmondást igyekszik formalizálni. A ter-
minus általános használata a legtöbb esetben elrejti ezt a fogalomtörténeti ki-
indulópontot, amely sokkal összetettebb képet nyújt annál, mint hogy pusz-
tán a valóságos költő személyének kiiktatására szólítson fel. Közismert, hogy 
a kifejezés a Gundolf révén a George-körhöz közel álló Margarete Susman 
Das Wesen der modernen deutschen Lyrik című, 1910-es munkájában jelenik 
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meg, szélesebb körben azonban Oskar Walzel Susmanra hivatkozó írásai 
nyomán terjed el,8 ahol elsősorban azt az átmenetet nevezi meg, amely a m ű 
alkotójától az élményt hordozó vagy lehetővé tévő költői mű grammatikai 
személyessége felé mutat: sőt, a lírai szubjektivitás Walzelnél valójában telje-
sen független a személyességtől, az „én" a versben általános, visszatérő, s 
mint ilyen, más személyes névmások funkciójához (például a „mi"-éhez 
vagy az ,,ő"-éhez) áll közelebb.9 A „lírai én" grammatikai természete lénye-
gében tehát pontosan azt a személyességet törli, amely létrehozta, ennyiben 
sokkal inkább személytelen, mint személyes. Karl Pestalozzi összefoglalása 
ugyanakkor arra emlékeztet, hogy Susman eredeti szóhasználatát elsősorban 
az individuális és a lírai én közötti kapcsolat problémája motiválta, amely -
szintén a vers öntörvényűségéből kiindulva ugyan, de - a létrehozás folya-
matát ugyanolyan jelentősnek tartja, mint a „lírai én" leválását. Ennek elle-
nére lényegében Susman fogalomhasználata is polémia az individuális és a 
versbéli én azonosításával szemben: számára a lírai én elsődlegesen „forma, 
amelyet a költő saját adott énjéből teremt", s ez a művelet húzná meg a ha-
tárvonalat valóság és műalkotás között is, mi több - Pestalozzi következteté-
se értelmében - , az így megalkotott „lírai én" (mint forma) lényegében ma-
gával a költeménnyel azonos, függetlenül attól - s ezt, mint látható volt, még 
az olyan, személytelen költemények is alátámaszthatják a maguk paradox 
struktúrájában, mint Rilke sírverse - , hogy első személyben íródott-e vagy 
sem.10 A vers maga tehát az én „formája", s mint ilyen, átfogóbb, mélyebb 
érvényű, mint az individuális én sorsa. 

Susman ellentétpárjai ezt a különbözőséget fejtik ki: az „individuális én" 
oldalára rendezett valósággal, adottsággal, tartalmisággal, individualitással 
és empíriával szemben a „lírai én" oldalán a költészet, a megalkotottság, a 
forma, az általánosság és a mítosz sorakoznak, a valóságos én létmódját a vé-
letlen, az idő és a „Werden", a lírai ént az összefüggés, az állandóság és a 
„Sein" határozzák meg.11 Az ellentétpárok a legegyértelműbben azt közvetí-
tik, hogy - a mai fogalomhasználat számára némileg meglepő módon - az 
esetlegesség és a képlékenység inkább az empirikus, mintsem a lírai én attri-
bútumai, hiszen inkább a költőről mint valós személyről mondható el, hogy 
formátlan és véges, létében véletlenszerű. A dolog ugyanakkor mégis úgy áll, 
hogy ez az esetleges „anyag" (az empirikus én élete, „sorsa") az, amiből 
vagy amire - az organisztikus szellemtörténeti képlet értelmében - a forma 
építkezik, s ami - a művészet törvényei szerint - általános érvényhez, állan-
dósághoz jut. Susman igen figyelemreméltó, itt azonban nem részletezhető 
történeti magyarázata szerint12 a különbség empirikus és lírai én között a lí-
ra alapvető kondíciójának nevezhető, s az, hogy a kettő felcserélhetőségének 
illúziója Goethe korában megjelenhetett, azzal magyarázható, hogy azok a 
mítoszi vagy vallási tartalmak, amelyek azelőtt a líra tematikáját meghatá-
rozták, ekkorra individualizálódtak, illetve feloldódtak s a modern értelem-
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ben vett költő kénytelen volt maga újraalkotni ezeket a tartalmakat, abból, 
ami rendelkezésére állt: ezt az „anyagot" pedig nem kínálhatta más, mint sa-
ját élete, valahogy úgy, ahogyan a könyvek s egyéb irományok Maximus szá-
mára Olson költészetében. Ez a fejlemény vezetett volna tehát ahhoz a téves 
képzethez, mely szerint a költemény egy individuum megnyilatkozása vol-
na s amelyet éppen a „lírai én" modern fogalma segíthet eloszlatni. 

Figyelemre méltó lehet mindezek során, hogy a „lírai ént" meghatározó 
áthelyeződés, az élet „formává" alakulása, irodalmi művek esetében aligha 
függetleníthető az „élet" írássá válásától, szövegeződésétől, s aligha volna 
túl merész lépés arra következtetni, hogy a „lírai én" fogalmában koncipiált 
(vagy - mint Susmannál - visszanyert) differencia vélhetőleg nem független 
ettől a folyamattól, vagyis - s erről tanúskodik Rilke sírverse - az individua-
litás írásos rögzítésétől. A „lírai én" ezen koncepciója Walzelnál olyan irány-
ban helyeződött át vagy kristályosodott ki, amely - a névmások implicit fel-
cserélhetőségével a szöveget megszólaltató hang implicit felcserélhetőségét 
sugallva - a versbéli én törölt szubjektivitását vagy ürességét a befogadói 
hangkölcsönzés instanciájává teszi.13 A „lírai én" ezzel valójában az identifi-
káció vagy - még pontosabban - az identitás alakzataként fogható fel a 
szövegben,14 s ezzel sokkal inkább a lehetséges olvasói „énben" realizálód-
hatna, mintsem az empirikus énben, a költő alakjában. Az olvasói én és a „lí-
rai" én imitativ mintájú interakciója vagy konkretizációja azonban, a 
legkülönbözőbb okokból, aligha nevezhető teljesnek, a szubjektivitás „üres" 
helyének betöltése valójában egy illúzió elfogadását lehetővé tévő olvasói 
szerződés lehet csupán: a szöveg ugyanis, nyilvánvalóan, eleve adott, s mint 
a lírai én voltaképpeni „formája", nem eshet egybe egy másik, partikuláris 
individuum valóságos énjével,15 átsajátítása tehát annak felfüggesztését ven-
né igénybe, nem téve lehetővé ugyanakkor azt a - Susmannál megfogalma-
zott - alkotói folyamatot sem, amelynek során az individuális én mint 
„anyag" a lírai én „formájának" elsődleges vagy akár - bizonyos esetekben 
- kizárólagos szelekciós tartományát képezi. Nemcsak arról van szó termé-
szetesen - bár ez sem igazán cáfolható - , hogy a vers létrehozójának nagyobb 
szabadsága van a lírai énnel való azonosulás lehetőségét tekintve, mint a be-
fogadónak (akit a vers empirikus énjétől pusztán az különböztet meg, hogy 
rögzített, kész szöveggel szembesül), sokkal inkább az látszik itt lényeges-
nek, hogy a versolvasás számára - éppen a vers alkotójának kettős távolléte 
miatt (akit egyrészt a „lírai én" töröl, s aki - másrészt - a versolvasás normá-
lis kondícióiban sem jut szerephez) - pontosan az a differencia nem áll ren-
delkezésre, amelyre Susman és Walzel a lírai én fogalmát alapozták. 

Meglehetősen dogmatikusnak tűnik innen nézve a modern irodalmi rend-
szerek azon általános elve, amely a költő alakjára tett hivatkozásokat az 
„intencionalitás téveszméjeként" utasítja el, amennyiben ez csak egy olyan 
külső referencia révén állapítható meg (az individuális én referenciája révén), 

4 8 4 



a „ l í r a i é n " o l v a s h a t ó s á g á n a k k é r d é s e i a j ó z s e f a t t i l a - r e c e p c i ó b a n 

amely nem áll rendelkezésre. Ez persze - másfelől - nem helyezi vissza jogai-
ba az olyan olvasást sem, amely életrajzi vagy egyéb adatokra hivatkozva 
igyekszik visszanyerni vagy feltárni a valóságos ént a „lírai énben": formali-
zálva ezt a folyamatot ugyanis ebben az esetben vagy a valóságos én íródik 
be vagy textualizálódik a lírai énben mint formában s veszíti így el referen-
ciális státusát, vagy - megfordítva - a lírai szöveg beszüremkedése s így az 
én formájának üressége vagy meghatározatlansága hat vissza bomlasztóan a 
biográfiai én látszólag biztos referencialitására. Nem feledhető ugyanis, hogy 
az individuális énről nem a „lírai én" informál, hanem olyan - bárha eseten-
ként csupán látens - szövegek, amelyek a szubjektivitás rögzítésének eltérő 
technikáival és eltérő intézményei szerint működnek. 

A XX. század magyar líratörténetében minden bizonnyal József Attila köl-
tészetében és recepciótörténetében azonosítható ennek a problematikának a 
paradigmája. A József Attila-„kultusz" genealógiáját feltáró munkájában 
Tverdota György a biográfiai és a lírai én egymásba fonódásának helyét írja 
körül ezzel a fogalommal (valójában persze aligha lehet helyről beszélni eb-
ben az esetben, hiszen éppen az elkülöníthetőnek vélt tartományok oldódnak 
fel egymásban): a kultuszkutatás szempontjából mindez úgy fogalmazódik 
meg, hogy az empirikus én maga drámai szereplővé válik egy vagy több bio-
gráfiai narratívában.16 E folyamat másik iránya, voltaképpeni tükörképe ab-
ban ragadható meg, hogy az életrajzi én alakjának helyreállítása maga is 
igénybe veszi a „lírai én" szövegét, József Attila esetében ennek legszemléle-
tesebb példáját a vasút motivikájának kiemelt szerepe nyújtja az életműben,17 

amelynek szövedéke például a költő halálának körülményei körüli, máig új-
ra meg újra fellángoló viták során sok esetben mintegy visszahatólag lénye-
gült olyasfajta, az individuális ént rögzítő dokumentummá, amely felfüg-
geszti a „lírai én" formájának törvényeit. Köztudott, hogy a József Attila-
értelmezéstörténetben különösen a legutolsó, leltár- vagy „létösszegző" ver-
sekként interpretált költemények megértésében jutott kiemelt szerep a költői 
életút és a költői mű között feltételezett párhuzamnak. 

Ezek a különös kategóriák nem utolsósorban annak köszönhetik hatékony-
ságukat, hogy a kései versek „kései" volta az individuális én halálának tud-
ható be, ami azonban - bármiféle tragikus szükségszerűség ellenére - aligha 
fogható fel másként, mint olyan véletlenszerű vagy esetleges, ugyanakkor 
(vagy éppen ezért) nagyon is materiális eseménynek, amely minden költő 
minden kései - esetleg töredékesen maradt, esetleg cím nélküli, a halált eset-
leg nem tematizáló, netán meg sem írt - költeményében jelen van, valami-
féle láthatatlan jelként, amely - mint minden biográfiai összefüggés - töredé-
kessé vagy véletlenszerűvé teszi azt, ami a „lírai én" fogalmában befejezett-
ként és állandóként mutatkozik meg. Az individuális én - pusztán léte okán, 
még ha nem olyan látványosan is, mint hiánya vagy halála révén - valami-
lyen módon jelen van a költeményben, amit az a prózai tény támaszthat alá, 
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hogy - bizonyos értelemben - minden szöveg véletlenszerű s ennyiben esz-
tétikailag nem totalizálható (s talán éppen erről beszélt József Attila a 
Cobden Szövetségben18), ez a jelenlét azonban csak negatív fogalmakban ra-
gadható meg, hasonlóan ahhoz, ahogyan de Man értekezik Shelley utolsó, tö-
redékben maradt költeményéről.19 A kései József Attila-versek értelmezésé-
nek olyan formációi, mint a „vers vége - élet vége" párhuzam vagy a „lel-
tár" sokféleképpen kiaknázott fogalmai20 éppen ezt a véletlenszerű jelenlétet 
(amely talán sokkal inkább hiány) intencionalizálják, ezzel pontosan azt a fo-
lyamatot leképezve, amelynek során az életút esetlegességei a „lírai én" tör-
vényszerű összefüggéseiben oldódnak fel, s amely valójában minden olva-
satban végbemegy: a „kultusz" tehát, ha van ilyen, csupáncsak ideologikus 
módon ismétli meg azt a mozgást, amely - József Attila utolsó verseinek pél-
dája szerint - a „lírai ént" vetíti vagy vési rá az életrajzi alakra s amely egy-
ben az életrajzi én textualizálását is implikálja. Nyilvánvaló, hogy a költő 
halálának okai és körülményei felőli bizonytalanságot nem utolsósorban az 
„én" ezen textualizálása generálja, sőt teszi egyáltalán lehetővé. Azt is látni 
kell ugyanakkor, hogy ez a folyamat - az olvasás kényszerétől teljesen füg-
getlenül - arra is emlékeztet, hogy a biográfiai én esetlegessége maga is tex-
tuális természetű, amit a továbbiakban talán lesz mód alátámasztani. 

A József Attila-szakirodalomban egyetlen olyan, nagyszabású kísérlet is-
mert, amely, implicit módon, számot vet evvel a problémával, s ez Németh 
G. Béla tanulmányaiban található, amelyek éppen József Attila kései költé-
szetének jelentőségét alapozták meg, meghatározó módon újrarendezve az 
életmű kanonikus arányait. Mint ismeretes, Németh nevezetes szövegma-
gyarázatai a [Talán eltűnök hirtelen...] és más versek példáján éppen a „köz-
vetlen életrajzosságra" alapuló verstípusokkal szemben jelölték ki a 
„létösszegző" költészet paradigmáját, amelyet az tüntet ki, hogy „nem a mu-
landóság e versek tárgya, hanem ellenkezőleg, az: tudott-e az ember a mu-
landósággal szembeállítani valamit, tudta-e életét önértelmű egésszé alkotni, 
része volt-e csak az egyetemes létezésnek, vagy egybefogója is, beteljesült-e 
végességéből valami értékes, értelmes egésszé a lét végtelenéből". Az életraj-
zi én tragikus sorsát ebben az értelemben éppen a „lírai én" olyan képlete 
múlja felül, amely - mint a végtelenben létrehívott „önértelmű egész", szem-
ben az empirikus lét végességével - sok tekintetben emlékeztet a Susman-
féle koncepcióra. Mint látható, a „létösszegző" vers fogalma oly módon 
fenomenalizálja a biográfiai és a lírai én közötti differenciát jelző törést, hogy 
e differenciát a lírai énben létesíti újra (azaz a versszövegben, amelynek poé-
tikája itt éppen az „életrajzosság" negációjára alapul) s látja el immár pozitív 
tartalommal. Amikor Németh arról ír, hogy „a költő sorsának ismerete" 
ezeknél a verseknél nem része „az esztétikai előkészítettségnek", még akkor 
sem, ha maga is elismeri, hogy „az életút kölcsönzi anyagát, mozzanatait, de 
tárgyát, alakját, szerkezetét nem",21 akkor lényegében azt láttatja be, hogy a 
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- hiányzó vagy törölt - életrajzi én éppen hiánya révén járul hozzá ahhoz a 
konstrukcióhoz, amely aztán a „lírai én" felépülését és értelmezhetőségét (ol-
vashatóságát) lehetővé teszi. Ezzel azonban egyben a biográfiai én is olvas-
hatóvá válik, amennyiben az egyéni sorsból alkotott „törvényt" a költő ép-
pen „a saját sorsán látta igazolva".22 A „létösszegző" vers paradigmája tehát 
egy olyan, látens (és lényegében hermeneutikai) cirkularitásra alapul, amely 
a biográfiai és a lírai én közötti törés, illetve az így felnyíló űr kettős áthida-
lásának hatékony mintáját nyújtja.23 

Persze, a József Attila-recepció visszatérően számot vet (számot vetni 
kényszerül) a biográfiai én olyan megnyilvánulásaival, amelyek pozitívabb -
hiszen közvetlenül szövegszerű - létmódhoz jutottak. Az egyik legprovoka-
tívabb értelmezői feladatot ebből a szempontból József Attila azon, műfajisá-
gukat tekintve is szüntelenül vitatott, kórtörténeti dokumentumként is olvas-
ható szövegei kínálják, mint a Szabad-ötletek jegyzéke, amely - a neki tulajdo-
nított automatikus lejegyzési technika révén - a valóságos szubjektum 
szövegeződésének paradigmáját képezve felbecsülhetetlen értékű hozzájáru-
lást jelenthet a József Attila-i „én" olvashatóvá tételéhez. Az az annak idején 
indulatos vitákat kiváltó, módszertanilag is rendkívül érdekes munka, amely 
József Attila betegségének történetét már alcíme szerint is „sors és vers" ösz-
szefüggései szerint igyekezett újraértékelni, három alapvető autobiográfiai 
típust (a Curriculum vitae-1, a Szabad-ötletek...-et és a kései leltár-verseket rep-
rezentáló [Karóval jöttél...]-t ) összevetve éppen arra figyelmeztetett, hogy a 
„versekben található önéletrajz" avval a - műfajából adódó határátlépésben 
rejlő - lehetőséggel él, hogy - szemben a másik két típussal - a halált is magá-
ba foglalja,24 s lényegében ezekből a versekből olvasható vissza a biográfiai 
szubjektum más típusú leképeződéseibe az öngyilkosság sorsszerűsége, 
mintegy tehát megfordítva az életút irányát, amit egyébként a „létösszegző" 
versmodellt meghatározó időszembesítés mozzanata is feltételez Németh G. 
Bélánál.25 (Miként az is tanulságosnak mondható ebből a szempontból, hogy 
Bak Róbert patográfiái több esetben lényegében versértelmezésekben nyilvá-
nulnak meg.26) 

Teljesen formálisan tekintve erre az interpretációs alakzatra, nyilvánvalóan 
itt is a biográfiai én olvashatóvá válásáról lehet beszélni, ami a figyelmet ter-
mészetesen - s ezt a recepció végtelenül ismétlődő gesztusai is bizonyíthat-
ják - újra és újra a Szabad-ötletek...-re mint szövegre irányítja. Az éles szemű 
olvasónak azonban nyilván nem kerülik el a figyelmét e szöveg azon helyei 
(például: „nincs igazság / mit értsz igazság alatt / nincs igazság még ez sem 
az"27), amelyek önreflexív gesztusaikban éppen ennek a visszaolvashatóság-
nak azon referenciáit bizonytalaníthatják el, amelyek abban a nevezetes for-
dulatban összegződnek, mely szerint „a verseim nem én vagyok: az vagyok 
én, amit itt írok".28 A Szabad-ötletek... olvashatósága vagy olvashatatlansága 
ebből a szempontból a lírai én olvashatóságának lehetőségét bizonytalanítja 
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el, s ez grammatikai vagy referenciális szükségszerűségnek nevezhető, 
amennyiben, mint szöveg, aligha rendelkezhet önnön igazságértéke felől 
- éppen ezt tematizálják, mintegy mise en abyme-szerűen az említett ön-
reflexív passzusok. Ha a lírai én önéletrajza (vagy az én lírai önéletrajza) -
amely az élet befejezettségének, teljességének illúzióját nyújtja - valóban ol-
vassa az én „szövegét", akkor ez a szöveg alighanem önnön olvashatatlansá-
gával hathat vissza a „lírai én" konstrukciójára. 

A „lírai én" létrejöttének folyamatáról beszámoló ritka dokumentumok 
egyikeként éppen a Szabad-ötletek... azon részletét szokás emlegetni, amely a 
Ritkás erdő alatt című vers keletkezésére vonatkozik,29 felhasználva ily módon 
az individuális éntől a lírai énhez vezető átmenet nyomon követésének lehe-
tőségét. Szinte szimbolikusnak nevezhető ugyanakkor, hogy ez egy olyan 
vers megértéséhez szabhat irányt, amelyben - grammatikailag - nincs nyo-
ma a szubjektivitásnak. A vers képvilágának („Ritkás erdő alatt a langy tó", 
„lukba búvik piros bogárka", „odvas dorong, a végén gomba", „teltkeblű 
öreg hordó", „puha moha", „Lebeg a hosszú szél lebontva / [ . . . ] / fodraiból 
a levelet / fésüli zümmögő fésű", „s a köd szoptatós melle buggyan / a rán-
cos szoknyájú hegyek közt, - " ) valóban a tájképek és a női fejek, illetve a sze-
xualitás különböző képzeteinek egymásra másolódásában rejlik a megfejtése, 
sőt ehhez talán még a Szabad-ötletek... magyarázatát sem kell igénybe venni. 
A vers értelmezői által megfejthetetlennek ítélt zárlatát („[...] Egy ember ült 
a porban / s eltűnt a kifeslő jegyek közt.") a Szabad-ötletek... intertextusa ré-
vén egyedül avval a körülménnyel lehetne kapcsolatba hozni, melynek értel-
mében a versben grammatikailag jelenidejűként megnyilvánuló, a deiktikus 
betétekben azonban a múl tba irányított - s a zárlatban önfelszámoló módon, 
hiszen (a szöveg visszatérő képi mozzanatához csatlakozva) eltűnésében 
színre léptetett embertől részint elkülönített - álomképről volna szó, amely 
egyfelől az „ember" jelentését határolhatja be a szövegben, ez viszont más-
felől (feltételezve az á lomban „eltűnő" vagy alámerülő „emberi" - a tudat? 
- referenciáját) éppen a biográfiai én közvetlen szövegesülésének képzetét 
érvénytelenítené a Szabad-ötletek...-ben, amennyiben a versszöveg ily módon 
az „emberi" hiányát teheti abban láthatóvá.30 Ez a keresztező, kölcsönös ne-
gációként is felfogható mozgás a két szöveg között az „emberi" attribútumá-
ba írja be a lírai és az empirikus én közötti szakadást, amivel ismét a 
„létösszegző" vers fogalmában érzékelt séma áll elő, igaz, fordított alakban: 
az „én" szövegében rejlő törést a lírai én hiánya világítja meg, s ez ezúttal is 
egyfajta rekuperatív cirkularitásként hidalható át. Köztudott, hogy Gyömrői 
Edit visszaemlékezésében határozottan cáfolta, hogy terápiás célból íratta 
volna a költővel az ominózus feljegyzéseket,31 mint ahogy az is, hogy Freud 
maga is kételkedett az ilyen jellegű iratok hatékonyságában, hiszen - amint 
azt legutóbb Firedrich A. Kittler Freud-kommentárjai megvilágították32 - az 
„én" vagy a „psziché" lejegyződéseként felfogott szöveg éppen ezen státusa 
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miatt nem tekinthető olyan fordításnak, illetve hermeneutikai produktum-
nak, amely valamely tőle független entitás (legyen az a tudat vagy a tudatta-
lan) „értelmeként" vagy jelentéseként volna felfogható. Ha az „én" maga 
szöveg, akkor nem olvasható az „én" értelmeként vagy jelentéseként, éppen 
az ilyesfajta megkettőzés bizonyul lehetetlennek az én „formájának" és tar-
talmának egyazon rendszerbe való foglaltsága okán, egyszerűbben fogal-
mazva az, hogy az „én" az „én" értelmével essék egybe. A „biográfiai" és a 
„lírai" én közötti cirkuláció éppen az őket elhatároló differenciát ülteti át 
mindkét entitásba, miközben ennek a különbségnek az áthidalását valósítja 
meg. 

Az empirikus én közvetlen lejegyzettségének másik, igazán kézenfekvő 
paradigmája a név. József Attila költői műve azok közé tartozik, amelyekben 
a szerzői név maga is megjelenik a versek szövegében, sőt két - korai - köl-
teménye is a József Attila címet viseli. Ezek közül az 1927-ben írott vers (Vi-
dám és jó volt...) poétikailag talán kevesebb érdeklődésre tarthat igényt, 
ugyanakkor az itt tárgyalt tematika több kulcsfontosságú momentumához is 
kapcsolódik. „Korai" vershez képest szokatlanul leltár-versnek is tekinthető, 
amely a közösséghez fordulást inszcenírozó, vigasztaló zárósor („no de hát 
ne búsuljatok.") tanúsága szerint a halált is magába foglaló életrajz sémájára 
építkezik, ugyanakkor olvasható egyfajta sírfeliratként is. A Rilke-versből is-
mert problematika lép elő tehát itt is: a szerzői név és a cím egyezése lehet az 
empirikus és a lírai én egymásba ütközésének „helye", ami - jóval egysze-
rűbb formában - úgy valósul meg, hogy a lírai én grammatikailag csak az 
egyes szám első személyű megszólalás végrehajtójaként, azaz a hang 
lehetőségeként jelenik meg, s mint ilyen, az empirikus én „sírfeliratának" ad 
hangot. A lírai én „halhatatlansága" éppen a hang lehetőségében valósul 
meg, sőt a lírai én itt nem más, mint puszta hang, még inkább azonban a 
hang inskripciója, maga az írás, amely azonban - mint sírvers - az empirikus 
én emlékét rögzíti vagy hordozza. Megejtően egyszerű formában jelentkezik 
itt tehát a lírai szubjektivitás alapképlete: mindaz, amit ez a szöveg József At-
tiláról rögzít, a lírai én „távollétét" erősíti meg vagy jegyzi fel, amely más-
felől azonban - mint a hang bevésése a feliratba - az empirikus én szükség-
szerű távollétét vagy némaságát, végességét implikálja. 

A - poétikailag jóval érdekesebb - másik József Attila-vers ([József Attila, 
hidd el...] - 1925) éppen a grammatikai személy váltogatásának, megsokszo-
rozásának vagy elbizonytalanításának technikáit aknázza ki. A jelen kérdés-
feltevés számára legrelevánsabb két hely a szövegben egyaránt az én identi-
tásának paradox kimondásaként értelmezhető. Az emlékezetes versnyitány 
(„József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretlek, ezt még anyámtól örököltem, 
áldott jó asszony volt, látod, a világra hozott") megszólító formulája az ön-
megszólítás egy olyan változatát valósítja meg azáltal, hogy a szerzői névhez 
fordul, amely - a másik József Attila-ve rshez hasonlóan - eltávolítja a nevet a 
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lírai hangtól, ám - párdarabjával teljes ellentétben - az aposztrophé, vagyis 
egy fiktív prozopopeia révén a névnek hangot is kölcsönöz, amelyet a szöveg 
többértelmű grammatikai struktúrája egyszerre azonosít és távolít el a lírai 
én szólamától, mintegy a névmások, én és te cserélhetősége, illetve a bővít-
mények hiánya (például a „világra hozott" jelöletlen tárgya) révén implikál-
va a megszólított József Attila megszólalását a szövegben. Ugyanez az oszcil-
láció figyelhető meg a lírai én szólama és az „Önmagunkhoz" kifejezés kö-
zött a vers közepén („Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz, 
hogy bennetek lakik, az bizonyos"), amely - ismét a személyesség gramma-
tikai jelölésének többértékűsége miatt - teljesen eltérő olvasatokat hív létre: 
értelmezhető úgy is, mint az én másságának kinyilvánítása (vagyis „Önma-
gunk" a többes számban megszólítottak tulajdona), de akár ennek gyökeres 
ellentéteként is (miszerint a megszólítottak mindegyike rendelkezik - bizo-
nyosan - „Önmagunkkal"), sőt a mondat úgy is hangsúlyozható, hogy az 
„Önmagunk" hiányával sújtott beszélő és az avval rendelkező megszólítot-
tak különbségére utaljon. Belegondolva abba, hogy az empirikus én nevének 
kimondásával elsődlegesen „Önmagát" mondja ki, sőt „Önmagunk" egyik 
legnyilvánvalóbb realizálódása nem más, mint a név, aligha lehet kétséges, 
hogy ez az eldönthetetlenség a névvel való rendelkezésre, a név birtoklására 
is vonatkoztatható. Ebből viszont az itt nyomon követett differencia szem-
pontjából az következik, hogy a hang mellett a címben rögzített név is osztó-
dik a „lírai" és az empirikus, szerzői „én" között, s ez az osztódás az egy-
mást kizáró olvasatok mintázata szerint valósul meg: ennyiben tehát a tulaj-
donnév is felsorakozik azon irreális hely metaforái közé, ahol az empirikus 
és a lírai én közötti átmenet vagy osztódás - mintegy tanúk nélkül - végbe-
megy. 

A lírai és az empirikus én közötti, legnyilvánvalóbb differenciák egyike ab-
ban ragadható meg, hogy a lírai énnek nincsen (hacsaknem szöveg-) teste. Az 
empirikus én és világa (mint azt az ún. keletkezéstörténeti adatok vagy ada-
lékok fogalma jelezheti) mégis megjelenik valamilyen módon a lírai szöveg-
ben, még ha csak a valóságos testi-anyagi lét képeként, egészen pontosan 
képleírásaként is. A József Attila-kultusz egyik közismert jellegzetessége a 
fényképek fontos interpretatív szerepe, sőt - miként A Dunánál nevezetes 
nyitányát („A rakodópart alsó kövén ültem, / néztem, hogy úszik el a diny-
nyehéj.") „lefényképező" portré esetében - maga a lírai én vagy a lírai szö-
veg is működhet egyfajta képaláírásként, ami felfogható az empirikus én 
egyik leghatékonyabb rögzítési technikájának textualizálásaként.33 Köz-
tudott, hogy a fényképes rögzítésnek, amelynek Roland Barthes szerint nem 
a referencialitás helyreállításában, mint inkább a „volt" bizonyosságának 
megállapításában rejlik a teljesítménye,34 az Eszmélet rejtélyes zárlatának („s 
én állok minden fülke-fényben, / és könyöklök és hallgatok.") értelmezésé-
ben is kiemelt szerep jutott. Mint ismeretes, a vers egyik legavatottabb értel-
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mezője, Szuromi Lajos oly módon szállt vitába az olyan interpretációkkal, 
amelyek szerint ebben a képben a lírai én akár az iramló vasúti kocsikban is, 
de legalábbis megosztott szubjektumként lokalizálható, hogy lefényképezte 
azt a látványt, amely e képleírás feltételezett alapja lehetett:35 „Az utcai front-
tal ellentétes irányba nyíló egyetlen ablak [...] széles falmélyedést zár, amely-
ből kitekintve a vasúti sínek nem látszanak. E sínek (ma töltésen, régen az út-
tal egy szinten) az ablakból futó tekintettel teljesen párhuzamosak. Ha azon-
ban az ablakhoz állva, kikönyökölve balra tekintünk, ma is látszanak a sínek, az 
iramló vonatok."36 A szoba másik ismert - igaz, az Eszmélet zárlatáról nem 
beszélő - leírása, József Joláné azonban - mint szigorúan szó szerint olvasott 
szöveg - nem egészen támasztja alá ezt a megfejtést, legalábbis annak refe-
rencialitását („Az ablak a tetőbe vágott mélyedésből világít. Ha kinéz rajta az 
ember, látja az eget, jobbra balra a tető paláit és peremén az esőcsatornában 
rothadó faleveleket."37). 

Minthogy a fénykép éppen azt a helyet nem tartalmazza, ahonnan készí-
tették, a kétféle leírás, de maga a fotó sem tekinthető teljes érvényű referen-
ciális biztosítéknak Szuromi argumentációjában, sőt annak másik eleme, mi-
szerint a vonat ablakából csak a fülke tükröződő fényeinek vagy - nyitott ab-
laknál, „kikönyökölve" - a sötétség tagolatlan látványáról lehetne beszélni, 
szintén hiányos, amennyiben nem számol például avval az eshetőséggel, 
hogy a vasút mentén este kivilágított házak ablakai is sorakozhatnának -
az iramló vonatból nézve akár a fel-felvillanó fülke-fények mozijaként. 
Akárhogy is, annyi nyilvánvaló, hogy ez a szélsőségesen dokumentatív kép-
értelmezés csak azt képes megerősíteni, amit feltételez: az, hogy Szuromi 
csak az egyik lehetséges helyről hajtotta végre a próbát, ott viszont ki is kö-
nyökölt fényképezőgépével, valójában azt dokumentálja, hogy a látvány 
szemlélőjét, a lírai ént imitálta, vagyis verset olvasott, ám - éppen ezért -
kénytelen volt törölni a kép eltérő olvashatóságát. A lírai ént egyértelműen 
a Korong utcai ablakba helyezte, ami nyilvánvalóan biográfiai okokból is 
kézenfekvő. Nyilvánvalóan ezt diktálja azonban az Eszmélet XII. szakaszának 
kontextusa is, legalábbis első pillantásra, hiszen az első két sor („Vasútnál la-
kom. Erre sok / vonat jön-megy és el-elnézem") az ént egyértelműen a vas-
úton „kívül" jeleníti meg. Csakhogy a versszöveg mint referenciális bizonyí-
ték legalább olyan megbízhatatlan, mint a fénykép. A szöveghez legszoro-
sabban tapadva s a lehető legszószerintibb olvasatot végrehajtva - s ez min-
den filológia implicit törvénye - aligha vonhatók kétségbe az olyan értelme-
zések, amelyek, mint például Várady Szabolcsé („ha szigorúan vesszük a 
kép logikáját, akkor a vers alanya nem is a nappalokra figyel, hanem a kivi-
lágított nappalok fülke-fényében az örök éjt szemléli"38), kimondatlanul is 
arra figyelmeztetnek, hogy a 3-4. sorokban („hogy' szállnak fényes ablakok 
a lengedező szösz-sötétben.") rögzített látvány egy vonat ablakából nézve 
éppen hogy tükrözi a ház ablakából kikönyöklő elé táruló panorámát, s ily 
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módon lényegében irreleváns, hogy a szemlélő a vonatból vagy a házból fi-
gyel, illetve - s ez feltételezhető például Beney Zsuzsa megfejtésében39 - a 
tükröződés implicit kliséje révén maga a szemlélődő is részese lesz a képnek 
(„s én állok minden fülke-fényben,"): a két nézőpont a szövegben, az olva-
sásban másolódik egymásra. A „lírai én" - szemben az empirikus énről fel-
tételezettekkel - annak a képnek is része vagy legalábbis része lehet, amelyet 
Szuromi fényképe nem rögzíthetett, hiszen az empirikus én távolléte miatt 
nem tükröződik sehol, a lírai én teste pedig aligha látható. 

Sokkal inkább nevezhető olvashatónak vagy reprezentáltnak, s különösen 
érdekes lehet ez az összefüggés József Attilánál, aki Vágó Márta szerint40 

nagy jelentőséget tulajdonított a fényképezkedésnek, s akinek arcképe - a 
visszaemlékezések tanúsága szerint41 - minden irodalomtörténeti fejtegetést 
megelőzően tette lehetővé például a Petőfivel való poétái rokonság megálla-
pítását. Innen nézve is igen jelentéses József Attila (elsősorban kései) költé-
szetének az a sajátossága, hogy - szöges ellentétben a tárgyi világ antropo-
morfizálásának technikáival42 - a lírai én reprezentált teste (ami felfogható 
egyfajta szavakból vagy jelentésből készült ruhának) leggyakrabban - elte-
kintve a narratív jellegű, múlt idejű vershelyzetektől - mozdulatlanul, képpé 
vagy inkább fényképpé dermedve „jelenik meg". A költő olvasható alakja te-
hát nemcsak a - versszövegek mint képaláírások által értelemmel felruházott 
- fotókon, hanem magukban a versekben is rögzül, nyilván azzal a - nem el-
hanyagolható - különbséggel, hogy, ellentétben a fényképpel, amely maga 
Barthes szerint láthatatlan,43 a versszöveg mint médium világosabban jelzi 
saját közbejöttét. József Attila verseiben az én testét feltűnő gyakorisággal, 
sőt talán leggyakrabban - első pillantásra meglepő módon - a haj (például Az 
Édesanyjának, Mióta elmentél, Mondd, mit érlel..., Bánat), illetve egyéb test-
szőrzetek reprezentálják (például Kedvesem [„Régóta várt mellem bozontos 
rengetegje"], Reménytelenül [„Kard éle csillan: a hajam - / Bajszom mint 
telt hernyó terül / elillant ízű számra szét."]), 1923-as Önarcképét is ezzel a 
jeggyel nyitja („Dacos, vad erdő sűrű nagy hajam."). Az, hogy több esetben 
hulló vagy ritkuló hajzatról van szó ezekben a versekben, (tekintettel a haj el-
vesztésének kulturális és pszichoanalitikus szimbolikájára44) tanulságosan il-
leszkedik József Attila biográfiai alakjának egyik feltételezett összetevőjéhez, 
másfelől szembeötlő, hogy a költő alakját felidéző visszaemlékezések szöve-
geiben is a test ezen elemei térnek vissza leggyakrabban 45 Ebben az össze-
függésben azonban sokkal inkább az a sajátosság munkálhat, hogy a hajzat 
vagy a bajusz az emberi testnek alighanem azon alkotóelemei közé tartoz-
nak, amelyek a nyelv útján viszonylagos referenciális megbízhatósággal 
rögzíthetők, ellentétben például a - bonyolultabb „fordítást" igénylő - arcki-
fejezéssel, amely köztudottan megtévesztő is lehet. 

Talán nem független ettől az sem, hogy ezzel egyúttal az arc azon alkotó-
elemei kerülnek előtérbe, amelyek talán a legkevésbé inherens összetevői a 
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személyiségnek (amennyiben bármikor megváltoztathatók), ugyanakkor 
(szintén a megváltoztathatóság okán) a legmeghatározóbbak közé tartoznak 
egy arc megjelenését tekintve. Régi fényképek nézegetésekor például leg-
többször a hajviselet változásai, a szakáll vagy a bajusz megléte vagy hiánya 
az, ami az ábrázolt arcon talán a legfeltűnőbb és ami egyszerre a „volt" bizo-
nyosságát, illetve az idő múlását (a kép múlthoz kötöttségét) is jelöli.46 Mind-
az tehát, ami a fényképen rögzített valóság leginkább külsődleges és legin-
kább felszíni eleme. Az, hogy ezek az elemek - úgy is lehetne fogalmazni, 
hogy az én kontúrjai az én helyett - rögzülnek visszatérően az én fényképe-
ként a versekben, a fotográfia azon kettősségére figyelmeztethet, amely 
Barthes szerint a rögzítésben implikált bizonyosság és a felidézés képtelensé-
geként megnyilvánuló felejtés együttes fellépésében valósul meg (mi más 
tenné szükségessé az albumok és a - jó ideje immár gépesített - dátumozás 
mnemotechnikai eszközeit?) s ami Barthes-ot ahhoz a felismeréshez juttatja, 
hogy „egy fotó alapjában véve akárkire hasonlíthat, kivéve azt, akit ábrá-
zol".47 

A fénykép ugyanis, miközben - bizonyos értelemben - a referencia egyet-
len lehetőségét biztosítja, egyben mindörökre ki is szakítja tárgyát az időből 
és mindazon összefüggések közül, amelyek mentén az felidézhető volna az 
emlékezet számára. A (fény)képes rögzítés mindörökre megvonja a pillana-
tot, a „jelent" attól, amit ábrázol, de ami csakis így lehet mégis - utólagosan 
- jelen.48 S talán éppen ez a képlet fejezi ki a legpontosabban az „én" jelenlé-
tét a versben is: az empirikus én a „lírai én" formájában törlődik abból a 
szövegből, amely rögzíti, nyoma vagy (fény)képe éppen ezért nem rendel-
kezhet - hacsaknem üres - referenciával, s valójában olvashatatlan marad. 
Éppen ebben az olvashatatlanságban nyilvánul meg a lírai szubjektivitás 
múltkaraktere, legalábbis abban az értelemben, hogy az én a versben már 
mindig az én utólagosságát vagy eredet nélküli másolatát és - akárcsak a fo-
tó esetében - (textuális) sokszorozhatóságát jelenti: a kép fogalmánál marad-
va aligha ismerhető félre, hogy az ilyen másolat valójában olvasott kép, 
amely tulajdonságot Walter Benjamin a „dialektikus kép" számára tartotta 
fenn. A „dialektikus kép" Benjamin számára éppen az a hely, ahol a történe-
ti, valóságos múlt olvashatóvá válik, ennek azonban éppen az a feltétele, 
hogy a kép mint olvasott kép csak az „olvashatóság Mostjában" lesz hoz-
záférhető, s csupán azáltal, hogy nem fejezi ki valamely múlthoz való hozzá-
tartozását.49 Az olvasott kép csakis azért olvasható, mert törli vagy megsem-
misíti az eredetit, amely pusztán önnön másolataként, citátumként, azaz szö-
vegként nyilvánulhat meg.50 Ez a nem-organikus minta adhat számot arról a 
mozgásról is, amelyet - félrevezető módon - az irodalmi művek keletkezése-
ként szokás antropomorfizálni, mint ahogy csak ez nyújthat magyarázatot 
arra, hogy a líra elmélete miért alapozza újra meg újra egy olyan fogalomra 
a legitimitását, amely ismételten önnön ürességét nyilvánítja ki. 
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1 Ezt bontakoztatja ki a Neue Gedichte 
záródarabja, a Die Rosenschale is, ahol a sírvers 
központi tematikájának egyik legkifejtettebb 
variációja található: „Und dann wie dies: dass 
ein Gefühl entsteht, / weil Blütenblätter 
Blütenblätter rühren? / Und dies: dass eins 
sich aufschlägt wie ein Lid, / und drunter 
liegen lauter Augenlider, / geschlossene, als 
ob sie, zehnfach schlafend, / zu dämpfen hät-
ten eines Innern Sehkraft." 

2 L. Käte HAMBURGER, Rilke, Stuttgart, 
1976, 35. 

3 Vö. ehhez Paul de MAN, Autobiography 
as De-Facement - Uő, The Rhetoric of 
Romanticism, New York, 1984, 77-79. 

4 Lásd erről uő, Allegories of Reading, New 
Haven-London, 1979, 55. 

5 Uo„ 32. 
6 A drámai monológ browningi fogalmát 

mint a költészetet „kihallgatott magánbe-
szédként" meghatározó Mill-féle definíció 
kritikáját jellemzi H. F. TUCKER, Dramatic 
Monologue and the Overhearing of Lyric = Ch. 
HOSEK-P. PARKER (szerk.), Lyric Poetry, 
Ithaca, 1985, különösen 226-227. Michael 
Riffaterre a lírai „persona" esetében egyene-
sen az „intencionalitás téveszméjének" fel-
függesztéséről beszél, a prozopopeiát megha-
tározó posztulatív mozzanatra hivatkozva: 
Michael RIFFATERRE, Prosopopeia, Yale 
French Studies 69 (1985), 111. 

7 Pá rhuzamkén t lásd a Maximus of 
Gloucester című verset a The Maximus Poems 
harmadik kötetéből, különös tekintettel a nyi-
tány („Only m y written word") és a zárlat le-
hetséges összefüggésére („[...] It is not I, / 
even if the life appeared / biographical. The 
only interesting thing / is if one can be / an 
image / of man, „The nobleness and the 
arete." / „Later: myself [like my father, in the 
picture] a shadow / on the rock."). 

8 Oskar WALZEL, Leben, Erleben und 
Dichten, Leipzig, 1912, 42., illetve különösen 
Schicksale des lyrischen Ichs (1916) = Uő, Das 
Wortkunstwerk, Leipzig, 1926. A „lírai én" 
fogalomtörténetéről lásd Karl PESTALOZZI, 
Die Entstehung des lyrischen Ich, Berlin, 1970, 
342-347.; K. H. SPINNER, Zur Struktur des 
lyrischen Ichs, Frankfurt, 1975, 1-20. 

9 Vö. uo., 270. 

10 M. SUSMAN, Das Wesen der modernen 
deutschen Lyrik, Stuttgart, 1910, 16., idézi 
Pestalozzi, i. т., 343-344. Érdekes lehet, hogy 
a húszas évek elején Mihail Bahtyin elmélete 
az „esztétikai tevékenységről" is hasonló dif-
ferenciára épül, amennyiben központi fogal-
mait a szerzői alak és tudat lezárhatatlanságá-
ban és a hős „befejezettségében" szembesíti, 
vö. M. BAHTYIN, Avtor i geroj v esztyetyic-
seszkoj gyejatyelnosztyi = Uő, Raboty 1920-h 
godov, Kijev, 1994, 89. 

11 PESTALOZZI, 345. 
12 Lásd uo., 346. 
13 Evvel kapcsolatban lásd H. SCHLAF-

FER, Die Aneignung von Gedichten, Poetica 
1995/1-2. 

14 Lásd Karl-Heinz STIERLE, Die Identität 
des Gedichts = Odo MARQUARD-Karl-Heinz 
STIERLE (szerk.), Identität, München, 19962, 
522. 

15 Az ilyen típusú ellenvetésekhez lásd U. 
CHARPA, Das poetische Ich - persona per quam, 
Poetica 1985/1-2, 160-165. 

16 TVERDOTA György, A komor föltámadás 
titka, Bp., 1998, И . 

17 Erről lásd TAMÁS Attila, Költői világké-
pek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig, Deb-
recen, 19982, 163-166.; vö. még TVERDOTA, 
i. т., 157-158. 

18 Vö. SZABOLCSI Miklós, Kész a leltár, 
Bp., 1998, 741-742.; TVERDOTA, Orvosi doku-
mentum vagy szürrealista szabadvers? = HOR-
VÁTH Iván-TVERDOTA György (szerk.), 
„Miért fáj ma is", Bp., 1992,199-200. 

19 „Ez az eltorzult (defaced) test jelen van 
a kézirat utolsó oldalának margóján és elvá-
laszthatatlan részévé vált a költeménynek. 
Ezen a ponton a figurációt és a kogníciót va-
lójában egy olyan esemény szakítja meg, 
amely a szöveget alakítja, ám nincs jelen an-
nak reprezentált vagy artikulált jelentésében. 
Egy olyan szöveg léte, amelyet egy tényleges 
esemény öntött formába, látszólag a véletlen 
játékának tudható be, ám a The Triumph of Life 
olvasata alátámasztja, hogy ez a megcsonkí-
tott textuális modell egy olyan törés sebhelyét 
teszi láthatóvá, amely rejtetten minden szö-
vegben jelen van." (Paul de MAN, Shelley 
Disfigured = Uő, 1984, 120-121.). E tematika 
másik dekonstrukciós variánsaként olvasható 
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Jacques Derrida nevezetes Nietzsche-kom-
metárja: J. DERRIDA, Éperons, Athenaeum 
1992/3, 200-202. 

20 Vö. például BÓKAY Antal-JÁDI 
Ferenc-STARK Antal, „Köztetek lettem én bo-
lond..." Bp., 1982, 177.; BÓKAY, Karóval jöt-
tél... = SZABOLCSI (szerk.), József Attila-versek 
elemzése, Bp., 19832, 265-266.; SAJÓ L„ „A leg-
utolsó menedék" = FENYŐ D. György-FRA-
TER Zol tán-GELNICZKY György-NAGY 
András (szerk.), „A lét dadog, csak a törvény a 
tiszta beszéd", Bp., 1980, 210-220. 

21 Az idézeteket lásd NÉMETH G. Béla, 
Még, már, most (1982a) = Uő, 7 kísérlet..., Bp., 
1982, 175-176., vö. még A kimondás törvénye 
(1982b) = Uo., 62-72. 

22 Uo., 68. 
23 A hermeneutikai körről mint az értel-

mező és az értelmezett között az interpretá-
cióban létesülő hiátus áthidalásának (nem tel-
jesen problémátlan) teoretikus modelljéről 
lásd Wolfgang ISER, The Range of Interpreta-
tion, Taipei, 2000, 64-65. 

24 BOKAY-JÁDI-STARK, 98-99. 
25 Lásd NÉMETH 1982a, 177-200. 
26 Erről részletesen lásd uo., 124-138. 
27 JÓZSEF Attila, Szabad-ötletek jegyzéke = 

HORVÁTH-TVERDOTA (szerk.), 424. 
28 Uo., 457. 
29 ,,[E]gy álmomban visszalapoztam egy 

albumban az »első nőhöz« - az album nőt fe-
jeket, illetve tájakat ábrázolt - írtam erről egy 
verset: / ritkás erdő alatt a langy tó / ez volt 
az első nő / azt gondoltam az előbb, hogy ez 
száj (völgy-torok) pedig vaginának í r tam" 
stb. (Uo., 440.) Vö. például Szőke Györgynek 
a szublimáció fogalmára alapított magyaráza-
tával: SZŐKE György, A szabad asszociációtól a 
költeményig = Üo., 25-26. A vers részletes 
elemzését 1. SZIGETI Lajos Sándor, Ritkás erdő 
alatt = SZABOLCSI (szerk.), i. m. 

30 L. Szigeti Lajos Sándor imént említett 
elemzését, amely a vers képvilágát uraló el-
bújás, eltűnés motívumaiban, illetve a szem-
lélődés attitűdjében lokalizálja a vers szubjek-
tumát (uo., 92.), ám lényegében megfejthetet-
lennek ítéli a verszárlatot (uo., 97-98.). Sza-
bolcsi Miklós - ezt az értelmezést lényegében 
elfogadva - hapax legomenonnak titulálja a 
„kifeslő jegyeket" monográf iá jában (SZA-

BOLCSI, i. т., 192.). Nyilvánvaló, hogy József 
Attila életművének kontextusában a kifejezés 
megértéséhez elsősorban az Eszmélet neveze-
tes fordulata juttathat közelebb („s láttam, a 
törvény szövedéke / mindig fölfeslik vala-
hol"), amely a felszín vagy a látszat felbomlá-
sának momentumát teheti hangsúlyossá. Ez a 
Ritkás erdő alatt értelmezésében elsősorban a 
tájkép, azaz a látvány képi voltát s így - ilyen 
értelemben vett - felszínszerűségét konnotál-
hatja, melynek „kifeslésével" az „ember" -
ebben a jelentésösszefüggésben maga is „fel-
szín", pusz tán kép - eltűnik, ugyanakkor szá-
mot kell vetni az igen képlékeny szeman-
tikummal rendelkező ige másik lehetséges je-
lentésével is (amivel Szigeti nem sokat tud 
kezdeni, vö. SZIGETI, 95.), amely éppen a -
növényi-vegetatív, biológiai értelemben vett -
kibontakozásra, érésre vonatkozhat , mely 
utóbbi a Szabad-ötletek intertextusában (amely 
szerint a címbéli kép a költő egyik első sze-
xuális tapasztalatára utal) sem lesz teljesen ér-
vénytelen. A két jelentésirány összjátéka vagy 
kombinációja a felnőtté (emberré?) válást 
és az „ember" eltűnését kapcsolhatja tehát 
össze. Élihez a kombinációhoz a „jegyek" je-
lentéstartománya is illeszkedik: a 'jelek' jelen-
tése a kép felszínszerűségében aktiválódhat, 
ugyanakkor a másik összefüggés a fiziológiai, 
biológiai, nemi 'jegyek' fogalmait idézheti fel. 
Itt jegyzendő meg az is, hogy József Attila 
egyik prózai töredékében, nagyon is ide-
illeszkedő kontexusban, a képek közötti eltű-
nést a képzelőerőben megnyilvánuló költői 
tehetséggel hozza kapcsolatba („Éles eszűnek 
tudtam magamat , ki az elvont fogalmak hazá-
jában könnyen honára lel; képzelő tehetséggel 
megáldottnak [sokszor megvertnek gondol-
tam], ki képek között úgy tűnik el, mint lom-
bos erdő zöld remegései közt a megriadt ma-
dár" - JÓZSEF Attila, [Pszichoanalitikus keze-
lésbe...] = JAÖM IV, Bp., 1967, 39.), ami az „el-
tűnés" és a képpé válás közötti (az irreálissá 
válás momentumában motivált) párhuzam 
föltételezését szintén alátámaszthatja. 

31 „Ha én dolgozom egy beteggel, akkor 
nem azt akarom tudni, amit ő tud és tudva 
gondol, hanem amit nem akar tudni. És akkor 
én arra figyelek, hogy mi jön keresztül a sorok 
között. Tehát nem bátorítom arra, hogy meg-
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komponálja a gondolatait. írni pedig nem le-
het úgy, hogy az ember nem fogalmaz." (VE-
ZÉR Erzsébet, Ismeretlen József Attila-kéziratok, 
It, 1971/3, 622.). 

32 Vö. F. A. KITTLER, Grammophone - Film 
- Typewriter, Berlin, 1986, 141-145.; illetve: 
Aufschreibesysteme 1800-1900, München, 
19953, 345-357. 

33 A fotót (PIM, Művészeti Tár Ltsz. 1735.) 
lásd például I. MACHT (szerk.), Négyszemközt 
az utókorral, Bp., 1980, 95. Az ilyen képaláírá-
sok sajátos intertextualitásának egy példáját 
nyújtja Szirák Péter Grendel Lajos-monográ-
fiája képanyagának egyik darabja, ahol az író 
fotóportréja az alábbi képaláírást kapja: „A 
Dunánál, talán dinnyehéjra lesve." (SZIRÁK 
Péter, Grendel Lajos, Pozsony, 1995,161.) 

34 Lásd Roland BARTHES, Világoskamra, 
Bp., 1985, 94. 

35 Megemlítendő, hogy a vers keletkezése 
nem köthető kizárólag ehhez a helyszínhez, 
erről lásd SZABOLCSI, A verselemzés kérdései-
hez, Bp., 1968, 78., illetve. Uő, 1998, 339. 

36 SZUROMI Lajos, József Attila: Eszmélet, 
Bp., 1977, 147., vö. még uo., 109-111. 

37 JÓZSEF Jolán, József Attila élete, Bp., 
1940, 330. 

38 VÁRADY Szabolcs, Az „Eszmélet" előz-
ményei = ItK, 1975/1, 84. 

39 Lásd BENEY Zsuzsa, Az Eszmélet lírája 
= Uő, A gondolat metaforái, Bp., 1999,154. Lásd 
még Szabolcsi értelmezéseit : SZABOLCSI 
1968, uo.; SZABOLCSI 1998, 355. 

40 „Ő tudatosan jelentőséget tulajdonított 
külsejének is, mint egy színész, mérlegelte az 
arckifejezést is, amit az utókorra hagy majd." 
(VÁGÓ Márta, József Attila, Bd., 19782, 256.) 

41 Lásd például SZÁNTÓ Judit, Napló és 
visszaemlékezés, Bp., 1986, 146. A Petőfi-hason-
lóság kultikus funkcióját elemzi TVERDOTA 
1998, 77-78. 

42 Vö. TÖRÖK Gábor, A líra: logika. Bp., 
1968,123.; TAMÁS Attila, A tárgyi világ megje-

lenítése József Attila költészetében = B. CSÁKY E. 
(szerk.), „A mindenséggel mérd magad!", Bp., 
1983. 

43 BARTHES, 11. 
44 Vö. például Sigmund FREUD, Álomfej-

tés, Bp., 19963, 258-260. 
45 Lásd például a Fototéka-sorozat említett 

kötetének előszavában összegyűjtött citátu-
mokat (MACHT: Előszó = Uő [szerk.], 6-8.). 

46 Vö. BARTHES, 98. 
47 Uo., 117. 
48 Lásd erről Benjamin nevezetes tanulmá-

nyának (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech-
nischen Reproduzierbarkeit) megfogalmazását: 
„Die Reproduktionstechnik, so liesse sich all-
gemein formulieren, löst das Reproduzierte 
aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie 
die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an 
die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein 
massenweises. Und indem sie der Reproduk-
tion erlaubt, dem Aufnehmenden in seiner 
jeweiligen Situation en tgegenzukommen, 
aktualisiert sie das Reproduzierte." (Walter 
BENJAMIN, Gesammelte Schriften 1/2. Frank-
furt, 1991, 477.). A probléma irodalomelméle-
ti összefüggéseihez lásd elsősorban Bettine 
Menke idevonatkozó Benjamin-, Barthes- és 
Derrida-kommentárjai t : Bettine MENKE, 
Sprachfiguren, München, 1991, 333-344. 

49 Vö. elsősorban BENJAMIN, i. т., V / l , 
577-578. A „dialektikus kép" fogalmáról lásd 
M. W. JENNINGS, Dialectical linages, Ithaca, 
1987, 36-38.; MENKE, i. т., 31-34.; A. 
HAVERKAMP, Notes on the „Dialectical Ima-
ge", Diacritics 1992/3-4, 71. 

50 S itt visszhangozhat de M a n figyelmez-
tetése, mely szerint „a történeti tudás alapjai 
nem tapasztalati tények, hanem írásos szöve-
gek, tetszelegjenek bár e szövegek háborúk 
vagy forradalmak képében." (DE MAN, 
Literary History and Literary Modernity = Uő, 
Blindness and Insight, London, 19832, 165.) 
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