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1. 

1961. december 21-én jelent meg az Ifjúság című hetilap irodalmi, 
kritikai, művészeti mellékletének a Symposioniiák az első száma. 

Majdnem egy évvel később, pontosan 1962. december 13-án, 35 évvel 
a költő halála után, a szomorú évfordulóra közli válogatását1 a Symposion 
József Attila verseiből és tanulmányaiból. Kiegészítve, megtoldva a ju-
goszláviai magyar József Attila-vizsgálódás jelentős vállalkozásával. Bori 
Imre József Attila költészetének tanulmánya, A »boldogtalan tudat« szó l . . . 
című részletével. 

A két megjelenés között eltelt egy év alatt — bármennyire is meglepő 
— József Attila neve mindössze néhány alkalommal fordul elő a különben 
hivatkozó-bizonyító idézetekkel sűrűn megtűzdelt melléklet írásaiban. 

Első ízben Tolnai Ottó Borostyánkőbe zárt légy2 című versének mot-
tója alatt, a Mindent hagyok című vers kiragadott két sorának — Ó, egy percre 
megláttam magam / Ott álltam én a Napban! Ott a Napban — íróját jelölve 
meg. 

Másodszor Bosnyák István folytatásos útibeszámolójának a Tizennégy 
nap Hungáriában3 harmadik részében, amelyben a szerző egy balatonszár-
szói gyorskirándulás reflexióit rögzíti a helyi parkban felállított különféle 
József Attila-szobrok és a helyi múzeum egy-két exponátuma kapcsán. 

1 A válogatás anyaga: 
Cím: Aki dudás akar lenni / Pokolra kell annak menni. Versek: (Karóval jöttél . . . ) , 
(Őspatkány terjeszt k ó r t . . ) , Jaj, majdnem . . . , Ki-be u g r á l . . . , Töredékek. 
Műhelytitkok és esztétika. Alcím: Részletek József Attila cikkeiből és tanulmányaiból. 
A részletek Az istenek halnak, az ember él. Irodalom és szocializmus. Esztétikai tö-
redékek és A magyzr proletárirodalom platformtervezete című tanulmányokból. 
Valamennyi részlet az Akadémiai Kiadónál megjelent József Attila összes Művei 
(kritikai kiadás) Budapest, 1958. III. kötete alapján. 
Külön: Két részlet A szocializmus bölcselete című munkából és egy részlet — Törté-
nelem és dialektika címmel — A művészet kérdése és a proletárság című tanulmány-
töredékből, szintén az Akadémiai Kiadónál megjelent kötet alapján. 

2 Tolnai Ottó: Borostyánkőbe zárt légy. Ifjúság. Symposion. 1962. febr. 15. 
3 Bosnyák István: Tizennégy nap Hungáriában. Ifjúság. Symposion. 1962. okt. 4. 
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S végül harmadszor, ugyanabban a számban az Élet és Irodalomból 
átvett Rónay György-esszé, az X kalandjai vagy jegyzetlapok idézetekkel 
címűben — nyilván a hungáriai utas hozta magával a számot — bukkanhat 
a Symposion olvasója József Attila nevére. 

Ezen kívül — ha figyelmesen tallóztam — egyetlen egyszer sem fordul 
elő József Attila neve a jugoszláviai magyar irodalom átértékelését és meg-
újhodását — joggal — sürgető fiatalok által szerkesztett és írt mellékletben. 
Ami kivált a mozgalom törekvéseit és szándékát ismerve tűnhet fel különösnek, 
s ezt a távolodó, a rálátás perspektíva-szögét mindjobban szétnyitó idő 
még csak meglepőbbé fokozza. Ismerve a mozgalom célkitűzését, viszonyát 
az akkori jugoszláviai magyar irodalomhoz (amit kivétel nélkül vajdasági 
magyarnak mondtunk és írtunk akkor valahányan), és ismerve József Attila 
viszonyát kora szellemi életéhez és irodalmához fölöttébb érthetetlen a 
gazdag és jelentős idézetekkel is — szükségszerűen — jócskán bővelkedő 
esszé- és kritika-irodalom József Attila mellőzése. 

Hogy azonban József Attila — egész szellemiségével — jelen volt, 
legalább tudat alatt, a Symposion-nemzedék indulásában, azt éppen az 
évfordulóra megjelent alkalmi antológia bizonyíthatja, annál is inkább, mert 
előtte bár gyakorta történt hivatkozás Krlezára és Isidora Sekulicra, Rilkére 
és Marxra, Miljkovicra és Sinkó Ervinre, Rimbaud-ra és Nietzschére, ilyen 
terjedelmű szövegválogatás egyiküktől sem jelent meg a mellékletben. 

Az 1962. december 13-i József Attila-szám a Symposion első kizá-
rólag egyetlen alkotónak szentelt száma. És ez a tény önmagáért bizonyít. 

2. 
A három újságoldalnyi terjedelmű melléklet kétharmadát József Attila 

művei töltik meg, a harmadik oldalon Bori Imre említett tanulmányrészlete 
és a lap marxi etikára oktató tanulmányának soros fejezete jött. 

A József Attila-válogatás verseket és tanulmányrészleteket tartalmaz. 
Kevésbé lényeges, bár jellemző, hogy a versek közé főleg a pálya, az 

életmű végéről származottakat válogatták, a mindinkább kételkedő költő 
verseit, sokkal inkább sajátos, hogy nem az olvasókönyv-lírát vagy az osz-
tályharcos költeményeket sorolták az évforduló alkalmi kis antológiájába. 
Kevésbé ismert és kevésbé népszerű József Attila-versek közül is a költő 
halála előtt néhány nappal Balatonszárszón írt Karóval jöttél-t, ezt a szá-
madásversek utáni valódi zárszámadást, amely a „költő létének végső ér-
vényű evidencia-szerű összegezését rejti"4 közlik a versválogatás élén. Sze-
déssorrendben alatta a költő életében kötetben meg nem jelent boschi víziót 
idéző Őspatkány terjeszt kórt. . . található. Majd a Nagyon fáj (1936) című 
kötetből való Jaj, m a j d n e m . . . , amelyről József Attila egyik legjobb is-
merője, Németh Andor azt írta, hogy „életmohósággal párosított halál-
félelem"5 csap meg belőle bennünket. Ugyancsak a Nagyon fáj kötetből 
való „tagadás-özönei"-ről6 ismert Ki-be ugrál. . . című vers és végül a Tö-

4 Balogh László: József Attila. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1969. 
5 Németh Andor: József Attila és kora. In: Németh Andor: A szélén behajtva. Válo-

gatott írások. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973. 507. old. 
6 Török Gábor: A líra: logika. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1968. 
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redékek néhány darabja kapott helyet az új vajdasági verseszményt meg-
valósítandó fiatalok irodalmi mellékletében. 

A tanulmányrészletek közül A szocializmus bölcselete s A művészet 
kérdése és a proletárság, valamint Műhelytitkok és esztétika gyűjtőcímmel 
Az istenek halnak, az ember él című nagy polémiát kavart Babits-kritikából, 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Jaurés-munkaközösségében fel-
olvasott Irodalom és szocializmusból, az Esztétikai töredékekből és A ma-
gyar proletárirodalom platformtervezete címűből olvasható néhány kiragadott 
részlet — láthatóan azzal a szándékkal válogatva, hogy a kevésbé ismert 
versek József Attilája mellett a gondolkodóra és esztétára is ráirányítsa a 
figyelmet. A verseszmény-rokonság mellett tehát a marxi filozófia, a szo-
cialista kultúra és a gyakorlati esztétika területéről is nyújtson ízelítőt a Jó-
zsef Attila opusából. 

3. 
Az életmű egészének valamint az egyes versrétegek időnkénti divatossá 

válásának, illetve a versek időnkénti divatos interpretációinak ismerői előtt 
nem kell külön bizonyítani, hogy a Symposion szerény válogatását részint az 
az elv határozta meg, hogy a szokványostól, az elnyűttől, a félremagyarázott 
József Attilától eltérő József Attilát mutasson fel. Ezzel igazolható, hogy a 
versértékei ellenére is elkoptatott Születésnapomra helyett a lét és nem-lét 
pereméről küldött — a Talán eltűnök hirtelen és az íme, hát megleltem hazámat 
közelségében írt — Karóval jöttél-t választották mint a költő életsorsát pél-
dázó leghitelesebb József Attila-i önportrék közül valót. Részint viszont a 
válogatók, a melléklet munkatársai is vallani kívántak József Attila versein 
keresztül — önmagukról. És ezért is — bár majd látjuk, bizonyos esztétikai 
elvek bizonyításáért is — eshetett a választás az Őspatkány terjeszt kórt . . . 
című versre. Nem elsődlegesen a versből kiolvasható, benne kétségkívül 
fellelhető fasizmus-kép, s nem elsődlegesen a vers keletkezésének történelmi 
időkoordinátáinak, vagy az évtizedekkel azelőtti társadalmi rendszernek a 
felidézéséért, sokkal inkább egy közösségbe tartozó meg nem értés, illetve 
erről a környezetről vallani kívánó-kényszerülő szándék kifejezéseként. 
„A költő hasztalan vonít"-szerű sorokért és gondolatokért lehetett idősze-
rűén vonzó a szűklátókörűségében is önelégültséggel burjánzó vajdaságiasság, 
a provincializmus ellen harcoló „symposionisták" számára ez a vers, amely a 
versfaricsgálás helyett az intenzív szellemi átéltség fütöttségével egy más-
fajta versideál megtestesítője is lehet. 

Bár a nemzedék legjelentősebb költőinek, köztük is elsősorban Domon-
kos Istvánnak verseiben találunk József Attilá-s akkusztikájú sorokat, szó-
kapcsolatokat, képeket — hogy csak néhány szemléltető sorral bizonyítsak: 

. . . ó fehéren kél a tél 
szivünk s hajunk tövén . . . 

vagy: 
Mint füstös cilinder a fényt, 
előbb a test, majd a föld rejti álmodat. . . 
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vagy: 
A vers nem dér: 
a romlás folytatódik vele, 
de megéri, ha benne 
rendről, kristályról említést teszel — 
nem jövője a cél: eszköze!7 

— az efféle költői szenzibilitásból fakadó együttrezgésen kívül jelentősebb-
nek ítélem a vershez való József Attila-i viszonyt, azt a kettősséget, ami a 
verstől való szökés, menekülés és a verset írás kényszere között feszül. 

Ahogy a Symposionban is idézett József Attila-i megfogalmazásban 
olvasható: 

Amikor verset ír az ember 
mindig más volna jó, 
a szárazföld helyett a tenger, 
kocsi helyett hajó. 
Amikor verset ír az ember 
nem írni volna jó. 

Az ars poétika helyett alcímet viselő Tolnai-vers8, a Doreen 2. a nem-
zedék reprezentatív alkotása, hasonló verskényszert és versirtózatot fejez ki, 
mint a fent idézett József Attila-Töredék: 

. . . félek a vers szélétől 
félek a vers végétől 
félek a vers szélétől 
félek a vers végétől 
félek 
hajótöröttként akarok hánykolódni 
rajta és lassan alásüllyedni 
úgy hogy észre se vegyem mikor 
fulladok bele 
minden versbe bele akarok fulladni 
bele akarok fulladni 
bele akarok fulladni 
bele akarok fulladni minden versbe 

A hagyományostól az elnyűtt, üres, nem belülről sarjadó verstől, a 
verssablonoktól irtózó költő igénye és verstől való félelme, a dudás mámora 
és a pokoljárás kínjai — a Symposionbeli válogatás főcíme: Aki dudás akar 
lenni, Pokolra kell annak menni — találhatók Domonkos Rátka című ver-
sében is: „ . . . érzem, irtózatom tárgyává válnak a szavak, barlangjaim 

7 Domonkos István: József Attila. Ez a vers nem a mellékletben, hanem Domonkos 
Rátka című kötetében (Symposion könyvek, Forum, Újvidék 1963. 23. old.) jelent meg, 
ilyenképpen némileg kívül esik a szűkre választott vizsgálódási területen, de a nemzedék 
József Attila-képének vizsgálatakor megkerülhetetlen. 

8 Tolnai Ottó: Doreen 2. Ifjúság. Symposion. 1963. febr. 7. 
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fénylő drágaköveit, hogy unom".9 Vagy ahogy 1. újvidéki elégiájában10 

áll: „Szégyenkezem, hogy verset í r o k . . . " Mégis ír. Mégpedig annak az 
ismert József Attila-Töredéknek a szellemében, amely egyesíti a vers ke-
letkezése fölötti örömet a versírás szörnyűséges tettével: „Irgalom, édesanyám, 
mama nézd, jaj, kész ez a vers is". Vagy ahogy Domonkos Kontrapunktjá-
ban11 olvasható: 

„ . . . ideje más irányt adnom versemnek 
ideje elkomolyítanom 
hogy versre hasonlítson, melyet mindenki ismer s megszokott 
ideje magamtól eltávolítanom. 

A vers formálásának és a vers eltávolításának kettőssége, a versírásnak 
mint belső alkotó kényszernek — József Attila: „Az ember azért ír verset, 
mert a szó szoros értelmében sürgős szüksége van rá" — és a vers tagadásának, 
a költészet kritikájának és a költő kétségeiből fakadó önkritikájának játéka ez, 
amely nélkül jó vers — nem szép, hanem jó vers! — nem születhet. A pokolra 
szállás és a verset nem írni volna jó kettős kötöttségű kényszere között érzi 
magát megfeszülve a József Attila-versekből ily képpen válogató nemzedék is. 
Érzi az írni kell — nemcsak verset, esszét, kritikát is írni kell — kényszerét, 
s a ha már ír, akkor vállalni is annak felelősségét, de ugyanakkor a talán 
mégsem írni volna igazán jó békés polgári létét, nyugalmat biztosító védett-
ségének vonzását. 

4. 

Ahogy a mellékletben közölt néhány József Attila-vers és a Symposion 
költészet legjava viszonylatában még jónéhány korrelatív felismerhető, ugyan-
úgy a közölt elméleti töredékek és a mozgalom esztétikai-gondolati jellege 
között is megfelelésekre, azonosságokra figyelhetünk fel. Ahogy a versek 
válogatása többek között önigazolási szándékot is rejt magában, ahhoz ha-
sonlóan a tanulmányrészletek közlésében is — természetszerűen — felfe-
dezhető ez a szándék. 

Nem véletlenül került főhelyre A szocializmus bölcselete című tanul-
mány részlete. Ebben egyrészt a szocializmus jugoszláv értelmezésére és 
gyakorlatára vonatkoztatható gondolattöredékeket találunk, másrészt viszont 
épp arra való utalás is kiolvasható belőle, ami a nemzedék egyik központi 
programpontja volt, amit a melléklet nyitóirása, Tolnai Első esszé12 című 
szövege „tudatosodásnak" nevezett. József Attila is „olyan emberi öntudat 
kialakulását" sürgeti, amely nélkül társadalmi lények, akik „önként vállalják 
lényegüket" nem létezhetnek. Erre parancsszóval, mondja nem lehet sem 
embert, sem társadalmat kényszeríteni. „Végül is — írja — így áll elő az a hely-
9 Domonkos István: Rátka. In.: Rátka. 62. old. 

10 Domonkos István: 1. újvidéki elégia. 
In.: Rátka. 33. old. 

11 Domonkos István: Kontrapunkt. Ifjúság. Symposion. 1963. febr. 7. 
12 Tolnai Ottó: Első esszé. Ifjúság. Symposion. 1961. dec. 21. 
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zet, amelyben mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy társadalmi lények va-
gyunk, és csak úgy jutunk el a szabadság országába, ha öntudatosan vállaljuk 
társadalmat alkotó lényegünket." A szellemi tudatosodásért perlekedő nem-
zedék talált ebben az igaz mondatban önigazolást, akárcsak a dialektika József 
Attila-i megfogalmazásában: „Én történelmet látok a világban és meg aka-
rom mégis érteni, hogy tudatosan formálhassam. Ezt a megértő működést 
nevezem dialektikának . . . Dialektikán . . . a gondolkodásnak azt az elvét — 
érti —, amely a valóság megismerését a valóság folyamatos történeti leolva-
sásából származtatja". Azzal, hogy a Symposion a maga — és mások — szá-
mára felfedezte az esszét és művelte ugyanezt, az öntudatra rázó, gondolko-
dásra serkentő célt tűzte ki maga elé; ami az iménti idézet lényege is. Ilyen érte-
lemben kell igaznak, jogosnak tekinteni azt a törekvést, amely szerint az 
„esszé: magatartás", ahogy az Első esszében olvasható: „Ezek a kapriciózus 
írások — ha legtöbbször citatológusak is, vagy prepotensek is —, ennek az 
esszétengernek a mormolása biztosítja kondiciónkat, tisztulásunkat". így 
válik a módszer egyelővé a művel, az írás magatartássá, amely — ha megvaló-
sulásában nem is mindig — de szándékában kivétel nélkül minőségi több-
letet jelent az író-iparoskodással szemben. 

A mozgalom legfőbb törekvéséből, az önmagát irodalomnak nevező 
próbálkozásokkal való szembenállásából következik, hogy József Attila Iro-
dalom és szocializmus című tanulmányából a „Hát mi is az a művészet?" — 
kezdetű részt emelte ki. Itt szól a költő a forma kérdéséről, mondva, hogy 
a „művészetet valóban a forma teszi, azonban ennek a formának a művészi 
mivoltát a jelentése, a tartalma adja". S itt fogalmazza meg azt a kitételt, mely 
szerint a műalkotás „végső szemléleti mozzanat". így függ össze a költői 
szavahihetőség és a jó vers kritériuma, amiről József Attila nagyon is ismertté 
vált, heves reagálásokat kiváltó Babits-kritikájában, Az istenek halnak, az 
ember él címűben ír. Ugyanebből metszette ki a válogató olló azt az elvet, 
amelyet műelemzésnél elsődlegesnek, meghatározónak tartott a mozgalom, 
és amelyet alkalmazunk ma is, „Műalkotáson kívül egészet soha nem szem-
lélünk" — áll József Attilánál, s ez megegyezik a sinkói irodalom-, művizs-
gáló elvvel, ahogy a Magyar irodalom című tanulmánykötet Symposionbeli 
bírálója13 is is lényegesként kiemeli: „ . . . az esztétikai érték döntő kérdé-
se, hogy a művek önmagukban és önmaguk által élnek-e". 

Ezt a vizsgálódási eljárást lehetett volna bemutatni a Babits-kritika 
terjedelmesebb idézésével, ha erre lett volna tér, akárcsak annak jogos illuszt-
rálásául felhasználni, amit — a Symposiont, épp kritikáiért védve — Tolnai 
ekképp igazolt: „A kritikus nem sorkatona, a kritikus szabad célzó". Ennél 
a Babits-költészetét célba vevő József Attilánál rangosabb irodalmi példát 
elképzelni sem lehet. A kalapács-kritikának, mint bírálati eljárásnak jogosult-
ságát szintén lehetett volna József Attila-i példával bizonyítani. 

A konkrét prakticizmuson túl azonban sokkalta inkább célszerűnek 
mutatkozott József Attilát koronatanúként megidézni abban az esztétikai 
természetű kérdésben, mely a rútnak, mint esztétika kategóriának az alkal-
mazásáért érte a Symposiont. 
13 Bányai János: Sinkó Ervin: Magyar irodalom. Ifjúság, Symposion. 1962. máj. 17. 
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A rút problémái14 című esszéből idézek: „Sok rokonvonásra figyel-
tem fel a mézeskalács szívek, lovacskák, babák anyaga, faktúrája, színezete 
és a vajdasági költészet anyaga, faktúrája, színezete között". Az így jellemzett 
vajdasági költészettel szemben a rút a szemléletbeli különbségek esztétikai 
ellenpontját jelenti a Symposionban. A másként értelmezett, átélt szép 
védelmére hívják segítségül a rútat, mint tudatos elidegenülést, elhatárolást 
mindattól, amit az itteni irodalmi közhiedelem és konvenciók szépnek tartottak, 
ha egyáltalán gondoltak arra itt, hogy mi a szép, s nemcsak arra, hogy mi az 
érthető, a könnyen és mindenki számára közérthető, s ezt nevezték, hitték 
szépnek. Ezzel a közérthető, de üresnek tartott széppel szegezték szembe a 
rútat mint „művészetünk dekoratív operett valósága, hazug-szép felfogása" 
elleni fegyvert. A rút az irodalmi életnek elmaradottsága, álsága ellen har-
coló esztétikai eszköz — mert ahogy a Symposionban közölt B. Szabó-írás, 
a Számadás helyettben15 többek között olvasható: „a cifra vers még nem 
költészet" —, s ugyanakkor a környezettől való immunitás szemléleti védő-
szere, a szellemi önelégültség ellen óvó, tudatosan magunkra öltött eszté-
tikai páncél. A rút esztétikai jogosultságát szolgáhatta az Őspatkány terjeszt 
kórt. . . , a közízléssel összeegyeztethetetlen „undorító" vers közlése. S 
erre találhattak József Attila-i utalásokat az elméleti írásokban, elsősorban 
az Esztétikai töredékekben is. Itt nevezi József Attila az irodalmat cselek-
vésnek. Ezzel a szemlélettel rímel össze A rút problémái című esszébeli 
megfogalmazás: „A harmóniában, illetve a művészi alkotásban a rút az 
akarat, a mozgás princípiuma". 

5. 

Ha szöveg szerint, gyakori idézgetések formájában József Attila nem is 
fedezhető fel a Symposionban, szellemi és esztétikai tekintetben, az alkotás-
hoz való magatartás tekintetében a József Attila-i szellem evidensen jelen volt. 

A költő halálára emlékező alkalmi válogatás nem pusztán a kiemelt 
szövegek miatt, bár ezért is, jelentős, mert másfajta József Attila-képet 
mutattak föl, sokkal inkább a fiatalok verseszményének — amibe beletar-
tozik a vers undora, a vers meghaladásának kérdése is — és az esztétikai meg 
filozófiai gondolkodás nyitott, tovább gondolhatóságra serkentő kreativitás 
erejével hatott. (Ekkor már lezajlott az Ifjúsági Tribün jelentős vállalkozása 
az Entellektüel-vita16, amelynek anyagát a melléi let bőségesen közölte.) 
József Attila alkotásai a meglelt eszmény szilárdságának hitét, rangját jelen-
tették a melléklet munkatársainak és olvasóinak. 

Nem hangzik talán nagyképűen azt állítani, hogy a Symposionbeli 
írások adták a sajátos akkusztikai hátteret a József Attila-válogatáshoz, mely-

14 Tolnai Ottó: A rút problémái. Ifjúság. Symposion. 1962. máj. 17. 
15 B. Szabó György: Számadás. Ifjúság. Symposion. 1962. máj. 10. 
16 Az újvidéki Ifjúsági Tribünön szervezett Jugoszláviai magyar entellektüel-vita re-

ferensei Sinkó Ervin, B. Szabó György, Herceg János, Balla László, Bányai János— 
Tolnai Ottó, Vukovics Géza, Rehák László és Farkas Nándor voltak. 
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nek versei és tanulmánytöredékei erjesztő magként hullottak a vajdasági 
irodalom megújhodását és átértékelését célzó mozgalomba. . . 

A József Attila-életmű utóéletét tekintve csupán apró adalék lehet a 
Symposionbeli erjesztőszerep, ugyanakkor a mozgalom természetének, jelle-
gének és értékének pontosabb meghatározásában nagyon is jelentős tényező 
a József Attila-i szellemiség állandó jelenléte. 
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