
Tverdota György 

JÖZSEF ATTILA 
ÉS A SZÜRREALIZMUS 

írásomat, amelynek részleteit hozzászólásomban felhasználom, nem 
a konferenciára, sőt, nem is azzal a céllal készítettem, hogy általa József 
Attila szürrealizmusáról mondok véleményt. Mégis, azt hiszem, erőltetés 
nélkül illeszkedik az itt folyó eszmecserék anyagához. Nem is elsősorban 
azért, mer t gondolatmenetem középpontjában a Párizsi anzix című vers 
áll, amelyen felismerhetők a szürrealista befolyás nyomai. Nem is első-
sorban azért, mert ezzel a művel úgy foglalkozom, mint József Atti la 
egy verst ípusának példányával, amelyhez például az Ülni, állni, ölni, 
halni, vagy A hetedik című, Bori Imre szerint fontos szürrealista versek 
tartoznak. 

Hanem leginkább azért, mert e vers és e verstípus elemzése szá-
momra alkalmul szolgált a f iatal József Attila és a hagyományok, fő-
ként az avantgard tradíció kapcsolatának vizsgálatához. És ez a vizs-
gálódás, ha közvetlenül nem is a költő és a szürrealizmus közötti össze-
függésekre koncentrál, közelről érinti ezeket. Ha úgy tetszik, azt a né-
zőpontot próbál tam megjelölni, ahonnan véleményem szerint József 
Attila és a szürrealista örökség kapcsolatának kérdését szemügyre venni 
érdemes. 

József Attila szürrealizmusának problémáját Bori Imre egyfélekép-
pen, Szabolcsi Miklós ettől jelentősen eltérően részletesen és alaposan 
megvizsgálták. Átfogó koncepciójukat megítélni az ál talam elemzett 
részletkérdés a lapján nevetséges erőlködés lenne. Az elmondottakból 
azonban kiderül majd, melyikük álláspontjához állok közelebb. 

A Párizsi anzix szerkezetének legfőbb jellegzetességét a cím ponto-
san néven nevezi: anzix — azaz olyan „képeslap"', amely sorba vagy 
egyszerű geometriai alakzatba rendezett apró képekben muta t j a be egy 
város vagy egy vidék nevezetes vagy jellegzetes részeit. A költő is apró 
képekből, jelenetekből összeállított versben idézi föl, milyennek lá t j a 
Párizst egy szegény, idegen, bohém egyetemista. Az anzixról nem hiány-
zik az Eiffel-torony, a Notre Dame, a boulevard Saint Michel és helyet 
kapnak a párizsi élet képei is. De a vers nemcsak az építészeti neveze-
tességeket, nemcsak a párizsi életképeket rögzíti, hanem az anzix össze-
áll í tójának a lakjá t is felvil lantja. 

Két sorát: „Az Eiffel-torony éjjel eldől/bebuvik paplanos ködökbe," 
Szabolcsi Miklós korabeli modernista festményekkel (például Delaunay 
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kubista Eiffel-tornyaival), illetve kollázsokkal hasonlította össze, r á m u -
ta tva a versépítés és az avan tgardra jellemző szerkesztésmód összefüg-
gésére. A Párizsi anzix szerkezete első lá tásra valóban kollázsszerű: 
egy szuverén alkotó egyéniség által kisebb-nagyobb diszparát e lemek-
ből összeválogatott és összeragasztott kép-egész. 

A leírás során azonban célszerűbb az anzix-hasonlatból kiindulni. 
Mégpedig azért, mer t a vers apró részletekből tevődik össze, amelyek 
ter jedelme nagyjából egyforma: egy vagy két sor. A verstípus da rab ja i -
nak többségében, mint például az Ülni, állni, ölni, halni c íműben az 
egységek legnagyobbrészt sornyi te r jede lműek: elemi egységek, amelyek 
valamely homogén információt közölnek. A kollázs szabálytalanabb és 
a versek, amelyek reá hasonlí tanak, némileg el térnek az anzix-szerke-
zettől. A kollázs-analógia a verst ípus korábbi vál tozatainak bemuta tá -
sára alkalmasabb lesz. 

A Párizsi anzixot a részletek és a versegész sajátos viszonya jel-
lemzi. Ezt jól megfigyelhet jük, ha az anzix-szekezetet összehasonlítjuk 
a mozaik-szerkezettel. A mozaik éppúgy elemi egységekből épül fel, 
mint az anzix, de az egyes mozaikkockának nincs az egészen belül vi-
szonylagos önállósága, zártsága, magában vet t jelentősége, amellyel az 
anzix képei rendelkeznek. A mozaik-kockák milyenségét közvetlenül 
meghatározza az egészben betöltött szerepük, helyük. Magukban nem 
keltenek figyelmet. Az anzix képei ellenben megállásra kényszerítenek. 
Az egész csak közvetve határozza meg a részletet. Nem lehet úgy szem-
lélni, hogy összbenyomást szerezzünk az egészről és ne f igyel jünk kü -
lön-külön a mozzanatokra. Ellenkezőleg: külön-külön meg kell nézni 
minden tagot és az elemek egésszé a szemlélőnek nem a szemében, csak 
az agyában rekonstruálódhatnak. Nincs meg az egyes kockák folyto-
nossága, egymáshoz kapcsolódása, egymásból következése, egymásra 
utaltsága. Az egyes képek ki is cserélhetők, el is hagyhatók, tovább hal-
mozhatok, sőt, össze is keverhetők bizonyos mértékig, míg a mozaiknál 
ilyen cserének, h iánynak vagy többletnek sokkal nagyobb következmé-
nyei vannak. 

Az anzix-szerkezet tehát önálló és zárt, független, egy másból nem 
következő, ok-okozati kapcsolat, időbeli egymásután, azonosság vagy 
ellentét szerint nem összefüggő min ia tűr képek egyberótt egésze. Az 
említet t kapcsolatok persze önkénytelenül, asszociative, esetlegesen lét-
rejöhetnek, de nem kell lé t re jönniük és á l ta lában kimerülnek a szom-
szédos képek közötti laza, könnyed kapcsolódásban. Az egyes kép nem 
felesel távolabbiakkal, a redundancia, a variálódás minimális és ugyan-
csak véletlenszerű. Az egyik kép nem fe j t i ki a másikat, nem fűzi azt 
tovább, nem utal vissza egy előbbire. Az elemek diszparát volta tehát 
hangsúlyos. Az ilyen képeknek magvasaknak, szellemeseknek, f r appán -
saknak kell lenniük. Meg kell, hogy fogják a szemet, külön-külön le kell 
tudniok kötni az olvasó figyelmét. 

A vers azonban nem teljesen függet len ötletek összedobálásának 
eredménye. Témája — Párizs, ahogyan a költő l á t j a és a költő élete a 
híres világvárosban — elég pontosan meghatározza azt a kört, amelyen 
belül az asszociációknak mozogniuk kell. Sőt, a körön belül is vannak 
pontok, (a város „címerébe" kívánkozó épületek), amelyeket az alkotó-
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nak érinteni előnyös. A verstípus minden versében van egy ilyen álta-
lános, az egészet á tható elv, szempont, vagy ha más nem, egy végig-
áramló érzelmi tónus. A költő nagyfokú kötetlensége ilyen kereteken 
belül érvényesül. Az egységet biztosító elv gyakorta életösszegzés (Az 
oroszlán idézése, Végül), létösszegzés (Medáliák 4., A hetedik), vagy más 
általános tanulság megfogalmazása. (Ülni, állni, ölni, halni). Ez az összeg-
zés, konklúzió gyakran közvetlenül is megjelenik, a képek sora után, a 
vers — vagy ha vannak ilyenek — az egyes s t rófák végén. A konklúzió 
k imondja a képek értelmét, megfej t i a vers egészét és azt a benyomást 
kelti, hogy az elemek kiválasztása és a közöttük levő összefüggések ra -
cionálisan magyarázhatók. 

A költő a Párizsi anzixban tud ja leginkább elfogadtatni a képek 
önállóságát és szervetlenségét a mindennapi élet montázs tehnikájára 
való utalással, az „anzix"-metafórával . Éppen ezért szemléletesen leplezi 
le az anzix-szerű vers-szerkesztés sajátos szervetlen-mellérendélő voltát. 
Az Oroszlán idézése, az Ülni, állni, ölni, halni vagy A hetedik ér te lme-
zése azonban már több gondot okoz. 

Az elemző a versegész (konklúzió által sugallt) racionalitását fe l -
tételezi a részek közötti viszonyban, a szerkesztési módban is és re j t e t t 
s t ruktúrá t , analógiás, ellentétes kapcsolatokat, (alternatív) választási 
lehetőségeket, esetleg okozati, időbeli összefüggéseket keres ott, ahol 
azok nem léteznek. Keresi, mer t a szabályos külső, az „értelmes" konk-
lúzió leplezi a szervetlenséget, pluralitást , heterogenitást . És, persze, aki 
keres, az talál is. 

A sorok egymásutánjá t , az egységek kapcsolatát azonban e versek 
esetében nem valamely spekuláció, nem re j te t t s t ruk tú ra szabja meg, 
hanem egy összetett, sajátos költői rutin magyarázza. E rut in József 
Attila egyéni fejlődésének produktuma. Az anzix-szerkezet megértése 
érdekében e ru t in létrejöttének folyamatát kell végigkövetni. 

Az anzix-szerkezet legkorábbi változatai számunkra csupán azért 
érdekesek, mer t az adott szerkesztésmód ősformáit, az anzix-szerkezet 
fej lődésének kezdőpontjai t jelentik. A típus csírái, a nyersebb variánsok 
világosan u ta lnak az adott szerkezet for rása i ra az irodalmi hagyo-
mányban. 

Az anzix-szerkezetnek legszélsőségesebben továbbfej lesztet t vál to-
zataiban is fel ismerhető alapja: a halmozás sílusalakzata. A Párizsi 
anzixot, A hetediket és a t ípus többi da rab já t szerkezetileg a halmozás 
sajátos f a j t á j á n a k tek in the t jük . Bennük a költő ter jedelmesebb, nyelvi-
leg önálló egységeket: azonos szerkezetű tagmondatokat vagy éppen 
mondatokat sorol fel. A halmozás hagyományos példáival természetesen 
találkozunk a nyugatos, pályakezdő József Atti la verseiben. 

Az anzix-szerkezet kialakítására, a halmozás hagyományos fo rmá i -
nak továbbfejlesztésére az a tény ad lehetőséget, hogy a költő olyan 
szavakat (például jelzőket) kapcsolhat felsorolásszerűen egybe, amelye-
ket a köznyelv nem fűzne össze, mer t nincs közöttük folytonosság, n e m 
azonos szinten tükrözik a valóságot. Kirány István Ady l í rá jában k imu-
t a t j a i lyen diszparát halmozások jelenlétét és fe lh ív ja a f igyelmet a r ra , 
hogy Ady az ilyen alakzatokban előlegzi, cs í rá jában előkészíti az avan t -
gard montázs-szerű szerkesztésmódját. Tehát a pályakezdő József At t i la 
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már a nyugatos szerzők tanulmányozása és utánzása során találkozott 
az anzix-szekezet csírájával. Akár a halmozás hagyományos fo rmájá tó l 
elrugaszkodva, akár a diszparát halmozás kezdeményeiből kibontakoz-
tatva a lakul tak ki a verst ípus első változatai, tény, hogy ezeket a költő 
avantgard minták u t án alkotta és a nyugatos ru t in csak megszűntetve 
megőrzött készség f o rmá jában vet t részt megformálásukban. 

A verstípus első, a hagyománnyal még közvetlenül érintkező pél-
dányai közül a Szép, nyári este van címűt emelem ki. A vers min tá jáu l 
részint Walt Whitman költeményei szolgáltak. Nem véletlen, hogy a 
Whi tman-hatás t éppen a diszparát elemeket halmozó versek genezise 
során emlegetjük, hiszen közismert, milyen fontos szerepe van költésze-
tében a mellérendelt , lazán összefüggő, tényeket, képeket görgető, vég-
nélküli, telhetetlen felsorolásoknak. Ez a technika költői arcula tának 
szembetűnő jellegzetessége. Összehasonlításul olyan versét idézhetném 
— az Üdvözlet a világnak című ciklus 3. darabjá t , — amelynek lírai 
hőse a világ egészét hallott és hallani vélt hangjainak e l ragadtatot t be-
fogadásával átélő szubjektum. A költői képzelet és emlékezet egymás 
u tán ötletszerűen felidézi a földkerekség nagyszámú, egymástól füg -
getlen, karakter iszt ikus hangját: énekhangokat , kiáltásokat, sóhajokat, 
hogy a részleteken keresztül sa já t j ává tegye a hangzó világ teljességét. 
A hanghul lámok által homogenizált világ jelenik meg József Atti la ver -
sének második részében is. Ennek megfelelően mindkét műben szabályo-
san ismétlődik, hozzáragasztva a különböző tar talmakhoz, a hallani ige 
szükséges alakja . 

A Szép, nyár i este van másik forrása Kassák és köre 1919-cel záruló 
első avantgard költői korszakának versanyaga, a bennük tudatosan, sok-
szor keresetten alkalmazott szimultán technika: a térbelileg más és más 
helyen, de egyidejűleg történő események vagy fennálló állapotok össze-
rántása, szervetlen módon történő összefoglalása. Receptje szerint a tér -
ben szétszórt elemeket fel kell halmozni, ki kell hagyni a közöttük levő 
folytonosságot megteremtő, de az adott szempontból érdektelen közeget. 
Az így létrehozott műegészben az összezsúfolt heterogén elemek között 
vágások, törésvonalak láthatók. Ahogyan a Hirdetőoszloppal kötet nem 
egy versében, például a Plakát vagy a Vásár címűekben, úgy az elem-
zett József Atti la mű első felében is megtalá l juk ezt a szimultán techni-
kát és nyelvi következményét, a képek diszparát halmozását. A vers 
minden sorát, a harmadiktól fogva hasonlóan a didaktikusán szimultá-
nista versekhez, az „ugyanakkor" kifejezéssel lehetne kezdeni. A külön-
böző mozzanatokat a nyár i esti időpont egyidejűsége és a nagyvárosi 
helyszín homogenizálja. Ha a Szép, nyár i este van város-leírását a Pár i -
zsi anzix Párizs-képével rokonít juk, az előbbit az utóbbi mögé előz-
ményként vet í t jük, akkor ki tűnik a későbbi vers eszköztelensége, oldott-
sága és a korábbi mű kezdetlegesebb, darabosabb, mesterkél tebb elő-
adásmódja. 

A Bécsben élő Kassák és köre szemében azonban az ilyen versek 
nagyon is hagyományosaknak, ósdinak tűntek. Nyomásukra a költő lépett 
egyet és Kassák számozott verseit vet te mintául egyes köl teményeinek 
megalkotásához. Az összefüggést a minta és u tánzat között Kassák 17. 
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versének és József Attila Oly friss... kezdetű köl teményének szembesí-
tésével szemléltethetném. 

Az ú j recept az, hogy a költőnek, miközben í r j a a verset, mindig 
más és más dolog jut az eszébe. A „fejlődés" az előző stádiumhoz képest 
ennek következtében egyrészt az egymást követő halmozott egységek 
közötti függetlenség, távolság növekedésében nyi lvánul t meg, másrészt 
fokozódott az építőelemek egymáshoz mér t terjedelmi arányainak elto-
lódása. Az Oly f r i s s . . . egységeit megkülönböztetésül az anzix képeitől, 
kockáitól, szólamoknak nevezem. Kassák alacsonyabb sorszámú számo-
zott versei és ezek nyomán József Attila ilyen t ípusú alkotásai úgy épül-
tek föl, hogy a költő teljesen önálló, zárt szólamokat sorakoztatott egy-
más után. Ezek a szólamok nem esnek egybe a sorokkal. Egyetlen szó-
lam több sorra is ki ter jedhet , de egyetlen sorban esetleg több szólam is 
helyet kaphat . Gyakran előfordul, hogy a szólam enjambement-szerűen 
á thaj l ik egyik sorból a másikba. Az sem r i tka eset, hogy a pseudo-szin-
taxis ér telmében össze-nem-függő mondatok, szólamok között önkénye-
sen te remt alá- vagy mellérendeltségi kapcsolatokat a költő. De a gro-
teszk, f e jük te te jén álló ér te lmű szólamok között ta lá lkozhatunk hosz-
szabb, szervesen összefüggő, „értelmes" betétekkel is, sőt, esetleg motí-
vumok ismétlődhetnek; távolról, ha „értelmetlenül" is, visszafelelhetnek 
egymásnak. 

A kollázs-szerűség, amely mint analógia a Párizsi anzix elemzése 
során fölvetődött, sokkal inkább jellemzi ezeket, az egyes szólamokat 
egymásba áttörő, vagy áttüntető, nem egységnyi elemekből épült, sza-
bálytalanabb verseket, amelyeket nem konklúzió, nem téma, nem vala-
mely elv, hanem egy tárgytalanabb, körvonalazat lanabb minőség: egy 
domináns érzelmi-hangulati tendencia t a r t össze (vagy rosszabb esetben 
nem ta r t össze semmi.) 

A továbbfej lődés út ja , amelynek végén „kollázsból" „anzix", „szó-
lamból", „kocka" lett, a hagyományos formákhoz való visszafordulás 
ú t j a volt. József Attila költészetében fokozatosan újraéledt , illetve hang-
súlyossá vált a klasszikus költői örökség, a Nyugat l írai hagyománya 
és a népköltészetből eredő művészi tapasztalat. Mivel a tá rgyal t vers-
típus korai változatait a költő avantgard alkotói gyakor la tának jelleg-
zetes termékeiként értelmeztem, úgy vélem, fej lődésének ez ú j a b b 
állomása némi fényt vet arra , mi lett a sorsa az avantgard hogyomány-
nak a költő éret t költészetében? 

A párizsi anzixra és társai ra vonatkozólag érvényesnek t a r tom a 
„szintézis" sémáját, amely szerint a hagyományos poétikához való vissza-
térés nem jelentet te az avantgard rut in egyszerű kiiktatását , hanem a 
két, egymással látszólag össze nem férő költői gyakorla t találkozásából 
egy sajátos, harmadik minőség jött létre. 

Első pi l lantásra is szembeötlik, hogy az eddigiekben idézett szabad 
versekhez képest Az oroszlán idézésétől az Egy kisgyerek sír-ig versek 
kötött fo rmájúak , rímesek, ri tmusosak, részben s t rófákra oszlanak. El-
tűntek belőlük a whi tmani vers lomposságai, a kassákos vers n y a k a -
tekertségei. Fontosabb azonban az, ami e formai szigorodás mögött vég-
bement. A versek diszparát egységei nyelvtanilag azonos szerkezetűekké, 
egyöntetűekké, ter jedelmileg arányosakká váltak. Az összefoglaló moz-
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zanat élesebben körvonalazódott bennük, nem marad t a hangula t i szfé-
rában: értelmileg art ikulálódott vagy temat ikus kötöttségként je lent-
kezett. A hagyományos költőiség térnyerése csak egyetlen helyen nem 
következett be, az avantgard gyakorla t folytonossága csupán egy, de 
kulcsfontosságú ponton marad t fenn: az egyes diszparát elemek zártsága, 
függetlensége, kapcsolódásuk szervetlensége nem vesztette érvényét . 
A sorakozó képek csak a da rabkáka t mágnesként összetartó konklúzió 
vagy téma közvetítésével ér intkeznek egymással. 

Közelebbről nézve azonban szükségesnek látszik némileg feloldani 
az eddigiekben fel tét len érvényűnek rajzolt műfa j i szabályokat. A „har-
madik minőség" lé t rejöt te nem volt eleve biztosítva. A hagyományos 
poétika gyakran az avantgard rut in rovására érvényesült : az anzix-szer-
kezetet is bomlasztotta, szelídítette a halmozás diszparát jellegét. A disz-
pará t halmozás és a szokványosabb halmozás közötti átmenet, t ehát az 
avantgard szerkesztési tendencia háttérbe szorulása jellemzi a Végül 
című vers szerkezetét. Az idő rövidségére való tekintet tel érveimet it t 
nem mondom el. 

A hagyományos poétika behatolása az avantgard eredetű versépítési 
módba, ami átmenetivé tet te a Végül-t, kisebb mér tékben más anzix-
szerkezetű versekben is jelentkezett . A verst ípus kifej le t t változatai az 
Oly friss... és a hagyományosan halmozó technikával írott Bérmunkás 
ballada című vers két végletével lezárható széles skála valamely pont-
ján helyezkednek el. Távolságuk az egyiktől, illetőleg a másiktól attól 
függ, milyenek bennük az avantgard, illetve a hagyományos szerkesztési 
tendenciák konkrét „erőviszonyai". A hetedik című vers alkotásába szinte 
s t rófánként más-más mér tékben szólt bele a két szembenálló tendencia. 
Az első s t rófa („hétszer szüljön meg az anyád!") elemei jellegzetes 
anzix-kockák, a harmadik s trófa („hét legyen, ki lány u tán jár.") egysé-
gei az udvarlás jellegzetes mozdulatai t jelenítik meg és az közelebb 
viszi a szerkezetet a lánc-szerű halmozási módhoz, amellyel a Végül 
szerkezetét jellemeztem. 

A klasszicizálódás során belépett az anzix-szerkezet csiszolásába 
egy olyan tradíció, amelynek szemügyre vétele tovább oldja a hagyo-
mányos és az avantgard ru t in között élesen kirajzolt ellentétet. A klasz-
szikus (és nyugatos) költői örökségben ugyanis a költő az „anzix-szer-
kezet" olyan példáival is találkozott, amelyek nem voltak ugyan pá r -
huzamosak a legszélsőségesebb avantgard tendenciákkal, de nem is erő-
sítették a fokozó vagy tágító funkciójú halmozás kereteit t iszteletben 
tar tó versépítést, hanem éppen a lé t re jöt t harmadik minőséget igazolták 
és alakítot ták tovább. Példaként csak a Villon l í rájából eredő befolyást 
emelem ki A hetedik című verssel összefüggésben. 

A Kiforgatott igazságok és az Apró képek balladája kínálkozik 
összehasonlításra ebben a vonatkozásban. Mindkettő miniatűr , magvas, 
játékos, szellemes, egymástól független, sornyi te r jede lmű képekből: 
evidenciákból és visszájukra fordí tot t evidenciákból tevődik össze, 
amelyeknek összefogó mágnese a s t rófákat záró refrén és az ajánlás, 
amely ú j r a összefoglalva a verset, kiemelve, hangsúlyozva a re f rének 
mondandóját , összegyűjti és összeköti a sok diszparát kép szálait. A he-
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teáik s t ró fá inak szét tar tó h a t - h a t sora és az őket sz igorúan összefogó 
ke re t vé l eményem szer int sokat köszönhet ezeknek a vil loni min t áknak . 

Sok minden köve tkezne az e lmondot takból a szürrealizmusra vona t -
kozólag. Például az, hogy az avan tga rd technika fo ly tonosságára gon-
dolva óvatosnak kell l ennünk az első l á t ás ra szür rea l i s t ának tűnő sa-
já tságok minősí tése során. Még a valóban szürrea l i s ta nóvumok is egy 
meglevő a v a n t g a r d r u t i n r a épülnek. Aztán: a szürrea l i s ta befolyás egy 
klasszicizáló tendenciáva l lép vegyi reakcióba. Aztán : nemcsak József 
At t i la volt a szürrea l izmusban, hanem fo rd í tva : a szür rea l izmus József 
At t i lában . József At t i la 1927-ben már egy bonyolult szellemi világot 
jelent , ami kompl iká l t abb és izgalmasabb m i n t egyet len i rodalmi moz-
galom. Sok minden beépü lhe t ebbe a szellemi v i lágba a szür rea l izmus-
ból, ez sokminden t lerombolhat , á t s t r u k t u r á l h a t a költőben, de végül, i t t 
mégis az az individuál is szellemi világ a lényegesebb, aki t mi József 
At t i l ának nevezünk. Az tán : Egy versben több h a g y o m á n y rétegződik, 
másolódik egymásra . Bizony én a Klárisokról is k i m u t a t n á m , hogy szi-
lá rd szerkezetű vers és hogy ezt a szerkezetet Juhász Gyulától , B a u d e -
laire- től ve t t a költő, a szürrea l i s ta asszociációk csak ezen a jó öreg n y u -
gatos vázon tündökölnek, stb. De minde r r e i t t n e m t é rhe t ek ki. 

R E Z I M E 

ATILA JOZEF I NADREALIZAM 

Tretirajuéi pesme tipa pariskog anzilksa, autor ove studije razmatra 
pitanje nadrealizma Atile Jozefa i u'kazuje na elemente koji povezuju u ce-
linu prividno nezavisne pesniöke zamiisTi. Medu stilskim uoblicenjima kője 
pesnik najőeáce upotrebljava, gomilanje smatra za najkarakteristiőnije. Uka-
zuje na jeziöke posledice simultane tehnike, na „glasove u horu" kao kon-
stitutivne elemente pesme, na kolaziranje itd. Konstatuje sintezu nadrealizma 
i tradíción alnije poetike kod Atile Jozefa i pojavu novog kvaliteta. 

S U M M A R Y 

ATTILA JÓZSEF AND THE SURREALISM 

In this paper the problem of József's surrealism has been treated and 
the elements which bring together apparently unconnected poetic ideas have 
been pointed to. The compilation is the most characteristic stylistic procedure 
of the poet. The ars poetica of this poet represents the synthesis of surrea-
lism and the traditional poetry and the appearance of a new quality. 
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