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A magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
József Attila születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából rendezi a 
most sorra kerülő két napos tudományos értekezletét. S teszi ezt nem pusztán 
a tisztelgés szándékával, noha az évforduló ténye önmagában is elégséges 
oka lehetne, hogy egy nagy, európai méretű, a magyar líra egyik legjelentősebb 
egyéniségének a művét a nyilvánosság színe előtt tegye vizsgálat tárgyává, 
s ilyen módon mintegy közüggyé avassa, ami látszólag az irodalomtudomány-
nyal foglalkozók szakmai kérdése. De József Attila műve a felszabadulás 
óta eltelt 36 év óta különben is közügyünk: iskolai oktató-nevelő munkánk 
irodalomtanítási szektorában József Attila versei mindig központi helyet 
kaptak Petőfi Sándor és Ady Endre költeményeivel egyetemben, s éppen 
ezért bátran megállapíthatjuk, hogy szüntelenül és rendíthetetlenül jelen 
vannak tudatunkban, s irodalmi műveltségünk gerincét képezik! 

Ám hadd említsük a jugoszláviai magyar műveltség József Attila kap-
csán ránk rótt külön feladatát is. Mint majd az előadásokból kitetszik, 
éppen ötvenkét esztendős az ismerkedésünk a költő művével, 1928-ban je-
lentek meg az első József Attila-versek a hazai magyar sajtóban, ám hitünk 
szerint nem csupán filológiai tény értékével bír, hogy a Híd, amely 1940-ben a 
Jugoszláv Kommunista Párt magyar nyelvű folyóirata volt már, külön fü-
zetben adta ki a költő válogatott verseit, s ennek friss hasonmás kiadását 
értekzeletünk vendégei máris kezükbe vehették. Szerény köntösű, terjedelmé-
ben sem impozáns, ám annál kedvesebb ez a kis kötet, általában is az első 
olyan könyv, amely a költő válogatott verseit adta az olvasó kezébe. Egykori 
szerkesztőjének, a versek válogatójának, nem kell szégyenkeznie: a korlátozott 
terjedelem ellenére sikerült bemutatnia József Attila versvilágának fő motí-
vumait, s ilyen módon mint egy csöppben is felmutatnia, amit a teljes költői 
opusz gazdagabb hangszerelésben szólaltat meg. S köteleznek bennünket az 
1950-es évek elejének nagy kiadói vállalkozásai: József Attila összes verseinek 
és műfordításainak a kiadása, Fejtő Ferenc József Attila-tanulmányainak 
kötetbe gyűjtése — hazai József Attila-kultuszunk biztató eredményei. 
Ezek nélkül az indítások nélkül nyilván nem születhettek volna meg az 1960-as 
években — mostmár a Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének 
irodalmi műhelyében azok a József Attiláról szóló tanulmányok, amelyeknek 
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eredményei beépültek az egyetemes magyar irodalmi tudatba is, a József 
Attila-kutatások már meg nem kerülhetik, hiszen olyan szempontok érvé-
nyesültek bennük, amelyek József Attila művészetének jobb megértését 
segítik elő, illetve a kutatókat továbbgondolkodásra, nézeteik felülvizsgálatára 
serktenik. Mondanunk sem kell, azok a tanulmányok, s bízunk benne, hogy 
a majd most elhangzók is, magukon viselik szellemiségünk pecsétjét, azoknak 
a felismeréseknek az eredményeit, amelyek esztétikai gondolkodásunk jel-
legéből egyenesen következnek. 

Értekezletünk hármas tagoltsága is mintegy ezt hivatott tükrözni, 
s nem rajtunk múlott, hogy minden fontosnak ítélt s a József Attila művét 
érintő vonatkozást nem egyforma súllyal tudtuk feldolgozni és megmutatni. 
Teljesebb kép tárulhat fel a hallgatók szeme előtt hazai magyar recepciójá-
ról, betekintést kaphatunk József Attila művének költői és eszmei kérdéseibe, 
bár nagyon sajnáljuk, hogy két felkért magyarországi előadó, két jeles József 
Attila-kutató, Szabolcsi Miklós akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének ügyvezető igazgatója és Tamás Attila, a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanára végül is nem lehet 
jelen értekezletünkön. Sajnálatosan csonka lesz a József Attila-fordításokról 
alkotható kép: felkért előadóink közül Danilo Kis, akiről azt tartottuk, hogy a 
legilletékesebb a költő verseinek szerbhorvát fordításairól szólni, hiszen a 
legmegbízhatóbb József Attila-fordítónak ismerjük, felkérésünket nem 
nyugtázta, a szlovén fordítások csekély száma miatt pedig Joáe Pogacnik 
professzor állt el az előadás megírásától. 

Jóleső érzéssel köszönhetem meg ugyanakkor, hogy Stoll Béla, a kitűnő 
filológus, József Attila költeményei kritikai kiadásának előkészítője időt 
szakított számunkra, s örülök, hogy szívből köszönthetem körünkben ismét 
Paszkal Gilevszkit Szkopjéból, aki tudományos értekezleteinken mindig 
figyelemre méltót tudott mondani, amikor a magyar irodalom macedón re-
cepciójáról volt szó. Ugyancsak örömmel üvdözlöm Szigeti Lajost, a szegedi 
József Attila Tudományegyetem adjunktusát, akinek József Attila-értéséről 
csak a legjobbakat mondhatom. Ilia Mihály és az ő jelenléte egyúttal az 
újvidéki Bölcsészettudományi Kar és a szegedi József Attila Tudományegye-
tem Bölcsészeti Kara között fennálló, immár sok éves kapcsolatot is doku-
mentálja. 

S ezzel kétnapos József Attila-értekezletünket megnyitom. . . 
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