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1. A hazai könyvkiadás rossz szokása 
szerint Révai gyűjteményes műveiben nincs 
névmutató, így pontosan nem állapítható 
meg, mikor írta le először József Attila nevét. 
(A Válogatott történelmi írások dicséretes ki
vétel, de ebben csak később és érintőlegesen 
fordul elő a költő.) Erki Edit szerint a Szabad 
Nép 1948. január 1-i számában Petőfi Sándor 
c. írásának e mondatában találjuk először 
József Attila nevét a Révai-életműben: 
„József Attila és Petőfi Sándor közt nincs 
kínai fal." Ha hiteles Révai pepita füzetének, 
pontosabban a füzet egyik jegyzetének a 
keltezése, akkor már 1946-ban világos volt 
Révai előtt a Petőfi—Ady—József Attila 
vonulat összefüggése: hármuk kapcsolódását 
a tézis, antitézis, szintézis formulával jel
lemezte. 

Ezért furcsa, szinte érthetetlen, hogy 
utóbb, a szigorodó időkben, miért hagyta 
feledésbe merülni ezt a logikus és egyértelmű 
láncolatot, költészetünk forradalmi vonalá
nak vitathatatlan képletét, miért támasztott 
annyi kételyt József Attila lírája, életműve 
iránt. Annál tanulságosabb, hogy amikor a 
politikai fordulat és a betegség visszavonulás
ra kényszerítette a közéleti tevékenységtől, 
és önvizsgálatra elméleti és művelődéspoliti
kai munkásságáról, rögtön rátalált az esedé
kes föladatra: az addigi irodalomtörténeti, 
teoretikusi írásai közül sajátságosan és jel
lemzően hiányzó űrt — érezte — pótolnia 
kell: le kell rónia adósságát József Attilával 
szemben, hogy így a kötetnyi Petőfi- és Ady-
írást a harmadik forradalmi lírikusnak elem
zésével egészítse ki. így látott 1953 tájt 
József Attila lírájának és a rávonatkozó 
szakirodalomnak alapos tanulmányozásához. 
Könyvet akart írni a költőről, amint 1954-
ben levelében nekem írta (Tiszatáj, 1969. 

954). Betegsége, majd halála ezt meghiúsí
totta, de két József Attila-tanulmánya azóta 
több ízben megjelent, szerepel irodalmi ta
nulmányainak ismételten is kiadott váloga
tott gyűjteményében. Természetesen önálló 
kötetben való megjelenése a népszerű és 
olcsó sorozatban önmagában is indokolt, de 
még értékesebbé teszi a kiegészítő fejezet: 
Révai jegyzetei József Attiláról, amelyből 
eddig csak néhány részlet látott napvilágot a 
Tiszatáj és a Kritika lapjain. A jegyzetek 
természete szerint ezekben Révai leplezetlen 
nyerseséggel fogalmazza meg észrevételeit az 
olvasott művekről, József Jolán, Vágó Márta, 
Szántó Judit, Németh Andor, Galamb Ödön 
könyveiről, melyek egy részét kéziratban 
olvashatta. Saját nézeteinek fejlődése is nyo
mon kísérhető. Pl. eleinte ő is a költő „kizá
rásáról" beszél, csak utóbb — Pákozdy Fe
renc közlése nyomán — használja az árnyal
tabb „lehagyás" szót. Érdekes, hogy az itt
honi illegális munka egyik neves képviselő
jének, a Gondolat munkatársának, Lázár 
Vilmosnak nevéhez azt rója: „Ki ez?" (140). 
Roppant tanulságosak verselemző kísérletei, 
egy-egy versről adott jellemzései. Az 1926 
és 1928 közötti versek egy sajátos csoportját 
„szimbolikus népdalnak" nevezi, s őszintén 
megvallja, nem tud velük mit kezdeni. „Ezek
kel a versekkel még nem vergődtünk zöld
ágra. Mik ezek? Népdal is, ráolvasás is, egy
szerű is, bonyolult is: szinte érthetetlen a 
tartalma, ugyanakkor leegyszerűsödött for
ma. Mi ez?" (116.) „Népi forma, de a lényeg 
elrejtve! Miért?" (138). A jegyzetekben lep
lezetlenül szól a költő világnézeti útjának 
még tisztázandó kitérőiről is: „Párizs után, 
ahol Lenint olvassa — hazajön és népiessé 
lesz (Előőrs, Bartha M.-társ.), majd a tiszta 
költészet hirdetője! Milyen törés ez? Mi veti 
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vissza? Miért van ez a cikk-cakk a fejlődésé
ben?" (140). 

A József Attila-kutatás számára sok érté
kes megfigyelést és kérdésföltevést adnak 
Révainak még elfogultságában is okos és 
meggondolkodtató gondolatforgácsai. Szántó 
Judit emlékezéseihez pl. a következő meg
jegyzést fűzte: „Attila megingásában szerepe 
van annak is, hogy 1935—36-ban voltak a 
SZU-ban a Zinovjev stb. perek, amikben 
nem ismerte ki magát" (127). Ezt a gondola
tot első József Attila-tanulmányának abban 
a részletében, amelyet előzetesként a Szabad 
Nép 1956. június 24-i (nem pedig 4-i, ahogy 
a 155. lapon a jegyzet mondja) számában 
tett közzé, így fogalmazta át: „Hiszen ekkor, 
a harmincas években zajlottak le a Szovjet
unióban azok a perek, és folyt — ma már 
tudjuk — a szocialista törvényesség megsér
tésével az az üldözéslavina, amely csorbí
totta a szocialista ország vonzóerejét, és ha 
nem is ingatta meg József Attila kommunista 
hitét és marxista—leninista meggyőződését, 
de bizonyos, hogy őt is, mint annyi más kép
viselőjét az európai haladó értelmiségnek, 
mélyen megrendítette." Ez a mondat a tanul
mányból azóta hiányzik; amennyire érthető, 
hogy Révai 1958-ban kihagyta, annyira in
dokolatlan, hogy most és egy ilyen kiadvány
ból ez az igen jelentős megállapítás kimarad
jon. Helye pontosan a 41. és a 42. lap szövege 
között volna; ha a kiadó netán a főszövegbe 
nem iktatná is, a jegyzetek között mindenkép
pen közölni kellett volna, s az ezutáni kiadá
sokban kell is majd. 

Maguknak a tanulmányoknak a József 
Attila-képét, noha Erki Edit bevezetője nem 
tud róla, az Alföld 1962. évi 6. számában 
már megpróbáltam tüzetesen vizsgálóra ven
ni, de azóta főbb megállapításai már fölszí
vódtak József Attila-irodalmunkba, a kutatók 
— ha vitava is — magunkévá tették szemlé
letének alapvető vonásait. A mostani önálló 
kiadás megkönnyíti további megterméke
nyítő hatását, és köztudatba viszi a jegyze
tek néhány olyan szempontját, ötletét is, 
amely nem fért bele a két tanulmányba. 

Erki Edit jegyzetei hasznosan szolgálják 
a könyv céljait. Kár, hogy néhány hivatko
zása nem a hozzáférhető, közkeletű forrásra 
történik. Pl. a Szabad ötletek jegyzékét csupán a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban levőnek mondja, 
holott a JAÖM 4. köt. 28. lapjától olvasható. 
Németh Lászlónak a Nincsen apám kötetről 
írt kritikáját a legtöbben aligha a Nyugat 
1929. évfolyamában lelhetik meg, hanem 
az 1970-ben megjelent Két nemzedék c. gyűj
teményében. S í. t. Sarló Sándorról berlini 
és moszkvai emigrációja mellett nem hagy
ható említés nélkül párizsi emigrációja sem, 
hiszen éppen itt volt — Szeged után — kap
csolatban József Attilával. A Kritika 1973. 
évi 9. számának sz jelzésű szerzője, aki a 

Végül c. vers keletkezésével kapcsolatban 
adott magyarázatot, Szabolcsi Miklós volt; 
ezt itt már érdemes lett volna megírni. A jegy
zetek bevezetőjének az a megállapítása, hogy 
az első József Attila-tanulmány a Kortárs 
1958. évfolyamától a Petőfi Múzeum kiadta 
József Attila-képeskönyvön át a Válogatott 
irodalmi tanulmányokig „azonos szöveggel" 
jelent volna meg, pontatlan. Az utóbbi kiad
vány 1960. évi kiadása ugyanis a 439. lapon 
azt mondja, hogy „kevéssé eltérő szöveggel" 
adják a korábbi változatot. 

Végül: sajnos, ennek a kötetnek a keze
lését sem könnyíti meg névmutató. 

2. Az új és rögtön népszerűvé vált sorozat 
Sík Csaba és Vekerdi László szerkesztésében 
az elmúlt harminc év legértékesebb és leg
időszerűbbnek megmaradt tanulmányait ele
veníti föl. Bóka írása 1947-ben jelent meg 
szintén önálló (105 lapos) füzetben, utána a 
szerző gyűjteményes köteteiben (Arcképváz
latok és tanulmányok, 1962. 209-267. 1., 
Válogatott tanulmányok, 1966. 131 — 194. 1.); 
a mostani tehát a 4. kiadás. (Ezt talán érde
mes lett volna a címlap hátán föltüntetni.) 
Annak idején gyér visszhangja volt. Reguli 
bibliográfiájából nem derül ki, de Kozocsáé-
ból igen, hogy a Kis Űjság és a Jövendő név
telen ismertetőin kívül Örkény István 
(A Reggel, 44. sz.) és Zsoldos Jenő (Magyar 
Nyelvőr, 1948. 216. 1.) méltatta. Ez utóbbi 
természetesen főként a József Attila nyelvé
ről — a ring ige használati gyakoriságáról és 
a költő jellemző jelzős kifejezéseiről — tett 
megállapításait hangsúlyozta. 

Mi avult el, s mi maradandó Bóka 28 év
vel ezelőtti tanulmányából? Idézetei még a 
kritikai kiadás előtti szövegeket adnak, így 
előfordul, hogy hibásak. Pl. a versben nem 
holdleány a helyes, hanem holt leány (61. 1.), 
tehát az idézet mint bizonyíték csak félig
formán állja meg helyét. Az időközben eltelt 
majd három évtized a József Attiláról szóló 
irodalom könyvtárnyivá terebélyesedését hoz
ta, így némely részletet már jobban ismerünk, 
mint Bóka ismerhetett. Hiszen éppen ő sür
gette a költő műveinek kritikai kiadását 
(bizonyára része is volt benne, hogy a modern 
magyar kritikai kiadások sora Petőfi mellett 
éppen József Attila összes Műveivel indul
hatott nemzetközi hírű eredményeket föl
mutató útjára), s ő maga mentegette magát 
jegyzetében: „túl keveset tudunk erről a 
nagy költőről ahhoz, hogy néhány oldal 
zártságában összefoglalhassuk róla való né
zeteinket" (102). Elavult azután a Bóka^ 
esszéstílusával járó néhány patetikus mon
dat, amely napjaink tárgyiasabb, szikárabb, 
de valós mondandót hordozó tanulmány
stílusától már idegen; s elavult Bóka néhány 
— iskolát teremtő — stílusfordulata, eről
tetett modorossága. 
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Vitatható is néhány megállapítása. József 
Attila közösség utáni vágyát aligha lehet 
még ma, az árnyaltabb megfogalmazásokhoz 
már hozzászokva, sem egyszerűen betegségé
ből magyarázni (68); ez legföljebb fokozta. 
Azt sem fogadjuk általánosan el, hogy az 
Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotus
nak című vers József Attilának annyira ki
emelkedő alkotása volna, hogy — a cím sze
rint sem említett sok más, nagy verssel szem
ben ! — ilyen kiemelt méltatást érdemelt 
volna. Talán ez a hiányérzetünk a leginkább 
jogosult Bóka tanulmányával szemben: nem 
azt kifogásoljuk, ami benne van, hanem 
ami kimaradt. 

De ismerjük el, 1947-ben tett volt az ilyen 
vallomás: „Mert európai irodalmunkban 
nem sok a szocialista költő, s olyan nagy, 
mint ő, talán egy sincs." Az ötvenes években 
ezt már Bóka sem merte volna leírni; nem 
véletlen, hogy csak 1962-ben nyomatta le 
újból írását. 

Elavult tanulmányának néhány közvet
len utalása a háborúra, szörnyűségeire, Hit
lerre, a svasztikára; el Bókának érthetetlen 
szúrós iróniája a népi írók ellen, amire e ta
nulmányában sem volt rest egy mondatot 
szánni. De maradandó, amiben Bóka mindig 
mester volt, a verselemzése: e kötetke elején 
a József Attila című (Vidám és jó vol t . . . 
kezdetű) vers magyarázata (10—16). Ki
tűnő, mint már említettem, a költői nyelv 
elemzése, rálelése a ring igére mint kulcs
szóra, a versbeli képek és sajátos jelzők föl-
villantása. 

„Én elsőrangú fontosságúnak tartom, 
hogy a dolgozó magyarok demokratikus köz
társaságában mi lesz a sorsa legnagyobb szo
cialista költőnk életművének. Beépül-e a 
megújhodó magyar műveltségbe struktív 
elemként, már az alapozásnál, vagy csak rá
kenik falára mint malterdekorációt?" E kér
déssel zárja tanulmányát Bóka. Jóidéig úgy 
látszott, aggályának lesz igaza; ma már meg
nyugtatón válaszolhatunk. 

3. Először a József Attila Emlékkönyv
ben (1957) olvashattuk Fábián Dániel visz-
szaemlékezésének egy részletét. Valószínű, 
hogy már akkor készen volt az egész, s most, 
hogy végre — saját áldozatkészségéből — 
önállóan, szép kivitelben, noha rota sokszo
rosításban, de szerkesztetlenül, sok sajtó- és 
helyesírási hibával, megjelent, csak itt-ott 
tudta a szerző az újabb szakirodalmat kipó-
tolgatni. 

De nem is szakmunka Fábián Dániel 
könyve, sokkal inkább visszaemlékezés, és 
ez adja az értékét. Azok a fejezetek, amelyek
ben mint orvos elmélkedik a költő betegségé
ről, valószínűleg figyelembe veendők, ámbár 
Bak Róbert és Varga Ervin elemzéseihez 
aligha tehetnek érdemben hozzá; azon pedig, 

hogy endogén vagy egzcgén tényezők a dön
tők, a szakértők is éppúgy hasztalan vitáz
nak, mint a tyúk és a tojás elsőbbségén. Nem 
kevésbé nélkülözhetnénk Fábiánnak József 
Attila és a politika kapcsolatáról írott fejte
getéseit, hiszen erről azóta jóval többet, pon-
tosabbat^ hitelesebbet tudunk. Isten-élménye 
is behatóbb, árnyaltabb elemzést igényelne; 
erre Sík Sándor tett kísérletet. Nem sok újat 
kapunk a József Attila szerelmei c. fejezetben 
sem; azóta Szántó Judit és Vágó Márta em
lékezései lényegesen gazdagabb és hitelesebb 
forrásokat nyújtanak. 

Általában: kissé bőbeszédű és tudákos 
Fábián Dániel könyve, s ezen a hivatása 
magaslatán nem állott szerkesztő, Szíj Rezső 
sem segített. Holott feszesebbre húzva mon
datait, bátrabban mellőzve kitérőit, a szerző
vel egyetértésben, a szakirodalom ismereté
ben kijavítgatva elírásait, tárgyi hibáit, a 
gazdagodó József Attila-irodalomnak is érté
kes új műve születhetett volna. 

Ami így is érték: a szerző és József Attila 
együttműködése a Ki a faluba! c. röpirat 
létrejöttében, a Bartha Miklós Társaságban, 
s ennek a histórikuma. Lényege röviden 
annyi, hogy Fábián Dániel mint a hódmező
vásárhelyi kórház fiatal orvosa megismerke
dett a sógoránál, Makai Ödönnél vendéges
kedő József Attilával. Itt mindkettejüket 
megérintette az alföldi agrárszocializmus 
szele, s abban a baráti társaságban, amelyben 
rokon gondolkodású eszmetársakra (Pákozdy 
Ferencre, Galyasi Miklósra, Bányai László
ra stb.) találtak, kikristályosodott bennük egy 
röpirat terve. József Attila ezekben a hóna
pokban a jobboldali radikalizmus lapjának, az 
Előőrsnek a munkatársa, ott jelent meg a 
Magyar Szemle cikkírójának, Győry János
nak adott válasza, a Szabó Dezső eszméire és 
irányára emlékeztető Magyar Mű és Labanc 
Szemle is. Fábián Dániel a maga válaszát 
adta át József Attilának, ő pedig átfogalmaz
ta, tömörítette. E könyv egyik legfőbb érté
ke, hogy közli mind a két változatot, így 
módot ad a kutatóknak az alaposabb össze
vetésre és tanulságaik levonására. A kritikai 
kiadás nem ismerhette még Fábián eredeti 
szövegét, így nem elemezhette kellően. De 
Szabolcsi Miklós értékelése alighanem máig is 
helytálló: a röpirat a költő e korszakának 
„legszélsőségesebb terméke" (JAÖM 3: 424). 
„Igaz, lelni benne sok előremutató, demokra
tikus gondolatot, egészében is a népért ag
gódó költő megnyilvánulása; de valóban át 
van itatva a kor fajvédő-radikális frazeoló
giájának elemeivel, s tele van — önmaga ál
tal is rövid idő múlva tévesnek felismert — 
tanításokkal." 

Meglepő, és e visszaemlékezés hitelét erő
síti, hogy Fábián Dániel ma sem érzi röpira
tuk e sajátos fonákságát, s naivul úgy di
csekszik vele, mintha valami hallatlanul 
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nagy baloldali tettet hajtottak volna vele 
végre: nem érzékeli ma sem a jobboldali és a 
baloldali radikalizmus közötti különbséget! 
Később is, amikor 1930 őszén József Attilá
val együtt dolgoztak a Bartha Miklós Tár
saságban, úgy állítja be, mintha ez az együt
tes a magyar haladás élcsapata lett volna. 
Igaz, ő is azok között volt, akik 1930. októ
ber 31-én kiléptek a Társaságból, mert már 
túlságosan jobboldalinak ítélték: Fábián 
Dániel, Simon Andor, Lakatos Péter Pál, 
József Attila, Kodolányi János, Halmos 
Béla, Gál István, Gunda Béla, Vass László 
és társai. De azt már kétellyel kell fogadnom, 
hogy utóbb, 1931—32-ben, a baloldali kilé
pők — éppen Fábián kivételével — „fel
tűnés nélkül visszaléptek", s a Társaság 
keretében marxista szeminárium működött 
volna, melyen József Attila is előadóként 
szerepelt (111). Ezt semmilyen más adat 
nem erősíti meg. 

Az a benyomásom, hogy Fábián Dániel 
és József Attila barátsága az 1930. évre 
korlátozódott: tavasszal Vásárhelyt, ősszel 
Pesten dolgoztak együtt, utána — ha olykor 
találkoztak is — világnézetükben és életkö
rükben is oly távol kerültek egymástól, hogy 
kapcsolatuk megszakadt, (ő ugyan a 24. 
lapon azt állítja, hogy 1928 elején ismerke
dett meg a költővel Vásárhelyt, ez azonban 
nyilván képtelenség, hiszen Makai 1928 végén 
költözött le Vásárhelyre, s József Attila 
eddigi tudásunk szerint először 1929 február
jában látogatott le sógorához,tehát legkoráb
ban ekkor találkozhattak. De valószínűbb, 
hogy csak 1930 tavaszán melegedtek össze.) 
Fábián nem is tud érdemben többet József 
Attiláról, s könyvének további részei csak 
későbbi ismereteinek fölhasználásával készült 
okoskodások, elmélkedések. Fölhasznált for
rásai, idézetei is ötletszerűek, gyakran má
sodkézből valók. 

Kritikátlanul veszi át a korábbi legendá
kat, így a költő egyik öngyilkossági kísérle
tének és Részeg a síneken c. versének indo
kolatlan összekapcsolásából azt, hogy József 
Attila feküdt részegen a sínekre (20). 1923-
ról beszél ekkor, s utána azt mondja, ugyan
ebben az évben iratkozott a szegedi egyetem
re; holott 1924-ben (21). Miért írja, hogy 
másodéves volt, amikor Horger eltanácsolta, 
holott ez 1925 tavaszán, első évének végén 
történt? (21). Azt állítja, hogy megismerke
désükkor, 1928—30-ban, már ismerték Jó
zsef Attila jelentőségét a magyar irodalom
ban (24); ezt kétlem. 1930 júniusában tett 
szegedi kirándulásuk leírásában is van legen
dás elem. Több apró pontatlanság maradt a 
vásárhelyi viszonyok leírásában (vö. Szigeti 
János, Csongrád megyei Hírlap, 1974. dec. 1.); 
főként javítandó Karácsonyi Ferenc neve 
(őt a 80. lapon Jánosnak írja Fábián; a föl
szabadulás után Szeged és Vásárhely főis

pánja volt), továbbá a rigmusmondó, vő-
félekedő Csorba Péteré, akit viszont a 95. la
pon Kérdő Ferencnek (?) keresztel. Hadd 
rójuk itt föl kiegészítésül a korábban lezárt 
könyvhöz, hogy Galyasi (nem Gallyasi!) 
Miklós 1974-ben, Pákozdy Ferenc pedig 
1970-ben halt meg. Lakatos Péter Pál „be
érkezését" sem várhatjuk már (120), hiszen 
még 1959-ben elhunyt! Makón nem Keszler, 
hanem Kesztner Zoltán volt a költő vendég
látója (140). A „célszörű szögény embör" 
nem Móra, hanem Tömörkény kedvelt ki
fejezése volt (75), aminthogy Ady, amit a 
145. lapon Fábián idéz, nem Juhász Gyuláról, 
hanem Tömörkényről mondotta. 

A kötetet néhány értékes kép, kötetaján
lás gazdagítja. 

4. Kitűnő ötlet, termékeny szempont: 
József Attila munkásságát abból a néző
pontból végigvizsgálni, hogy milyen közeg
ben, milyen szűkebb környezetben fejtette 
ki költői és teoretikusi tevékenységét. Fény
szóróval világítani át a róla szóló irodalom 
bozótját ebből az egyetlen, de érdekes és 
hasznos tekintetből. Pohárba meríteni egy 
fonalat, hogy kristályok rakodjanak rá. 

Hogy az utóbbi hasonlatnál maradjak, 
mindjárt elmondom M. Pásztor József köny
vét illető legfőbb kifogásomat is: éppen az a 
baj, hogy a kristályokon kívül — a folyadék 
túltelítettsége következtében — sok amorf 
anyag is maradt a pohárban. A munka volta
képpen egy álcázott, sajátos szempontú 
József Attila-életrajz, s ez magával hurcol 
olyan adatokat, szövegeket is, amelyek a 
mondanivaló lényegét inkább elhomályosít
ják; tehertételei a tulajdonképpeni tárgynak: 
a József Attilának teret adó lapok és folyó
iratok, valamint az őt magába fogadó lazább
szervezettebb társaságok körvonalazottabb, 
élesebb arcélű megrajzolásán kívül sok oda 
nem tartozó, a lényeggel csak lazán érint
kező, máskülönben persze a József Attila
életrajzba illő közlés, adat, adalék is szerepel 
a könyvben. 

Igaz, sajátságos műhely az iskola is, kü
lönösen a makói gimnázium, amely a maga 
módján szárnyára bocsátotta az ifjú költőt. 
Azok voltak a helyi lapok szerkesztőségei is; 
a szegedi fiatalok Igen csoportja tán az első 
„növelő közösség" (hogy Radnótinak a ké
sőbbi Szegedi Fiatalokról adott minősítését 
előbbre hozzam); Bécsben a Fundamentum, 
a Levelek és a Diogenes, Párizsban a L'esprit 
nouveau; Pesten a Magyar írás, Kékmadár, 
Jel, majd az Új Magyar Föld és — minden 
ellentmondásával együtt — a Bartha Miklós 
Társaság; a Kortárs és a Láthatár, az Együtt, a 
Front és a Szabadon. A Népszava 1924-től 
közölte József Attila verseit, s ha 1927-ben 
a költő „opportunista szennyiratnak" minő
sítette is, és abban az évben nem adott oda 
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verset, 1928-tól 1935-ig — újabb szünetek
kel — mégiscsak élt a lap nyilvánosságának 
kétségtelen előnyeivel. Amikor elszakadt a 
kommunista mozgalomtól, elméleti írásai egy 
részének a szociáldemokraták folyóirata, a 
Mónus Illés szerkesztette Szocializmus adott 
helyet. Az egységfront körül c. tanulmányának 
a szociáldemokrata és kommunista mozga-
bm antifasiszta összefogását szorgalmazó 
Új Harcos teremtett fórumot. 

A polgári lapok közül szinte egyidejűleg 
alakult ki kapcsolata a Nyugattal, Osvát 
Ernővel, és az ßsf-lapokkal, Mikes Lajossal. 
1929 és 1934 között több mint harminc alka
lommal jelent meg József Attila Zsolt Béla 
polgári radikális folyóiratában, A Tollban. 
Kapcsolata volt Supka Géza Literaturujával, 
Vámbéry Rusztem Századunk c. folyóiratával 
és a La Fontaine Társasággal. Az országha
táron túl is korán eljutott híre. A Kassai 
Napló már 1925-ben közölt tőle, s 1926-ban 
és 1927-ben is, mégpedig nemcsak másutt 
megjelent verseket, hanem néhányat első 
ízben is. (Kettőt csak az elmúlt években lelt 
meg Zimándi P. István.) Fontosak a Sarlós
mozgalommal kialakult kapcsolatai is, csak
úgy mint szereplése Gaál Gábor folyóiratá
ban: versei és műfordításai a Korunk hasáb
jain. 

A szó legszorosabb értelmében vett mű
helyei a szerkesztett folyóiratok voltak: a 
mindössze egyszer megjelent, elkobzott Való
ság, és a költőnek élete végén egyetlen orgá
numa, anyagi alapja is egyben, a Szép Szó. 

Pásztor József mindezeket a rájuk vonat
kozó szakirodalom alapos ismeretében, rész
letesen tárgyalja; leírja keletkezésüket, sor
sukat, szerkesztőik és főbb munkatársaik 
nevét fölsorolja, idéz jellegzetesebb szövegeik
ből, követi egy-egy lap, folyóirat, szellemi 
közösség és a költő kapcsolatait. így ismer
teti ezekben a lapokban József Attila egy-
egy kötetének méltatásait és a költőnek a 
bennük megjelent írásait. Ezekből sok érde
keset és újat is megtudunk, vagy legalábbis 
régebbi elszórt ismereteink e nézőpontból 
most új összefüggésekben világosodnak meg. 
A Szép Szó tárgyalásában — akár vitatkozva 
is — foglalkoznia kellett volna Vértes György 
(József Attila és az illegális kommunista párt) 
idevágó állításaival. 

Maradandóbb volna bennünk egy-egy 
lap és alkotói műhely arcéle, ha jellemzésük 
mindig azonosan, hasonló adatokkal, össze
hasonlítható „mutatókkal" történnék. A kö
vetkezetesség hiányát két példával szeret
ném érzékeltetni. Az egyik egyben hiányér
zetemnek is hangot ad: a barátok és munka
társak portréit hiányolom. Az alkotó mű
helyekben — a lapok, folyóiratok szerkesz
tőségeiben, a különféle társaságokban — em
berek tevékenykednek, s az ő tetteik, írásaik 
alakítják ki e műhelyek sajátos arculatát, 

jellegét. Ezért vélem, hogy maguknak a folyó
iratoknak és társulatoknak ismertetésén kí
vül sokkal nagyobb teret kellett volna szen
telni a szerkesztőségekben, társaságokban 
működő emberek jellemzésére. Természete
sen nem a közismertekre gondolok, bár ép
pen Pásztor igen helyesen kielégítő terjede
lemben tárgyalja József Attilának Kassák
kal, Babits-csal, Radnótival és Veres Péterrel 
való kapcsolatát. Ámde égetően szükség volna 
József Attila környezetének olyan tagjairól 
— bármi vázlatos, de mégis átfogó — jellem
zést kapnunk, akik jelentős szerepet töltöt
tek be a költő oldalán. Agárdi Ferenc, Fenyő 
László, Horváth Béla, Ignotus Pál, Lakatos 
Péter Pál, Pákozdy Ferenc, Pintér Ferenc, 
Simon Andor, Szirmai Rezső, Üjvári László, 
Zsolt Béla stb. benne van ugyan a Magyar 
Irodalmi Lexikonban, de pl. Bánóczi László-
né Balogh Vilma, Erg Ágoston, Kormányos 
István, Kulcsár István, Márer György, Mel-
léky Kornél, Nyigri Imre, Sarló Sándor és 
még sok más, a költő életében bizonyos jelen
tőséghez jutó szereplőről még lexikonokból 
sem tájékozódhat az olvasó. Ugyancsak 
szívesen vennénk némi jellemzést azokról, 
akik a költő ellenfelei lettek (Garai János, 
Somodi László, Téglás Ferenc stb.). Legalább 
olyasféle néhány mondatot, mint amit 
Fényes Samuról vagy Szimonidesz Lajosról 
szükségesnek tartott a szerző leírni. A József 
Attila-irodalomból olyannyira hiányzó port
rékkal hálára kötelezte volna a kutatókat. 

A következetlenség másik példája az 
idézetek fölhasználási módja. Általában: túl 
sok az idézet, gyakran olyankor is, amikor a 
szerző saját szavaival tömörebben összefog
lalhatta volna mondandóját. Túl sokat és 
ötletszerűen közöl teljes terjedelemben szö
vegeket: József Attila leveleit, verseit, cik
keit, illetve a neki vagy róla szóló írásokat. 
A dokumentumok ilyen közlésének addig van 
jogosultsága, amíg korabeli szövegek első, 
fölfedező közzétételét jelentik; másoktól ko
rábban föltárt, közreadott, tehát a kutatásba 
már bevont írások itteni újraközlése egyrészt 
fölösleges, másrészt éppen azért zavaró, mert 
— a szerző kárára! — elmossa a különbséget 
a már máshonnan ismert és az itt először 
hozzáférhető között. Nagyon helyes pl. nyil
vánosságra hozni a Vértes Györgytől meg
talált, részleteiben idézett, de egészében nem 
ismert kritikát a Kékmadár 1923. ápr. 16-i 
számából, Fenyő László valóban érdekes 
bírálatát. De ebben az összefüggésben szükség
telen yolt ideiktatni József Attila méltatását 
Réti Ödön Zorka c. regényéről, Van-e szocio
lógiai indokoltsága az új népies iránynak? c. 
nyilatkozatát, a Juhász Gyuláról való nóta 
vagy A csodaszarvas című versét stb. Hiszen 
ezek hozzáférhetők a kritikai kiadás meg
felelő köteteiben, a versek pedig az „össze
sekben". Ha pedig a kötetbe még nem jutott 
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Feleségem című verset helyesnek tartotta a 
szerző a Vigília szűk olvasótáboránál jóval 
nagyobb közönsége elé tárni, ugyanezt meg 
kellett volna tennie a másik, az „összesbe" 
még szintén nem került Félidő 0 : 0 cíművel 
is. De így vagyunk a dedikációk zömével is: 
elegendő lett volna rájuk utalni, idézni be
lőlük; nem kellett volna közlési módjukkal 
olyan látszatot kelteni, mintha ezzel jutot
tak volna nyilvánosság elé. 

így van pl. József Attila rádiószereplé
seinek vagy pőréinek kérdésében is. Nem 
Wacha Imre, Rejtő István, Hajdú Tibor és 
Rákosi Sándor közleményeinek eredeti do
kumentumait kellett volna könyvébe át
emelnie, hanem lényegüket — a szükséges 
idézetekkel — saját szavaival elmondania. 
Nemcsak ezekre, az egész munkára érvényes: 
a kevesebb több lett volna. 

Indokolt lett volna viszont, ha a Front 
1931. dec. 17-i számának Fel szocialisták. . . 
című szerzőtlen cikkéből, minthogy ezt bizo
nyos emlékezők (név szerint kik?) József 
Attiláénak tartják, s Pásztor is gondolati 
meg szöveges párhuzamokat lát a Munkások 
című versével, nemcsak kis részletet közöl 
(185), hanem idézi az egészet, éppen azért, 
hogy a szakkritika véleményt mondhasson a 
szerzőség valószínűségéről. Ebből a szem
pontból nem bánom, hogy újra közli a Vasat 
aranyért! c. írást (66), melyet a Népszabad
ságban elég nagy példányszámban tettem 
közzé, s amelynek a szerzőségéről kifejtet
teket most is állom, noha azóta olvastam 
Szabadjai (Széli) István levelét, melyben ön
magát tartja a cikk írójának. 

A sok idézés következménye, hogy Pász
tor József saját véleménye a dolgokról el
sikkad. Majd minden fejezetet úgy zár, hogy 
a végére mintegy hitelesítő pecsétet üt: Révai
tól, Sándor Páltól, Szabolcsitól, Gyertyán 
Ervintől vett citátumot. Holott néhány kér
désben lehetett volna továbbmennie, avagy 
legalább több álláspont szembesítése után 
egyik vagy másik mellett állást foglalnia. 
Pl. Az egységfront körül c. jelentős írásról 
nemcsak Sándor Pál, Kató István és Sza
bolcsi Miklós fejtette ki álláspontját. Ha a 
magam vidéki megnyilatkozását (Szegedi 
Egyetem, 1963. ápr. 10.) nem kérhetem is 
számon (noha Vértes György könyvének 
bibliográfiájában szerepel), Forgács Lászlóét 
(József Attila esztétikája) mindenképpen. De 
az ő neve és a tárgyat több vonatkozásban is 
érintő műve, érthetetlenül, elő sem fordul. 

Néhány tárgyi hibát is ki kell gyomlál
nom. Igaz ugyan, hogy Juhász Gyula kedvelt 
idézetének (Durate et vosmet rebus servate 
secundis) szerzőjéül Horatiust nevezi meg 
(37), de itt véletlenül Pásztor saját szövegé
ben ismétli meg, így helyesbíteném kell mind
kettejüket: Vergilius Aeneiséből való. Juhász 
Gyula írt a szociáldemokrata lapba, a szegedi 

256 

Munkába, de Móra nem (46). Húsz éve csak 
valószínűsítettem a Kődobás c. vezércikk 
szerzőségét (József Attila Szegeden, It 1955. 
148.), azóta már stíluskritikai és egyéb érvek
kel bizonyítottuk is (JGYÖM 7 : 397), tehát 
a „talán" bízvást elhagyható (55). Pásztor 
József egynek véli József Attila két lányis
merősét: mind a kettő Rózsa, de Szatmári 
Rózsika bölcsészhallgató, Günczler Rózsa 
pedig medika volt (79). Engem külön is zavar, 
hogy a tőlem vett idézetbe illesztette be az 
általa alkotott nevet, s úgy fest, mintha én 
írtam volna hibásan: „Szatmári (Günczler) 
Rozália". 

József Attila szövegeit is hibák szeplő
sítik. 1922. nov. 4-i levelében hibás: „De-
demberben jelent meg. . ."; helyesen: jelen 
meg, hiszen jövő értelmű jelenidőről van szó 
(19). 1925. nov. 24-i levelében hibás: „el nem 
menjen"; helyesen el ne menjen (110). 1925. 
márc. 8-i levelében nem „technikait", hanem 
teknikait írt (203). A Lázadó Krisztus pőrének 
védekezésében szereplő egyenlete a közölt 
formában értelmetlen, mert nyilván másolási 
mulasztás következtében (az írógépen nincs 
ilyen jel, kézzel kellett volna pótolni), hiány
zik a végtelen két jele. így a helyes: a : a = 
= oo ; oo. 

Még bosszantóbbak a versbeli hibák. 
A 242. lapon az Egy költőre idézett részében 
ott az ominózus „ködgyűrűk", az annyiszor 
helyesbített ködgyürők helyén. A 303. lapon 
pedig a verset is tönkreteszi a szép régi futtám 
helyén a „futottam". 

Más idézetekben és a szerző szövegében is 
akad hibás alak. A 255. lapon nyilván nem 
„magához hasonlította", hanem hasonította; 
a 201. lapon nem „irányában", hanem irályá
ban. A 256. lapon a Hatványtól vett idézet
ben szereplő zárójeles szöveg (tervezett kötet
cím) nem Hatványé, hanem Pásztoré; a fél
reértések elkerülésére tehát szögletes záró
jelben kellett volna adnia. Az 54. lapon a 
szegedi csak jelzője a Friss Híreknek, tehát 
kisbetűvel kellene kezdődnie és álló szedésű-
nek lennie. A 310. lapon értelemszerűen nem 
1927, hanem 1937 a helyes. A 23. és 24. lapon 
szereplő osztálytárs, Balog József neve h nél
kül, Galyasi Miklósé pedig rövid /y-nal 
helyes. 

Pásztor József hatalmas irodalmat bú
várolt át munkájához: jegyzéke tanúskodik 
erről. Mégis hasznosabb lett volna, ha forrá
sait nem csupán betűrendben fölsorolja, ha
nem a tárgyalás rendjében adott volna szá
mot, mit honnan vett. Ez nem növelte volna 
meg lényegesen a terjedelmet, így viszont 
nagyon nehéz egy-egy adatának ellenőrzése 
vagy további vizsgálata. De a mostani meg
oldás esetében is előbb kellett volna és tipog
ráfiában is megkülönböztetve megadnia a 
tárgyalt lapokat, folyóiratokat, s utánuk a 
róluk szóló irodalmat. Ügyelni kellene arra 



is, hogy következetesek legyünk a címföl
vételben. A 340. lap alsó felén az Élet és 
Irodalom egyik cikkét évfolyam és sorszám, 
a másikát keltezés jelzi. Mondanom sem kell, 
hogy az utóbbi a jobb. 

Dicséretes a kiadó, hogy nem takarékos-
kodta el a névmutatót. A már említett hibák
nak a mutatóban való tükröződésén kívül 
szóvá kell tennem, hogy magyarázatlanul 
két Németh László szerepel benne, azt a lát
szatot keltve, mintha az a Németh László, 
aki a statárium elleni fölhívást József Attila 
ívén aláírta, nem volna azonos az íróval, 
József Attila kritikusával. Sarló Sándor is 
azonos Pór Tiborral, tehát ez utóbbiról utal
nia kellett volna az előbbire. Következetlen 
a mutató az asszonynevekkel és a magyaro
sított idegen nevekkel is. Bánóczi Lászlóné-
nál Balogh Vilmára, Danzinger Ferencnél 
Agárdi Ferencre utalni kellett volna. Mayer 
János (119) kimaradt, Havel Bélának Wacha 
közli a keresztnevét is. Néhány betű- és 
számhiba is akad. 

Nem hallgathatom el a tipográfiával való 
elégedetlenségem sem. A terjedelmesebb 
idézeteket csak térköz választja el Pásztor 
szövegétől, sem idézőjel, sem dőlt szedés 
nem. Ez — különösen, ha az idézet lap tete
jén kezdődik vagy alján ér véget — nem elég, 
és sokszor tűnődnie kell az olvasónak, ki 
beszél most, az idézett vagy az idéző. Mo
dern megoldásnak szánta a műszaki szer
kesztő a pagináknak a szokásossal éppen 
ellenkező (páros lapon jobbra, páratlanon 
balra zárt) elhelyezését. Minden újításnak 
akkor van értelme, ha célját jól, jobban 
szolgálja. Ennél funkciótlanabb, célszerűt
lenebb megoldást ki sem lehetne találni! 
Mindig a gerinc kifordításáig kell széthajtani 
a könyvet, valahányszor a mutató nyomán 
keresünk valakit. Nem véletlenül alakult az 
ki, hogy a pagina páros lapon a bal, páratlanon 
a jobb szélen van! 

Végül mentegetnem kell magam, hogy 
Pásztor József szorgalmas és sok részadatot 
jól egybeszerkesztő és tanulságokat kínáló 
munkájáról szólva többet írtam kifogásaim
ról, mint elismerésemről. De nem hiába 
„kritika" a könyvismertetés műfaji neve: 
elsősorban a javítani valók szóvá tétele a 
föladata. A dicséret egyetlen szóval elmond
ható: eredmény. 

5. Reguli Ernő először húsz éve, 1955-ben 
éppen az ItK hasábjain (és különnyomatban 
A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 
31. számú füzeteként) adta ki írások József 
Attiláról című bibliográfiáját. Az addigi 
irodalmat a lehető teljességben nyújtotta, 
három csoportban: előbb az önállóan meg
jelent műveket, utána a folyóirat- és hírlap
cikkeket, végül a verseket. A személynevek, 

a földolgozott lapok, a könyvismertetések 
és az illusztrációk mutatója tette hasznossá 
akkori összeállítását. 

Két évtized múltán e munkájának folyta
tását vártuk: a személyi bibliográfiák készí
tésének módszerében azóta bekövetkezett 
korszerűsödés figyelembevételével. Tehát az 
1955-i bibliográfia hiányainak pótlását, va
lamint az 1955 és 1974 közötti termés beta
karítását egységes időrendben. Az önálló 
művek és cikkek elkülönítésének a közlési 
rendben nemhogy jelentősége nincs, de 
zavaró is. Erre vonatkozó igényünket a mu
tató teljesen kielégíti. 

A mostani bibliográfia e tekintetben való
ban helyesen járt el: legföljebb azon van 
finomítani való, hogy az önálló műveket a 
napilapok szoros időrendjében hol célszerű 
elhelyezni. Pl. Szabolcsi Miklós Fiatal életek 
indulója című könyvét a bibliográfia 1963 
elejére helyezi (1142), holott a belőle vett 
részlet még csak ezután következik (1170), 
és az első kritikából (1184) világos, hogy az 
év őszén, szeptember végén, október elején 
jelent meg. Helyesnek látszik tehát az az elv, 
mely szerint az önálló müvet a szoros időrend
ben a róla megjelent első kritika elé kell helyezni; 
ekkor tévedünk a legkevesebbet. 

Csalódással kellett azonban látnom, hogy 
az új bibliográfia több szempontból alatta 
marad lehetőségeinek. Egyrészt ugyan bőví
teni akarta az 1955-i bibliográfia gyűjtőkö
rét, amennyiben nemcsak a József Attiláról 
szóló irodalmat, hanem a József Attilá/ó/ 
való műveket is bevonta, másrészt azonban 
a „teljességre törekvő összeállítás" szándéká
val ellentétesen — válogatott. Húsz évvel ez
előtt inkább lett volna értelme, hogy a bib
liográfus József Attila írásait is számba ve
gye, de azóta — a kritikai kiadás újabb kö
teteinek birtokában — ennek nincs jelentő
sége. Különben is felemás a föladatvállalás, 
hiszen a verseket mellőzte, csak a prózai írá
sokat vette föl egyenként. 

Egyneműbb lett volna ez a bibliográfia, 
ha Reguli Ernő kitart a húsz év előtti cél 
mellett, s csak a József Attiláró/ szóló íráso
kat gyűjti össze, ezeket azonban a lehető tel
jességgel. Sajnálatos, hogy még az 1955-i 
bibliográfiájának anyagát is megrostálta. 
Hogy milyen szempontok alapján, nem derül 
ki. De tanulságos példa az ilyenfajta váloga
tás önkényes és előre nem láthatóan káros 
voltára, hogy a Magyar Nemzetben nemrég 
(vö. 1975. júl. 4.) vita folyt József Attila 
szárszói temetéséről, és az ebben döntőnek 
számító írás, az öt év távolából a leghitele
sebb (Horváth Béla: Hogyan temettük el 
József Attilát Balatonszárszón? Magyar 
Nemzet, 1942. dec. 4.), az 1955. évi bibliográ
fiában szerepel, a mostaniban sajnos nem. 
Holott a bibliográfiának egyik célja, hogy az 

257 



újra-,,fölfedezések" és legendagyártások ki
küszöbölésére a leghitelesebb bizonyítékokat 
ne hagyja feledésbe menni. 

Kihagyta pl. Szabó Zoltán (Magyar Nem
zet, 1939. dec. 3.) vagy Vass László (Híd, 
1944. március) írásait is. Érthetetlen, hogy 
Szentkuthy Miklós tanulmányát (Válasz, 
1947. december) 1955-ben közölte, itt viszont 
csak a pótlásban adott neki helyet. Ez utób
biról sajnos nem derül ki, hogy verselemzés: 
a Lassan, tűnődve... c. vers magyarázata, 
amely így hiányzik a verselemzéseknek — 
egyébként nagyon hasznos, a bibliográfia 
egyik legfőbb értékét adó — mutatójából. 
Hasonlóképpen hiányolom a Tiszatáj 1954. 
októberi számából Gottlieb Sándor kis köz
leményét, mert ez meg a Gügyü, gügyü... c. 
vers egyetlen értelmezési kísérlete. 

De nem sikerült pótolni az 1955. évihez 
képest néhány hiányt sem. Most sincs a 
bibliográfiában néhány fontos cikk. Pl. Erdei 
Istváné (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1932. 
dec. 18.), Fejtő Ferencé (Korunk, 1935. 
2. sz. 116—123.), Kodolányi Jánosé (Magyar 
Élet, 1938. 9. sz.), Losonczy Gézáé (Népszava, 
1941. dec. 25.). Hiányzik Sobolewski tanul
mányának (1045) visszhangja a Tiszatájból; 
hiányzik a megzenésített versek közül a 
Flórának című, holott erről külön cikket ír
tak, s ez benne van a bibliográfiában (1059). 
Nem akarok szerénytelennek látszani, ezért 
a magam hiányzó írásait nem sorolom föl, de 
hadd hívjam föl a figyelmet Szigeti János 
József Attila és Hódmezővásárhely c. bibliográ
fiájára (Csongrád megyei Könyvtáros, 1972. 
március), amely jónéhány, itt hiányzó írást 
megment a feledéstől. De azóta is jelentek 
meg nem nélkülözhető cikkek a vidéki la
pokban. Pl. Szigeti János: József Attila ürü
gyén Csorba Péterről (Csongrád megyei Hír
lap, 1973. márc. 11.). 

Megnehezíti a bibliográfia használatát 
célszerűtlen és zavaró kettőssége. Úgy tudom, 
Csikasz József né készítette az első felét, az 
1969 végéig terjedő időszakot; ezt Reguli elő
ször lektorként vette kézbe, de közreműkö
dése oly mértékűvé vált, hogy a folytatást a 
könyvtár, melynek időközben munkatársa 
lett, reá bízta. Az, hogy 1971-ben az addig 
elkészült rész nem jelent meg, nem elég ok, 
hogy most, amikor végre megjelenhetett, 
„technikai okokból és a gyorsabb közread-
hatóság reményében" Reguli nem olvasztotta 
egybe a két részt, és az 1970-től 1974-ig gyűj
tött anyagot (nemcsak ennek az időszaknak 
a termését, hanem az ekkor lelt pótlásokat és 
kiegészítéseket is!) külön közli, megismétel
ve az első rész tárgyköreit. Ennek olyan kö
vetkezményei is vannak, hogy egy csomó té
telszám üresen maradt (1914—1949, 1960— 
1962, 1993-2031, 2079, 2446-2449). Isme
retlen okból más tételszámok is hiányoznak: 
25, 1148, 1958. A kötet utolsó tételének szá

ma (2481) tehát korántsem azt jelenti, hogy 
a bibliográfia ennyi művet tartalmaz. 

Jóval kevesebbet, főként azért, mert ren
geteg az indokolatlan ismétlés. Reguli min
den közlést külön tételszám alatt ad meg, 
ahelyett, hogy az első közléskor föltüntetné 
valamennyi későbbi megjelenését. Pl. Illés 
Endrének egyetlen írása („Magadat mindig 
kitakartad") öt tételt tesz ki, mert az Új írás 
1962 decemberi számában megjelent tanul
mányt az író újra megjelentette Gellérthegyi 
éjszakák (1965), írók, színészek, dilettánsok 
(1968), Krétarajzok (1970) című köteteiben, 
sőt közölte a Diákkönyvtár Vallomás az 
írásról című gyűjteménye (1972) is. Mindezt 
egyetlen tételszám alatt, egy helyen föl lehe
tett volna sorolni. Ez részint takarékosabb, 
részint áttekinthetőbb. Reguli él ugyan a 
kölcsönös utalásokkal, de ez fölösleges lapoz
gatásra kényszeríti a használót, s nem is min
dig tökéletes. Pl. az idézett esetben az 1287. 
tétel alatt négy helyett csak kettőre utal. 
Másutt is többször hiányzik az azonosságot 
jelentő utalás. 

Ez a gyakorlat megtévesztő is. Pl. a mu
tatóból azt hihetnénk, hogy a Téli éjszakáról 
öt elemzés jelent meg. A valóságban csak 
három, mert Csoóri Sándoré az első közlés 
után még két ízben megjelent. Az utalások 
itt is hiányosak, és az írások azonossága a 
mutatóból sem derül ki. 

Ugyancsak egyetlen tételben szerepelhet
nének az azonos művek különféle kiadásai 
(pl. József Jolán: József Attila élete, A város 
peremén) is. 

Nagyon kár, és szintén hely- és időpazar
lásra vezet, hogy a bibliográfia elszakítja 
egymástól az ismertetett könyvet és a könyv
ismertetéseket. Holott már Kozocsa köve
tendően csinálta évi bibliográfiáiban, hogy 
az ismertetéseket az ismertetett művek alá 
csoportosította, ő még mechanikusan, az 
ismertető neve vagy az ismertetést közlő lap 
címe szerint betűrendben, az egyedül értel
mes időrend helyett. 

Ha már Reguli fölvette József Attila írá
sait, nem mellőzhette volna az első megjele
nési helyen kívül a kritikai kiadás megfelelő 
helyére való utalást. Hiszen az olvasók 99%-a 
számára pl. az Öngyilkosság? című írás csak a 
JAÖM 4. kötetében férhető hozzá; az Ember
ismeret című kiadvány (1935) könyvészeti 
ritkaság. Juhász Gyula Előszavát a Szépség 
koldusához a JAÖM mellett a JGYÖM 6. 
kötetében is olvashatjuk: ez hiányzik a bib
liográfiából. 

Megfordítva: hiányzik viszont néhány írás 
első megjelenése. Fábry Zoltánnak a Döntsd 
a tőkét c. kötetről az Út 1931. évi 6. (augusz
tusi) számában megjelent ismertetését csupán 
Csanda Sándor tanulmányában való újra
közléséből, Horger Antal érdekes nyilatko
zatát az Esti Kurír 1943. szept. 29-i száma 



helyett csak Bokor László cikkéből ismerjük 
meg; saját időrendi helyükön nem találha
tók. Ha a József Attilához írt versek is idő
rendben volnának, bizonyára az elsők között 
szerepelhetne a vásárhelyi Pákozdy Ferencé 
(Népújság, 1938. jan. 1.), holott most csak 
1968-ban megjelent kötetéből tünteti föl a 
bibliográfia. 

A verseket szerzőik, a megzenésített ver
seket a megzenésítők betűrendében közli Re-
guli. Ennek semmi funkciója sincs, hiszen 
ezek a nevek a névmutatóban ugyané sor
rendben könnyen föllelhetők. Helyesebb lett 
volna vagy itt is megtartani az időrendet 
(a költőhöz írt versek születése, a megzené
sítések története, sűrűsödése önmagában is 
tanulságos), vagy netán a megzenésített ver
sek betűrendjében; bár ez megint inkább mu
tatóra váró föladat. 

1955. évi bibliográfiájának annotációiban 
Reguli megadta a levélközlések, dedikációk 
keltét; itt sajnálattal nélkülözzük az azonosí
tásnak e fontos kellékét. Olykor más magya
rázatot is hiányolunk. Pl. Sarló Sándor 
A vöröscsontú költő cikkéhez odakívánkozik: 
„József Attila Párizsban." S az ilyen anno
táció érezteti leginkább a tárgymutató szüksé
gességét. Ez nagyon hiányzik ebből a bibliog
ráfiából ! Akkor segítené igazán az irodalom
történeti kutatást, az egyetemi oktatást, de 
még a költőt kedvelő olvasói érdeklődés ki
elégítését is, ha e gazdag címjegyzékbe minél 
több szempontú mutatóval lehelt volna lel
ket. József Attila Párizsban, Makón, Kis-
zomboron, Hódmezővásárhelyen stb. Laká
sai, pörei, munkásmozgalmi tevékenysége, 
szárszói temetése; verstana, szürrealizmusa, 
egzisztencializmusa, freudizmusa s így to
vább: mindezekről szétszórtan számos cikk 
szól, s a mutató egy helyre hordhatná őket. 
Még a költő írásjeleit is vizsgálták: a gondo
latjel (2337) vagy a zárójel (2075, 2127) sze
repét stílusában. Roppant gazdag anyag 
halmozódott föl a kutatásban, de ezt a bib
liográfia — mutató híján — csak homályosan 
tükrözi. Ideje már a korszerű bibliográfiai 
gyakorlatban általánossá tenni, megkövetel-

József Attila, Arany János és Petőfi Sán
dor után Csokonai Vitéz Mihály életműve 
kerül a sorozat darabjaként a nagyközönség 
elé — a kiadói szándék helyességét és idő
szerűségét a második születési centenárium
tól (1973) függetlenül is indokolva látjuk. 
Hogy problémák vannak a magyar felvilá
gosodás korának oktatásával és ismeretter-

ni a tárgyszavakra is kiterjedő, egységes 
mutatót, indexet. Ez koronázza meg a bib
liográfiát. 

A betűjelek föloldásában, névtelen írások 
kiderítésében Reguli derekas munkát vég
zett. Egy hibát leltem: a 2309. tételben sze
replő közleményt nem az előtte levő cikk 
írója, Bokor László tette közzé, hanem — a 
tartalomjegyzékben három csillag ugyan
azon számban még előforduló analógiája, de 
a cikk tartalma is bizonyítja — maga a szer
kesztő, tehát Kovács Sándor Iván. 

A szoros időrendi közlésmód lehetővé 
tette, hogy a címfölvételek megtakaríthas
sák az évszám állandó ismételgetését. De 
csak akkor, ha egyúttal élőfejet is alkalma
zunk, mert enélkül — főként a gazdag ter
mésű évek (pl. 1955) — sok lapozásra kény
szerítenek, mire megállapíthatjuk, melyik 
évben járunk, s így elvesztjük a réven, amit 
nyertünk a vámon. A gyakran használt rö
vidítésekben egyébként helyesírási hiba van: 
nem U. a., hanem Ua. (ugyanaz), s nem 
V. ö., hanem Vö. (vesd össze). 

A mutató Dudás címszavából lemaradt a 
keresztnév és a tételszám. Fejtő Ferenc alatt 
a 448. tétel vagy fölösleges, vagy hibás. A két 
Pákozdy Ferenc megkülönböztetése nem 
egészen sikerült: a 314. tétel (azonos egyéb
ként a 2094-kel) a vásárhelyié. Pór Tibor 
azonos Sarló Sándorral, az előbbinél tehát 
csak utalni kellene az utóbbira. Sárközi 
István neve hol í-vel, hol y-nal szerepel. 
A betűjelénél Szerdahelyi Sándor tévesen 
Nándor. A 289. lapon a kritikai kiadások bí
rálatait célszerű lett volna kötetenként el
különíteni; hasonlóan a 292. lapon a bibliog
ráfiákat is. 

A József Attila-bibliográfia természetesen 
módszertani fogyatékosságai ellenére leg
főbb céljának megfelel: gazdag anyagával 
megkönnyíti a könyvtárra menő József At
tila-irodalomban való eligazodást. Szorgal
mas, nagy anyaggyűjtő munkát testesít meg; 
kár, hogy a nem eléggé szerencsés közlési 
mód korlátozza használhatóságát. 

Péter László 

jesztői népszerűsítésével, azt már 1972-ben 
leszögezte az Irodalomtörténeti Társaság ba
latonfüredi vitaülése (írásos anyagát 1. It 
1973/2). Sajnos, Csokonaival, a kor kétség
kívül európai (és egyetlen európai) rangú 
poétájával sem fest sokkal jobban az össz
kép: neve ugyan ott szerepel a köztudatban 
irodalmunk legelső vonalában, de „a magyar 

JULOW VIKTOR: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
Bp. 1975. Gondolat K- 226 1. (Nagy Magyar írók) 
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