
Szemle 

Tasi József két könyve József Attiláról 
József Attila és a Bartha Miklós Társaság; József Attila könyvtára 

Megkésett, de mégis jókor érkezett igazságtétel ez a két könyv. A szakmai köztiszteletnek 
örvendő, másokat önzetlenül segítő-menedzselő, ügyszeretetéről elhíresült Tasi Józsefnek 
végre módja nyílt rá, hogy kötetekbe rendezze József Attilával foglalkozó saját tanul-
mányai legjavát. Ezek a mos t könyvekké formált írások, illetve előzményeik jórészt Tasi 
1970 -es években folytatott intenzív kutatásainak eredményei, a nyolcvanas évek elejére 
már kötetre készen álltak, de - miként a szerző az egyik utószóban szemérmesen vall 
róla - az egyéni sors és a m á s irányú munka egy évtizedes kihagyást okozott. Csak most 
- igaz: a szöveg egy részét felfrissítve és a kilencvenes évek első felének tudományos 
hozadékát beledolgozva - láthatott napvilágot a József Attila és a Bartha Miklós Társaság 
című kismonográfia az ungvár i Galéria Kiadó és a budapesti Ecriture Kft. jóvoltából (Bp., 
1995), a József Attila könyvtára címet viselő tanulmánykötet pedig az Ecriture Kiadó gon-
dozásában (Bp., 1996). 

Tudománytörténetileg paradox helyzet és műfaj. Hogy stílszerűen József Attila szó-
képét idézzem: évtizedek szövegei torlódtak össze a szövegek hivatásos kutatójának és 
analitikusának nyilvános műhelyében. Helyenként még másfél-két évtizeddel ezelőtti 
stílusfordulatok és minősítések - 1995-ös és 1996-os évszámmal ellátva; másutt viszont 
már a legújabb József Attila-kutatások, a készülő prózai kritikai kiadás kéziratos anya-
gainak „előismerete". Eldugott , kis példányszámban megjelenő szakfolyóiratok hasábjain 
egy-másfél évtizede publikált tanulmányok monografikus formában mai dá tummal ; mi-
közben e könyvek több adat - és összefüggés-feltáró eredménye nemcsak hogy 10-15 éve 
ismert, de (idézett vagy idézetlen formában) be is épült a szakmai köztudatba, a József 
Attilával foglalkozó - á m a Tasiénál „fürgébb" megjelenésű - munkákba. 

Elegendő csak néhány példát idézni erre az „időzavarra". Az Ákácokhoz című vers két 
változatát 1980-ban a szegedi Tiszatájban hasonlította össze Tasi József találó elemzése, 
olyannyira érvényesen, hogy Szabolcsi Miklós 1992-es kiadású Kemény a menny című 
monográfiájában korrektül, szó szerint idézi is. Tasinak a Bartha Miklós Társaságról és 
József Attila e mozgalommal kialakult viszonyáról szóló kutatásait összefoglaló kéziratai 
lassan egy évtizede szintén irodalomtörténészi közkincset alkotnak - egyfajta tudomá-
nyos szamizdatként. Méghozzá olyan mértékben, hogy a Tanulmányok és cikkek 1923-1930 
című prózai kritikai kiadás (a szövegeket szerkesztette: Horváth Iván, Osiris Kiadó, Bp., 
1995) társkötetébe, a Magyarázatokba (Tverdota György munkája) már részletesen, gyak-
ran bőséges idézetek formájában be is vannak dolgozva Tasi adatai, az általa fellelt 
dokumentumok és felismert összefüggések, illetve az ő műhelyében megfogalmazott 
elemzések. Hasonló a helyzet a Babits és József Attila viszonyára, a Tárgyi kritikai tanul-
mány, vagyis a Babits elleni pamflet hátterére, körülményeire vonatkozó bravúros nyo-
mozással: ennek az 1983-ban lezárt, s annak idején publikált kitűnő tanulmánynak a 
felismerései szintén beépül tek Szabolcsi már említett monográfiájába és a prózai kiadásba; 
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mostani újraközlése feltétlenül indokolt, de a bennfentes olvasó számára már nélkülözi 
az újdonság varázsát. Egyszerre lehet örömteli s keserű elégtétel ez az időzavar az altruista 
filológus számára. Van példa ugyanakkor alapos továbbírásra: a második könyv címadó 
írása, a József Attila könyvtára például eredetileg annotált könyvjegyzéknek készült 1976-
ban; húsz évvel később, mára viszont rengeteg új adattal és szövegösszehasonlítással 
bővülvén, filológiai és textológiai jellegű, de eszme- és művelődéstörténeti tanulságokat 
is bőségesen hordozó munkává szélesedett. 

* 

Tasi kutatói alkata és megközelítésmódja elsősorban filológiai, életrajzi és intézménytörté-
neti orientációjú. Mindenekelőtt a dokumentumok, az események, a nyomtatott és kézira-
tos szövegek, a kortörténeti, illetve az irodalomszociológiai közeg érdeklik, ezek feltárásá-
ban, kutatásában, értelmezésében mozog otthonosan. Ha az i rodalomtudományon belüli 
kutatási témák és módszerek között nem erőltetünk valamiféle mesterséges hierarchiát (s 
miért is tennénk), akkor ennek a megközelítésnek és alkatnak is meg kell adjuk az emi-
nens tiszteletet. Annál is inkább, mivel az utóbbi években - a műközpontú, a poétikai és 
hermeneutikai módszerek jogos előtérbe kerülésével egyidejűleg - esetenként a vállon ve-
regető „modern" és „posztmodern" lekezelés, a „segédtudománnyá" lefokozás szakmai 
hangulata is övezni kezdte ezt a hagyományosnak tetsző irodalomtörténészi vállalkozó-
kedvet, illetve az ilyen munkába fektetett roppant energiát. Méltatlanul és indokolatlanul. 

Kétségtelen, hogy ez a kutatási megközelítés, illetve Tasi könyve nem lép fel átfogó 
s főleg nem szintetikus irodalom-, eszme- és mentalitástörténet-írási igénnyel. Talán olyankor 
sem él az ez irányba mutató lehetséges következtetések végiggondolásával és kimondá-
sával, amikor pedig ez magától értetődő, sőt csábító lenne. Számos verselemzés „befeje-
zetlenségén" túl elmarad például a költő és a Bartha Miklós Társaság hullámzó kapcso-
latának, vagyis a kismonográfia címadó témájának az összefoglaló minősítése, illetve a 
mozgalom- és irodalomszociológiai, továbbá a gondolkodás- és költészettörténeti kon-
textusba való szerves beágyazása. Hasonlóképpen hiányérzetet kelt a József Attila és 
Illyés Gyula közötti kapcsolat meglehetősen kényes történetének narratívája is, jóllehet 
tiszteletre méltó a megfogalmazás tárgyias higgadtsága, és érthető az óvatosság is az 
Illyés-hagyaték zártsága és az örökösök érzékenysége miatt. 

De minek is olyasmit számon kérni valakin, illetve művén, amire nem vállalkozott? 
Méltassuk érdeme szerint inkább azt, amit a célul kitűzött feladatból teljesített, amivel 
hozzájárult a költő több irodalmi-művészeti kapcsolatára, illetve az 1920-as évek második 
felének népi orientációjú politikai és diákmozgalmaira vonatkozó ismereteink bővülésé-
hez. Nos, e tekintetben úttörő jelentőségűek Tasi József kutatásai, még ha eredményei a 
mostani publikálás, illetve újraolvasás révén - a már említett szövegtorlódás és időrend-
zavar okán - nem hatnak is mindig reveláló erővel. Az irodalomtörténeti szociometria az 
ő igazi kutatói terepe; az emberi, irodalomközéleti, szerelmi, mozgalmi, filológiai kap-
csolatok szövevényének átvilágítója és szívós felgöngyölítője. Nem az öncélú, lélektelen 
életrajziság, nem is az aktualizálható vagy éppen piacosítható intimitások izgatják, hanem 
az irodalmi műveket és viszonyokat motiváló, generáló összefüggések. Ha az esztétikai, 
poétikai elemzések, az irodalomtörténeti értéktételezések és folyamatrajzok felől mindez 
„segédtudománynak" tetszik is, aligha utalható a szakma cselédszobájába vagy hátsó 
lépcsőházába. 

* 
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Tasi József - mindenekelőtt - végre szisztematikusan és filológiailag megbízhatóan fel-
tárta az egyébként gyakran emlegetett Bartha Miklós Társaság történetét, ennek a részben 
generációs, részben ideológiai szerveződésű értelmiségi mozgalomnak a belső és külső 
históriáját. Levelezéseket és titkosrendőrségi iratokat, korabeli publikációkat és kéziratos 
memoárokat egyaránt alaposan használ s idéz első könyvében. Különösen érdekes a 
Társaság gyakran távol lévő tekintélyes elnökének, Asztalos Miklós történésznek a for-
rásértékű kéziratos memoárja, illetve a másik kulcsfigura, a szélsőjobboldali politika útját 
választó Szász Béla publikációs munkássága. Tasi többnyire nem ítélkezik, hanem be-
szélteti a szövegeket, plasztikusan bemutatja az eseményeket és a pályákat; így eleven 
portrékat kapunk - az említettek mellett - a kor olyan markáns egyéniségeiről is, mint 
Fábián Dániel doktor, akinek röpirat-fogalmazványát József Attila „stilizálta át" (Ki a 
faluba), továbbá Könyves-Tóth Kálmán és Szathmári Sándor. 

A Balogh Edgár visszaemlékezéseiben is gyakran szóba kerülő 1928-as Ady-röpirat és 
Ady-ünnepségek, továbbá az 1930-as megemlékezés történetét; a Zsolt Béla gerjesztette, 
Kosztolányi elindította Ady-vitát (A Toll), a kisebbségi, a nemzedéki, az egyetemista, a 
falukutató- és folklór-orientációk sajátos összefonódását; a Bartha Miklós Társaság belső 
életét, jobb- és baloldali irányvételét, vezetési válságait, szakadásait és szakmai munkáját 
egyaránt alapos - jórészt az éppen általa fellelt s közölt - dokumentáció kíséretében 
mutatja be Tasi. Egyértelműen bebizonyítja, hogy József Attila kétszer, 1928 szeptembere 
és 1930. október 31-e, valamint 1932 februárja és 1933 tavasza között volt tagja a Társa-
ságnak. A szervezet működése 1933 tavaszától 1936 decemberéig szünetelt is, tehát a 
költő másodszor nem lépett ki belőle. Ebben az időszakban a költőt már egyértelműen 
radikális proletárszocialista elkötelezettség jellemezte, annál is inkább, mivel 1930 ősze 
óta tagja volt az illegális kommunista pártnak (ez a szervezeti, politikai kötődés 1933 
végéig, 1934 elejéig tartott). A Társaság történetének szerves része a Halálbüntetés Ellenes 
Szövetség és röpirat (1932) históriája is, amelynek nem egy dokumentumát szintén Tasi 
József ásta elő, s ő tudta érzékletesen rekonstruálni is az antistatáriális mozgalom küz-
delmeit és perszonális körét. 

József Attilának a Bartha Miklós Társasághoz fűződő kapcsolatát tükröző-kifejező ver-
seit és prózai írásait elsősorban szintén filológiailag, továbbá eszmetörténeti, életrajzi, 
illetve hatástörténeti kontextusuk feltárásával elemzi, hadd utaljak az Új Magyar Föld és 
- néptelen szavak, az Akácokhoz, a Magyar Mû és Labanc Szemle, az Ady emlékezete, a Ki a 
faluba és a Kispolgár analízisére, amelyek tanulságai - utaltam már rá - azóta beépültek 
a József Attila-textológia, legújabban pedig a kritikai kiadások bizonyító és értelmező 
dokumentációjába. 

Az 1996-ban publikált másik Tasi-könyv, a tanulmánykötet legátfogóbb írásai a József 
Attila-szociometriának inkább az „ellenkező" szárnyára, a liberális és a baloldali körökkel 
kialakult viszonyrendszer övezetére vetnek fényt. Több mint húsz éve, 1976-ban írta a 
József Attila és a Korunk című tanulmányt, amely annak idején okkal keltett nagy figyelmet 
a Petőfi Irodalmi Múzeum jubileumi Korunk-konferenciáján. Annál nagyobb - s nem az 
egyetlen ilyen jellegű - szerkesztési gondatlanságra vall, hogy ha már nem frissítette is 
fel e munka adatait, nincs is megemlítve e színvonalas konferencia anyagának kötetbeli 
kiadása (50 éves a Korunk, szerk. Kabdebó Lóránt, Bp., 1977), amelyről egyébként az Új 
Magyar Irodalmi Lexikon (II. kötet 1103.1.) sem tud. 

A Babits, Zsolt Béla, Hatvany és József Attila című tanulmány lefegyverző nyomozati 
eredményeiről már szóltam: a filológiai, életrajzi, irodalomszociológiai közeg, az emberi 

300 



SZEMLE 

vonzások és választások bemutatása különösen megrendítő, sőt „tanulságos" olvas-
mánnyá avatja ezt a látszólag pusztán adatfeltáró írást. Az Ady-kultusszal való nemze-
déki „leszámolás", a Babits intézményesülő Nyugat-vezérségével szembeni generációs és 
radikális irodalompolitikai szervezkedés, az Illyés- és Németh László-féltékenység, a má-
sok (Ignotus, Hatvany) személyes sérelmeit is interiorizáló, „apakereső" József Attila 
átvállaló-törlesztő indulatai nemcsak a Babits kötetét dekonstruáló pamflet születésére 
és körülményeire világítanak rá. Bepillantást engednek a „nagyokat", még az egy táboron 
belülieket is gyakran jellemző szélsőséges elfogultságok, sérelem-okozások és -elszenve-
dések tragikusan maradandó, szinte örök tipológiájába is. 

Ami József Attila saját tulajdonú és használatú könyveit illeti, minden hivatkozást, 
utalást, kortársi-baráti emlékezést gondosan felhasználván a „katalogizáláshoz", Tasi öt 
csoportba rendezi a költő egykor volt valódi és virtuális könyvtárát: (1) a nevével meg-
jelölt, (2) a neki diktált, (3) az általa recenzeált, (4) a bizonyíthatóan tulajdonában volt s 
(5) végül az övének mondott könyvek osztályába. Aligha kell bizonygatni az Irodalom-
történet olvasóinak, hogy milyen fontos eszme- és kultúrhistóriai, mentalitás- és hatás-
történeti, nem utolsósorban pedig filológiai-textológiai konzekvenciák adódnak az írók 
könyvtárainak elemzéséből - s korántsem csak a régmúltat (hadd utaljak csak a költő 
Zrínyi Miklós könyvtárára), hanem a XX. századot illetően is. Az összes következtetés 
levonása természetesen nem feltétlenül Tasi József feladata, de ő maga is megfogalmaz 
néhányat. Részletesen kimutatja továbbá, hogy mely mondatokat, bekezdéseket húzta 
alá, jelölte meg s látta el megjegyzéseivel a költő Karl Marx A tőke című könyvének 
1921-es magyar nyelvű bécsi kiadásában. József Attila láthatólag roppant szisztematiku-
san olvasott és jegyzetelt, erre vall, hogy az első kötet tartalomjegyzékének hibás lap-
számozását például áthúzta, s gondosan melléjük írta a helyeset. 

Érdemes mindehhez azt is hozzátenni: igen gazdag és többnyelvű filozófiai, társada-
lomtudományi, politikai irodalom volt - lehetett - József Attila birtokában. Ahogy az 
1930 előtti évek művészetelméleti írásaira döntő hatással volt - miként Tverdota György 
és mások elemzései bizonyítják - Croce és Bergson munkássága, az 1930 utáni időszak 
prózai és lírai alkotásaiban egyértelműen kimutatható Marx, Mehring, Kautsky, Plecha-
nov, Lenin, Rickert, Max Weber, Wundt , Freud, továbbá a finnugor nyelvtudomány, 
etnográfia és folklorisztika alapműveinek stb. termékenyítő hatása. 

A József Attila-könyvtár Tasi-féle „katalógusának" ismeretében mindenesetre új távlat 
nyílik a költő eszmetörténeti aurájának és kreatív gondolkodói-költői alkatának további 
vizsgálatához. Komoly kihívás ez e sorok írója számára is. A József Attila liberális-bal-
oldali szellemi körével, kapcsolataival foglalkozó értelmezési kísérleteimet (legutóbb: 
József Attila és liberális barátai = A. P., Torlódó múlt, Bp., 1995,192-213) Tasi most publikált, 
illetve újraközölt tanulmányainak eredményeivel is ki lehetne egészítenem, önkritikusan 
tovább kellene fejlesztenem - mind a Hatvany Lajos-reláció, mind a Max Weber-olvasás, 
mind pedig általában a költőnek a liberális és a marxista gondolkodókkal való találkozása, 
pontosabban e teoretikusok és politikai írók eszmevilágának József Attilán belüli ütköz-
tetése vonatkozásában. Tasi könyveit tanulmányozva, illetve a Válogatott levelezést (szerk. 
Fehér Erzsébet, Bp., 1976) újra átböngészve fedeztem fel, hogy Mónus Illésről szóló 
könyvemben (Kortársunk, Mónus Illés, Bp., 1992) nem utaltam egy, a szociáldemokrata 
politikusok és József Attila kapcsolatát megvilágító összefüggésre: Mónus Illés feleségé-
nek, az MSZDP parlamenti frakciója titkárságán dolgozó Koronya Jolánnak a költőhöz 
1932. október 17-én írott levelére. A levél ugyan a fordító és folklorista Vikár Béla üzenetét 
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közvetíti József Attilának, de feltételezi a Mónus Illés, Koronya Jolán, Száva István (a 
neves szociáldemokrata újságíró), illetve a költő közötti 1932-es intenzív kapcsolatot, 
amelyet más - Mónus-könyvemben idézett - adatok (például Erdei István visszaemlé-
kezése és korabeli írása) is valószínűsítettek. 

Hosszú ideig övezte szemérmes hallgatás - főleg a szélesebb nyilvánosságban - József 
Attila „kényes", „problematikus" pályaszakaszát, az Előőrs című lapban való szereplés, 
illetve a Bartha Miklós Társasághoz kötődés szabódezsős periódusát. Megélhettük a folk-
lór-vonzalmú, a népies, a „faji" József Attila mentegetését, illetve szektás vagy urbánus 
vagy lételméleti előjelű megleckéztetését, miként egyik vagy másik korszakának, állás-
pontjának aktualizáló felmagasztosítását is. Az 1980-as évek második felétől meg-, sőt 
magából szinte kiforduló világ irodalmi, szellemi, politikai kihívásai, természetes és ger-
jesztett „hívószavai" azután új élménykörbe s interpretációs aurába vonták József Atti-
lának ezt a korszakát is, egyszerre rázván le korábbi tabukat, engedvén publikálni „komp-
romittáló" szövegeket, de egyúttal csábító alkalmakat teremtvén az életmű tudo-
mánytalanul historizáló újraértelmezése számára is. 

Bár Tasi József - igényes kutatóként - eleve távol tartja magától ezeket az „időszerű" 
szempontokat, szigorú tényfeltáró módszere, a dokumentumokat beszéltető filológusi 
becsületessége immanensen is a tudományosság komolyan vételét képviseli s példázza. 
Egyértelművé teszi s József Attila pályájával is bizonyítja, hogy a népi írói mozgalom 
fogantatásának és kihordásának ebben a „preesztétikai" és „preideológiai" szakaszában 
döntő szerepet játszott a nemzedéki, a kisebbségi, a fiatal értelmiségi és a fóldproblematika, a 
folklór iránti érdeklődés, a Szabó Dezső ihlette radikális parasztorientáció és fajszemlélet. Ebben 
az eszmei-kulturális-politikai kavargásban - ott és akkor - még nem váltak el tisztán a 
hagyományos vagy modern értelemben vett világnézeti és politikai áramlatok. 

Nemcsak arról van szó, hogy József Attila később meghaladta, hogy művészi-poétikai 
vonatkozásban és teoretikusan kritikailag integrálta e korszak népiességét, miként ezt a 
teleológiai-lineáris konstrukciójú eszmei pályaképek iránti (e sorok íróját egy ideig bel-
sőleg szintén motiváló) igény sugallta. Bár e „kritikai meghaladás" részben igaz, elegendő 
csak a Szép Szó-időszak írásaira (például Van-e szociológiai indokoltsága az új népies irány-
nak?) és József Attila „kései" lírájára (Hazám stb.) utalni, legalább annyira fontos, hogy 
tárgyilagosan lássuk: a húszas évek végének, a harmincas évek elejének tektonikus gaz-
dasági, politikai, szellemi mozgásai, válságai és válságból kiutat kereső utópiái egy sa-
játos, ősködszerü, radikális szellemű, generációs felhangú plebejus-antikapitalista élménykört 
gerjesztettek. Ebben az ősködben egy ideig összeegyeztethetőnek tűnt fel a népiesség és 
a polgári radikalizmus, a szocialista baloldal és a liberalizmus iránti vonzalom. S ebben 
a gomolygásban például Oláh György Hárommillió koldusának felrázó indulatú igazság-
tartalmait, illetve ezek termékenyítő baloldali hatását az sem kérdőjelezheti meg, hogy 
szélsőjobboldalivá lett megfogalmazójuk kicsoda, milyen színvonalú és arculatú politi-
kus-publicista volt, s miféle életveszélyes távlatokkal és érveléssel varrta össze igazság-
tartalmait. Mint ahogy az „irodalomközéleti szociometria" tanulságai szerint „a párt-
fogóm ellenfele az én ellenfelem", illetve „az ellenségem ellensége a barátom" szociál-
pszichológiai szindrómájától nem voltak mentesek a kor jelentős alkotói, még a legnagyobb 
formátumok sem. 

Ebből a néhány éves eszmei-érzelmi-politikai kavalkádból azután hamarosan sokfelé 
nyíltak és ágaztak el utak. Akkor már - főleg 1933-at, Hitler uralomra jutását, a Mein 
Kampf rémálmas terve életbe léptetésének megkezdését követően - tisztábban elkülönül-
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hettek (el kellett hogy különüljenek) a humanista és az antihumanista, a nemzeti és a 
sovén, a népi és a völkisch tendenciák, vagyis a bal- és a jobboldali radikalizmus. 
A Szabó Dezső-i indíttatás is szétröpítette s polarizálta a harmincas évek fiatal értelmi-
ségét: volt, akit a rasszista-antiszemita szélsőjobboldaliság, volt, akit a szociografikus 
valóságirodalom, s volt, akit a marxista baloldaliság irányába. Lengyel András írja a 
Tasi-kismonográfiát méltató írásában: „...a Bartha Miklós Társaság a meglehetősen 
összekuszálódott magyar eszmetörténet egyik váltóállító pillanatának a gondolatok for-
málódását tükröző, meghatározó intézménye volt. Benne, szervezeti keretei között zajlott 
le az az orientációváltás, amely radikálisan átalakította az ellenforradalom viszonyai 
között eszmélő értelmiségi fiatalság ún. nem-zsidó csoportjainak orientációját" (Élet és 
Irodalom, 1995. dec. 1.). A megfogalmazás találó, de a kört még tágabbra húznám: bizony 
még a zsidó származású értelmiségi fiatalságra is tudott pozitívan hatni Szabó Dezső 
(ha nem is antiszemitizmusával, de kurzusellenes radikalizmusával és a földkérdést kö-
zéppontba helyező érzékenységével), legyen elegendő Fejtő Ferenc életrajzának tényeit, 
pályájának tanulságait, illetve visszaemlékezéseit idézni. 

Az eszmék és értékek furcsa korabeli ősködére és váltógazdálkodására jellemző, hogy 
az avantgarde és baloldali orientációjú Raith Tivadar a turáni-szláv-magyar parasztállam 
koncepciójának hívévé szegődött, s ezzel is hatott Fábián Dánielre és József Attilára. Az 
antikapitalista, antiliberális indulat és a személyes sérelmek (Vágó Márta-ügy stb.) ugyan-
akkor József Attilából is kihoztak néhány antiszemita felhangú - ha nem is lényegű -
megfogalmazást, Szabolcsi Miklós elemzi ezt árnyaltan Kemény a menny című monog-
ráfiájában. Mussolini tekintélyuralmi „kísérlete" pedig nemcsak a konzervatív reformer 
kurzuspolitikus, a kultuszminiszter Klebeisberg Kuno gróf számára jelentett pozitív pél-
dát a húszas években, hanem a plebejus indulatú, Klebelsberg-ellenes, fiatal „barthás" 
értelmiségiek számára is. Tasi legfrissebb, 1995-ben kelt, Illyés és József Attila viszonyát 
elemző írása említi, hogy Illyés (viszont) 1930-ban a Magyar Nemzeti Szocialista Párt 
tagja volt. 

Mentegetem, illetve súlytalanítom a szélsőjobboldali vagy akárcsak a plebejus faji ra-
dikalizmus veszélyességét? Szó sincs róla. De tény: ott és akkor, egy történelmi pillanat-
ban nehéz lehetett tisztán látni. A politikai, eszmei alternativitás mezője még felettébb 
széles volt, a weimarizálódás tapasztalatai sokkolóan hatottak, sőt maga a „fasizmus", a 
„nemzeti szocializmus", a „faji radikalizmus" szintén többfélét jelentett; még a német fasiszta 
mozgalmakon belül is voltak jelentős hangsúlykülönbségek. Hogy mennyire érzékeny 
kérdés ez, jól mutatja József Attila kéziratban maradt s nemrég előkerült cikke, A nemzeti 
szocializmus... című írás, amelyről a nyilvánosság előtt Horváth Iván adott először hírt 
Varga Lajos Márton kérdéseire válaszoló interjújában (Népszabadság, 1995. ápr. 8.), s amely 
szöveg feltételezhetően hamarosan napvilágot fog látni - bizonyosan újabb fejtörést, 
illetve értelmezési, filológiai, kronológiai vitákat gerjesztve. (Az első alapos értelmezési 
kísérlet Lengyel András tollából József Attila „nemzeti szocialista" epizódjáról címmel a 
kecskeméti Forrás 1995/7. számában jelent meg; tud róla, idézi Tasi József 1996-os ta-
nulmánykötete is: a 185-186. lapokon.) Mindenesetre az új József Attila-textológia fényé-
ben korántsem csak a költő művészetbölcseleti, esztétikai írásai és töredékei, hanem a 
faji és a nemzeti kérdésről formálódó-alakuló álláspontjai is korszerű értelmezést tesznek 
lehetővé és szükségessé. S talán abban is reménykedhetünk, hogy még mindig vannak 
lappangó kéziratok; például a Bartha Miklós Társaság előadás-sorozatán belül tervezett, 
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de elmaradt egyik József Attila-előadás (Van-e nemzeti kultúra?, 1930 ősze - vö. Tasi 
kismonográfiájának 170. lapjával) vázlata is előkerülhet, ha egyáltalán készült ilyen. 

Nem ennek a könyvismertetésnek az illetékessége újratárgyalni József Attila eszmei-
politikai arculatának vitakérdéseit, még kevésbé valamiféle új fejlődésrajzot fölvázolni. 
Erre egyébként is csak a prózai kritikai kiadás második, „1930 utáni" részének megjele-
nése után nyílik elvi lehetőség. Azt azonban már ma is látni, hogy ha összetettebb, ha 
élesebb hangsúlyváltásoktól tagoltabb is a költő gondolkodói pályája, ha szokatlan egy-
idejűségek és váratlan egymásutániságok bonyolítják is az eddig sem „problémátlan" esz-
metörténeti, mentalitástörténeti rekonstrukciót, József Attilát azért alapvetően mégis a 
tágan értett baloldali-szocialista gondolatrendszer és a plebejus társadalmi indulat ihlette 
egész pályáján. 

Lengyel András, a költő gondolkodói alkatáról írván érzékenyen mutat ta ki legújabban, 
hogy a „váltások" mélyén nemcsak politikai, életrajzi és érzelmi kihívások, szorítások 
hatnak a kemény determináció erejével, hanem egy roppant izgalmas egyénlélektani és 
bölcseleti útkeresés is (Az „elrejtőzött világegész" keresése, Forrás, 1995/4. sz.). Tverdota 
György eredetileg 1988-ban íródott, József Attila szocializmus-képe című tanulmánya (Lite-
ratura, 1987-1988,1-2. sz., 98-107) ugyanakkor ma, 8 év múltán is lényegében helytállóan 
rögzíti, hogy minden „cikcakk" ellenére József Attila egész pályáján baloldali volt: „a 
rendszerrel szemben baloldali, radikális, szocialista ellenzékiség tehát 1923-1937 között 
megszakítás nélkül jelen volt és túlnyomórészt döntő szerepet játszott gondolkodásában" 
(Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tarudmányok, szerk. Illés László-József Farkas, 
Bp., 1995, 185). Hadd tegyem hozzá: az 1934-es időszakig radikálisan antikapitalista, 
liberalizmusellenes éllel; 1934-től azonban - a „humanizáló marxista" orientációval 
összefüggésben - a liberalizmus értékeit is mind szervesebben elsajátító, azokat a modern 
baloldaliságba kritikailag integráló világkép jegyében. 

* 

Térjünk azonban vissza a könyvismertetés szűkebb tárgyához. Nem eszme-, politika- és 
mentalitástörténeti, hanem tényfeltáró, filológiai megközelítés jellemzi Tasi könyveit. 
A tények makacs dolgok, „vitatkozni" rajtuk aligha lehet, „legföljebb" - ami persze nem 
kevés - a bizonyítékok súlyáról, illetve a tények értelmezéséről. Tasi József példás ala-
posságú könyveivel kapcsolatban alig van mit kritikailag szóvá tenni. Legföljebb talán 
azt, hogy a - másodikként megjelent - tanulmánykötet írásai túlságosan is hullámzó 
színvonalúak és eltérő mélységűek, számos filológiai kiegészítés maradt el (egyebek mel-
lett az első közlések „helyszínéé" is). A könyv főcímének (József Attila könyvtára) élőfejként 
való ismétlése 231 oldalon keresztül - az egyes tanulmányok címei helyett - pedig több, 
mint szerkesztői figyelmetlenség. 

A könyvek némelyik alapszövegének 10-15 éves életkora olykor feltűnően érződik 
egyes minősítéseken és megfogalmazáson, ez utánközlő jellegű tematikus szerzői tanul-
mánykötetnél érthető, de „új" monográfiaként, a Bartha Miklós Társaságról szóló köny-
vecskében bizony zavaró. Mindenesetre aligha indokolt leegyszerűsítő igazságtalansággal 
„Klebeisberg Kuno hírhedt kultúrfölény-elméletét" emlegetni (27), ha persze elfogadha-
tatlan lenne a gróf neokonzervatív apologetikája is. Jómagam nem bélyegeznék minden 
antiszemita felhangú megfogalmazást eleve „szélsőjobboldali alapállású"-nak (47), jólle-
het van erős kapcsolat a két „szellemiség" között. A területi revízió korabeli felvetését 
is sokoldalúbban kell látnunk, hiszen a korabeli hazai liberális demokrata és szociál-
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demokrata áramlatok soraiban is „legitim" gondolat volt, bár egészen más távlattal (és 
alapvetően demokratikus belpolitikai tartalommal), mint a hivatalos úri Magyarország 
propagandája esetében vagy a húszas-harmincas évtizedforduló radikális kisebbségi és 
hazai fiatal értelmiségének soraiban. A korabeli Szabó Dezső-hatást szintén plurálisabb-
nak, termékenyebbnek, alternatívabbnak érzem a Tasi József által ábrázoltnál. E tekin-
tetben - egyebek mellett - Király István kései Szabó Dezső-tanulmányaira utalok (lásd 
Király Útkeresések című 1989-es könyvét), még ha nem érzem is minden vonatkozásban 
meggyőzőnek a néhai tudós 1980-as évek második felében kelt vitaírásainak érveit, illetve 
konklúzióit. 

N e m véletlenül - s még kevésbé önkényesen - említem itt Király István nevét. Tasi 
József egy szokatlanul tisztességes - a fél évtizede tartó hallgatást megtörő - gesztussal 
„Király István emlékének" ajánlotta első könyvét. 1995-ben, egyáltalán: a kilencvenes évek 
első felében ez szinte tudományetikai tettnek számít. 

Kérdés, hogy 1996-ban Király István születésének 75. évfordulója old-e, oldott-e vala-
mit a vele kapcsolatos görcsökön és előítéleteken (nem a szakmai bírálatra és meghala-
dásra gondolok, az magától értetődően szükségszerű), illetve marad a „tudományos" 
érvelésű címkézés é s / v a g y hallgatás, valamint a zsurnalista-kisajátító „nemzeti-népi" vé-
delmezés furcsa kettőssége. Tasi József mindenesetre nemcsak a dedikációval, hanem 
filológusi becsületességével, ténytiszteletével is méltó m ó d o n idézte mestere emlékét. 
(Ecriture-Galéra, Bp., 1995; Ecriture, Bp., 1996) 

AGARDI PÉTER 

Dérytől, Déryről 
A nyolcvanas évek elején - lehet, hogy ezt még a kitűnő Déry-filológus, Botka Ferenc 
sem tudja - Milan Kundera, emigráns cseh író felkereste a párizsi magyar kolónia jeleseit, 
köztük kollégáját a Felsőfokú Társadalomtudományi Főiskolán, Kende Pétert, hogy ki-
faggassa Déry Tiborról. Kundera ugyanis előadás-sorozatot tervezett az általa világszín-
vonalú írónak tartott Déry munkásságáról. Hogy Kundera mit és mennyit olvasott Déry-
től, érdemes volna megkérdezni tőle, mint azt is, hogy valóban megtartotta-e a kurzust, 
azt azonban tudom, Kende Péter szíves közléséből, nagyon csalódott volt, hogy az akkor 
pár esztendeje halott írót honfitársai kisebbre értékelik, mint ő. 

Hogy Déry világirodalmi nagyságú író vagy sem, nem könnyű kérdés, és semmiképpen 
nem ennek a centenáriumi könyveket számba vevő recenziónak feladata tisztázni. Hogy 
mégis ez az indító gondolat, arra maga az egyik könyv kínál alkalmat. Botka Ferenc, aki 
minden bizonnyal a Déryről legtöbbet t udó filológus, visszafogottan jegyzi meg Déry és a 
Fischer Verlag kapcsolatát feltáró forrástanulmányában, hogy „Déry neve és munkássága 
nem alkotásai művészi értéke miatt vált világszerte ismertté. Személyére az 1956-os politi-
kai szereplése, egészen pontosan 1957. áprilisi letartóztatása, majd az év november 13-án 
történt elítélése és börtönbüntetése irányította a nemzetközi hírügynökségek figyelmét. 
Amihez természetesen hamarosan csatlakozott a külföldi írókollégák [...] tiltakozó moz-
galma." Valóban impozáns a névsor, kik álltak ki a Déry nevével jelzett íróper veszélyez-
tetettjeiért. Többek között Camus, du Gard, T. S. Eliot, Moravia, Maugham, Mauriac, 
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