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Nem megoldhatatlanok, csak még meg nem oldottak tudásunk mai 
szintjén a József Attila művészete hozta kérdések — ezt kell megállapítanunk, 
amikor summázzuk az elmúlt évtized kutatásainak eredményeit, szüntelenül 
arra gondolva, hogy jól kérdeztünk-e, mert a költő műve nem minden esetben 
nyílt meg előttünk, jó mérőeszközeink vannak-e, ha értékének és helyének 
kijelölésében még ma, 1980-ban is, bizonytalankodunk? Vagy másfél hónappal 
ezelőtt próbáltunk annak a meggyőződésünknek hangot adni, hogy a valódi 
nehézségeket nem annyira a most ünnepelt költő műve és művészete támasztja, 
hanem a magunk irodalomszemléletének nem adekvát jellege, amiben az is 
bennfoglaltatott, hogy gondolkodásunk valójában nem ért fel ahhoz a korszerű 
világképhez, amin József Attila művészete alapul, még kevésbé pedig mai 
irodalmi tapasztalatainkhoz, amelyekben — tudjuk — immár száz esztendő 
van foglalva, s ebből a százból hetvenöt azonos József Attila életével és 
utóéletével. 

Nem is vállalkozunk hát hogy a József Attila-kérdés közepébe vágva 
kézzelfogható s kézenfekvő megoldásokat kínáljunk fel a rendelkezésünkre 
álló negyedórában, s nem is ringatjuk magunk abban a hitben, hogy kezünkben 
tartjuk a József Attila művészete hozta kérdések feleleteinek a kulcsát. Annyi 
részlettanulmány, elvi kérdéseket tisztázó értekezés hiányzik még ehhez, 
hogy a jelzeteknél tovább nem is merészkedünk, s inkább a kételyeinket 
próbáljuk megfogalmazni, mint a bizonyosságainkat hirdetni, noha alapve-
tő nézetek nélkül nyilván kételkedni is lehetetlen. Mert kételkedésre van szük-
ség, ha ki akarunk törni abból az irodalomtörténeti bűvkörből, amelynek 
foglya mind a költő életműve, mind pedig az irodalomtörténeti közgondolko-
dás. 

Az egyik kínálkozó alkalmat egy, látszólag József Attila művétől messze 
eső, azzal közvetlenül nem érintkező probléma kínálja — a Nyugat és a magyar 
avanatgarde értékelésének, „beállításának" kérdése. Ha elfogadjuk, hogy már 
I. világháború idején, főképpen pedig az 1920-as években, amikor József 
Attila indult (a Szépség koldusa, tudjuk, 1922-ben jelent meg) az az esztétikai 
ideál, amelyet a folyóirat hőskorában képviselt, nem idál már, s főképp nem 
normája a magyar irodalomnak sem, hiszen a Nyugat 1922-ben is modernebb 
hangokat penget, a József Attilával egy ívásúak, a vele nagyjából egy időben 
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indulók pedig még radikálisabbak, akkor nyilvánvalóan azt kell mondanunk, 
hogy a Szépség koldusa a legkorszerűtlenebb verseskönyvek egyike. Ez pedig 
azt jelenti, hogy költőnk jelentős lemaradással indult, s hogy startja az irodalmi 
élet perifériájára szorult Juhász Gyula patronálásával közelről sem volt olyan 
egyértelmű, mint ahogy azt a József Attila-irodalom általában hinni szeretné. 
Ám ebből eredeztethetjük azt a lázas keresést is, ami irodalmi belépője után 
annyira jellemzi majd. Tulajdonképpen csak a Szépség koldusa után kezd va-
lóban tájékozódni, s nézi meg figyelmesen a Nyugat-számokat is. Nyilván 
lemaradásának felismerése sarkallja, hogy behozza késését, hogy végül is 
utolérje az előnyősebb pozíciókból indulókat, s ott lehessen az ízlésváltozások 
forrongó folyamatainál, rendre próbálgatva az elébe kerülő s kínálkozó költői 
„modelleket", elannyira, hogy akár az ő költészetét használhatnánk fel ka-
lauzként egy, a húszas évek verstipológiájának az elkészítéséhez is. Először 
a Nyugat égisze alatt konstituálódó újnépiességre lel — a folyóiratnak 1923-as 
számaiban, ahol Erdélyi József Szegény ember . . . című versét találja, s ezt 
„kottázva le" írja sorban a maga szegényember-verseit, amelyek végül is a 
népies modorú magyar líra külön, s nagyon is egyedi változatát képezik. 
De a tájékozódni nagyon akaró fiatalember tájékozatlan még ez után is a modern 
költészet kérdéseiben. Nem tudja például, hogy az avanatgarde-mozgalmak 
egy állandó, permanens változásban vannak, elévülésük üteme gyorsabb a 
megszokottnál, s ezért történik meg, hogy „lekési" a Kassák „vonatát", s 
felkapaszkodnia rá nem is sikerül neki. Megírja és Kassáknak Bécsbe elküldi 
a Tanítások című versciklusát, de akkor már Kassákot nem érdeklik a különbö-
ző „krisztiánus" tanok, s joggal utasítja el a hozzá közeledni akarót azzal a 
megjegyzéssel, hogy ezek a József Attila-versek a „kor keresésének a szín-
vonalába nem esnek bele". Ami tehát József Attila költészetét az 1920-as 
évek második felében jellemzi, az éppen a szüntlen keresés lesz, a „modern 
költővé válás" lehetőségeinek a kutatása, a hang- és forma-próbák, a modor-
váltások, amelyek összességükben József Attila „manierizmusának" nem 
egyszer a fényes példáit, a modern magyar költészet jelentős darabjait is elő-
csalják. Expresszinizmus után szürrealizmus — előbb főképpen csak formai, 
később, az 1930-as években már ideológiai változatában is. . . ez a költő út-
ja, s az utóbbiban éri utol költészetileg is korát, s válik az ő „keresése" a ko-
rával egybehangzóvá. 

Hogy közben a költői képzeletnek a képalkotásban talán leginkább 
tetten érhető felszabadulása játszódott le, azt talán mondanunk és bizonyíta-
nunk sem kell. Megfigyelhetők ugyan olyan irodalomtörténeti kísérletek, 
amelyek ezt a felszabadult, s mindenképpen a „szabad ötleten" alapuló kép-
világot az avantgarde kontextusa nélkül akarják értelmezni, az avanatgarde 
szerepét pedig valamiféle „szükséges rossz" tényére akarják korlátozni, ám 
ezek sem tagadhatják, hogy József Attila költői énjének érvényre jutása ez 
ízlés-kalandok nélkül nem játszódhatott volna le, képzeletének munkája 
pedig közelről sem lett volna olyan pontos, mint amilyen valójában volt. 
Nem szándékozunk ezen a helyen a különböző s a fenti kérdéssel kapcsolatos 
irodalomtörténeti-kritikai fondorlatokkal vitába szállni, hiszen ezek egy 
(József Attila kifejezését használva) „tárgyi-kritikai tanulmány" feladatát 
jelenthetik, de emlékeztetnünk kell arra a tényre, hogy az 193l-es Döntsd 
a tőkét, ne siránkozz című kötetének versei, amelyek — miként Szabolcsi 
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Miklós jellemezte őket — „stílusban, metrikában, poétikai eszközökben 
egyaránt sokszínűek", talán a legmegtervezettebb, szervesen felépített ver-
seskönyvét képezik, jószerivel elképzelhetetlenek az avanatgarde változatai-
nak poétikai alapjai nélkül. Más versfelfogások közelről sem kedveztek 
az olyan versmegoldásoknak, mint amilyeneket éppen ebben a kötetében lá-
tunk. Sajnos, nincsenek olyan részlettanulmányok, amelyek lehetővé tennék a 
tüzeteseb összevetést József Attila, valamint nemzedék- és kortársainak 
versmegoldásai között, természetesen a költői alkat eleve meghatározta sa-
játosságokon túli viszonylatokban. A korszak költői konvenciói sem leírtak 
még, éppen ezért csupán szemrevételezhetjük a költői megvalósulásokat, 
s hiába kutatunk olyan versek után az avanatgarde közelről sem szilárd, 
s áthághatatlan kerítésein kívül, amelyeket a József Attila verstípusaival rokon 
lehetőségek dajkáltak fel. Természetesen vita tárgyát képezheti, hogy mit mi-
nek a számlájára írunk József Attila eszméinek és látomásainak a vizsgálatakor, 
ám perdöntő végül mégis a költő műve, s nem az irodalomtörténeti speku-
láció, amely éppen a József Attila-irodalomban annyira szembeötlő, amikor 
az avanatgarde ballasztjától akarja megszabadítani a költőt, tegyük hozzá, 
még mindig elszomorító szofizmussal, feltűnő szűkkeblűséggel, ha az avant-
garde irányzatainak az értelmezéséről van szó. 

Ám most József Attila költészetének mozgástörvényeiről beszélünk, 
nagyobb kvantumokban való változásaira gondolkodunk, amelyek közül az 
1920-as évek végén a szürrealisztikus volt a domináns — főképpen ha a ver-
sek képvilágát nézzük, amelyben eszmék és érzelmek egyaránt feltárulnak, 
alakot öltenek. Nem kívánom most taglalni, mi az, ami a József Attila-kutatást 
meggátolja ennek a ténynek az elfogadásában és az értelmezések kapcsán 
felhasználásában, de emlékeztetnem kell arra az álláspontra, amely igen me-
reven szembeállítja a szürrealizmust és a szocializmust, ilyenképpen jelentős 
befolyást gyakorolt és gyakorol, amikor a kommunistává lett József Attilát 
kell költői gyakorlatának mintegy ellenében igazolni. Holott az analógiák 
szerint (nézzük akár a francia, akár a szerb szürrealizmust) a kettő nem tagadta 
egymást, s nem volt ellentét e tekintetben a költő tudatvilágában sem, hiszen 
agitatív lírája — gondoljunk csak a Döntsd a tőkét, ne siránkozz verseinek 
zömére — szokványostól eltérő jellege éppen szürrealisztikus poétikai vívmá-
nyok felhasználásából következett. Természetesen arról sem szabad megfeled-
keznünk, hogy József Attilánál a „zűrzavar és korabánat" korszaka is az 1920-as 
évek vége és az 1930-as évek eleje határolta időszakban zárul le, s hogy ezt a 
korszakot költészeti szempontból bátran minősíthetjük manierista, ilyen módon 
pedig szerepjátszó korszakának, noha tudjuk, a szerepjátszás elmélete milyen 
rossz csengésű a magyar irodalomtörténetírásban. 

Szükségesnek látszik ezeket a megfigyeléseket hangsúlyoznunk, hogy 
megvilágíthassuk József Attila oly jelentős eszmei és érzelmi, s ezekkel együtt 
költői fordulatának tényét. Már a harmincas évek első felében ugyanis a költő 
az én és a világ értelmezésének új, s mondjuk ki: páratlan jelentőségű program-
jával állt elő, amely a kutató szeme elé a versek és a tanulmányok együttolva-
sása révén tárulhat. Az elveszett harmónia visszaszerzésének a programja ez. 
Arról a „minden Egészről van szó, amelynek „eltörését" Ady Endre panaszolta 
fel lírájában, s most József Attila teljes eszmei fegyverzetben, az osztályharcok 
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végső értelmét is ebben jelölve ki, méri fel a „harmóniához" jutás társadalmi, 
politikai és ideológiai feltételeit, s kezdi kutatni, mi az, ami ilyen módon az 
emberre hárul. Az éppen akkoriban felfedezett, s azóta annyiszor értelmezett 
Marx-művet, a Gazdasági-filozófiai kéziratokat és Freud szövegeit olvassa, 
és egy marxista antropológia kidolgozásának az igényét ismeri fel, hogy ma-
gyarázatot találjon jelenére, s abban önmagának helyzetére, s hogy biztos 
fogódzókra leljen a maga és a világ jövőjét illetően. Nem balga szándékot kell 
a költőnek ebben a nagyarányú eszmei erőfeszítésében látnunk, hanem korje-
lenséget : vele egyidőben mások is — Magyarországon s Európa-szerte egya-
ránt — a marxizmus és freudizmus eggyéötvözésének lehetőségét mérlegelték, 
s ezek kontexusában a józsefattilai „modell" alighanem egyike a legjelentő-
sebbeknek, hiszen nem hiányoznak egyedi vonásai sem, amelyek már abból 
is következtek, hogy a költő az ifjú Marx nyomába szegődött, ilyenképpen az 
elidegenült ember problémái (egyéniek és társadalmiak) elérhetőkké váltak 
számára, ahonnan a „tudatos jövő" relációi is felderengtek, a „harmónia" 
ígérete igézhette — az egység s a teljesség, amelyben nincsenek határvonalak 
az érző és eszmélő ember, az ember és a világ között. Ennek a harmóniának 
a lehetőségébe vetett hit volt az alapja nagy ódáinak és elégiáinak, ott az 1930-
as évek első felében. 

Tudtommal nincs olyan másik költői és eszmei program a kortárs magyar 
irodalomban, amely a József Attiláéval közelebbi rokonságba hozható, s nem 
volt olyan politikai-társadalmi program sem, amelynek az emberi és társadal-
mi harmónia igénye lenne zászlajára írva, de a korszak kommunista mozgalmai-
nak sem tételes követelménye. Ám ott van a szürrealizmus második hullámá-
nak a nézeteiben szerte a világon az élet megváltoztatására irányuló vágy 
éppenúgy, mint vele összefüggésben a dialektikus materializmus és freudizmus 
viszonya tisztázásának az igénye, hogy — jelentős mértékben leegyszerűsít-
sük a kérdést — egyszerre essék szó emberről és világról, énről és társada-
lomról a társadalomcentrikusság ellenében. Kora magyar lírájával ellentétben, 
amely nagy képviselőiben is vagy az ember, vagy pedig a társadalom kérdései-
ben tudott csupán alapvető módon állást foglalni, József Attila a teljességen 
inszisztált, legyen szó a diszharmóniák jellemezte jelenéről vagy a harmónia 
Ígéretével terhes jövendőről. A traumáktól szenvedő ösztönök, és az ugyancsak 
traumák kínját tükröző társadalmi erők kérdése vetődik fel. József Attila 
ezek összefüggéseit érzékelte, amit nem tehetett volna meg sem marxizmusa, 
sem freudizmus nélkül, amikor vallotta: „lm itt a szenvedés belül, ám ott 
kívül a magyarázat. Sebed a világ — ég, hevül s te lelkedet érzed, a lázat. . ." 
(Eszmélet. VI.) Mondanunk sem kell, törékeny s kényes egyensúlyi pillanata 
ez a költőnek, amelyben az ilyen típusú költeményei születnek, hogy azu-
tán a freudizmus felé billenjen szemléleti és érzékelési „mérlegének" a nyelve, 
s túl ezen a társadalmi létezés kérdései is háttérbe szoruljanak, hogy az egzisz-
tenciális létezésé lehessen a vezető szólam az érző és eszmélő ember költői 
megnyilatkozásaiban, s a „Valami" biztos talaja, archimédeszi pontja ellenében 
a „Semmi" szakadékai derengjenek fel. 

A szűkkeblű szürrealizmus-értelmezések nyilvánvalóan tagadják, hogy 
az 1930-as években József Attilának köze lenne a szürrealizmushoz, s A vá-
ros peremén programversszakában sem hajlandók tudomásul venni ezt, amely, 
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tudjuk, majdnem szó szerint szürrealista program („Mig megvalósul gyö-
nyörű képességünk, a rend, mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent. . ."), mint ahogy a „rend", 
s a „megszerkesztettség" sem mond ellen a szürrealista költőiség követelmé-
nyeinek. Mert végső soron ennek a követelménynek az elismeréséről vagy el 
nem ismeréséről beszélhetünk. S itt nem csupán a mikrofilológia szükséges-
ségét ismerjük fel, hanem részletekbe menően a költői képek elemzését és 
minősítését is fontos, elsőrendű feladatnak tartjuk, hogy feltárulhasson Jó-
zsef Attila eszméinek és kifejezés-rendszerének az egysége. Olcsó lenne ugyanis 
azt állítani, hogy a gyógyulást kereső költő „akadt fel" a lélekelemzés „ág-bo-
gán", s végeredményben a „véletlen" csupán, ami lépteit igazította, s ha vannak 
is költői következményei, azok általában negatív minősítést érdemelnek. A 
freudizmushoz ugyanis József Attilának nemcsak „életrajzi" köze volt, hanem 
eszmei és költői elsősorban — ebben különbözik társaitól, akik ugyancsak 
alávetették megukat a lélekelemzésnek, de müvükben nyomát sem találjuk 
azoknak az ideológiai és poétikai követekezményeknek, amelyek József Attila 
„kései siratóit", utolsó esztendejének verseit jellemzik. S mintha vele a 
modern magyar líra egy nagy kört futott volna be: az eszmélőnek végül 
is azt kell mondania, amit évtizedekkel azelőtt Ady Endre mondott, ti. hogy 
„ami van, széthull darabokra", csakhogy ezek a szavak ugyanakkor a létezésnek 
talán legsivárabb, legkietlenebb tájain hangzanak el. Ezekhez József Attilán 
kívül nem is volt más magyar költőnek útja. A város peremén eszmei csúcspontja 
után következett a létezés mélypontja; 

Kitetszik, mily üres dolog, 
mily világ visszája bolyog 
bennem, mint lélek, a lét türelme. 
Széthull a testem, mint a kelme, 
mit összerágtak a molyok. 

Ne áltassuk magunk, s valljuk be: ide a József Attila-irodalom még 
nem követte a költőt életrajzi adalékokon túli igénnyel, nem nézte meg, a 
költői lélekanalízis mit s hogyan tárt fel valójában. Mert a kötlészet, a társada-
lom és a lélek búvárai egyforma figyelemmel olvashatják ezeket a létezésről 
szóló költői tudósításokat: a XX. századi ember alapvető kérdéseit ugyanis 
ezekben fogalmazta meg!. 
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