
; veg pongyola, s idézőjelek tördelik. A Jelen
kor kiadó azonban odafigyelhetett volna,
hogy helyesírási hiba ne legyen a szövegben
(vessző, tördeléshiba, Edina helyett egy he
lyen Erika) hisz akkor biztosak lehetünk-e,
hogy a többi stilisztikai, helyesírási hiba is
szándékos, tudatos?

"Az az esztétikai radikalizmusom, hogy a jó
művet többre becsülöm, mint a rosszat. Minden
lebonyolítás mélyén van valami banálisan egy
szeru." - mondja a már idézett Félterpeszben.
Másképp van ez megírva, csontváza csupán az
ilyenekriek, jó megfigyelésekre alapoz Parti
Nagy Lajos. S hogy után-zók-e a mű? Siránko
zik-e a szerző (semmiképpen sem Sárbogárdi)
a magaskultúra prirnátusvesztése felett? Hisz
inkább a füzetecskéket falják a kedves olvasók.
mint a Magvető, Jelenkor könyveit. Nem hi
szem. Parti Nagy nem siránkozik, hanem lab
dát csap le, olyan labdát, melyet igen magasra
dobott fel a populáris kultúra. S ezt talán nem
kellene. A Test angyala ugyanis vicces, vicces,
de nem annyira, s maximum csak egy kicsit el
gondolkodtató. Létezik ugyanis egy szint, a re
gényecskék, pompás-pampás tévésorozatok,
amivel szépirodalmi műben egyszeruen nem jó
foglalkozni, semmilyen kontextusban. Nem il
lik itt erről beszélni. Tanulmányozhatjuk szo
ciológiai, pszichológiai, esztétikai tanul
mányokban, esszékben. De szépprózában félre
nézve haladjunk el egyszerűen mellette, sok jó
könyv mellett megtehetjük, hogy nem veszünk
tudomást róla. Hisz ez úgyis minden jóérzésű

olvasónak szembeötlik. Parti Nagy Lajos 90 ol
dalas könyve, mely valójában talán alig 40
flekknyi, könnyen olvasható, de mégsem mara
dandó élményt nyújtó mű, maximum örömszö
veg. (Jelenkor, 1998)

SZŰTS ZOLTÁN

TVERDOTA GYÖRGY: A KOMOR
FÖLTÁMADÁS TITKA
A József Attila-kultúsz születése

A recepcióesztétika megállapítása szerint az
olvasás befejezése már maga egyúttal újraol
vasás: az e~ész szöveg visszamenőleges (ret
rospektív) atrendezése, a zárómozzanat isme
retében, azaz a befejezés új perspektívát ad az
olvasott szövegnek. Bár eredetileg ez az iro
dalomelméleti kijelentés általában a szöve
gekre vonatkozik, mégis ez a megfontolás áll
hat Tverdota György új irodalomtörténeti
rnűvének hátterében, amikor a József Attila
halála utáni bő évtized kritikáját vizsgálja
meg aprólékos gondossággal. A szerző kiin
duló gondolata szerint az öngyilkosság ténye
az a tragikus zárómozzanat, amely reflektor-
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fénybe állítja József Attila személyét, sorsát és
életművét, és újraértelmezésre készteti a kor
társakat.

Egy látványos ellentmondásra hívja fel a fi
gyelmünket a közismert József Attila-kutató: az
életében oly kevéssé értékelt költő halála után
rövidesen nemhogy felértékelődik, de szinte
kultikus tiszteletet tulajdonítanak neki az olva
sók és az irodalmárok. Ez a hirtelen szemlélet
váltás nagyítólencse alá kerül Tverdota köny
vében, arnikor már-már mondatról mondatra
értelmezi a legendaképződés elemeit, és a kul
tusz kialakulását, majd sorozatos példákkal bi
zonyítja a kultusz létezését, hatásanak erejét.

A kötet világos, jól érthető fogalomkészletet
tartalmaz: magyarázatot kap az olvasó minden
kevésbé hétköznapi, szakmai fogalomhoz: mint
például az utóélet, a kultusz vagy az apoteózis.

Azon túl, hogy a szűkebb szakmai közönség
számára módszertani szempontból is figyelem
reméltó alapmű minden olvasó érdekes, tovább
gondolásra méltó dilemmával szembesülhet e
gondolatmenet kapcsán. "A vers papírpénz, a
szenvedés az aranyfedezete"- írta egy tanul
mányában József Attila, s ezzel szemben Né
meth Andor egy József Attilával folytatott, vita
jukban elhangzó érvelésére így emlékezik
vissza: "Nekem mindegy, ...és a közösségnek is,
hogy mi van a verseidmögött. Elrnényed csak
akkor válik értékessé számomra és a világ szá
mára, amikor műalkotássá lesz, vagyis elveszti
személyes jelle9ét" Azaz a versbeli "én", az
egyes szám elsó szeméjű alany mennyiben azo
nosítható (ha egyáltalán valamennyire is azono
sítható...) az életrajzi "énnel".

Mindezek adalékul szolgálnak századunk
egyik legnagyobb lírikusának értőbb befogadá
sához. (Pannonica Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍLIA

MAGYAR ANARCHIZMUS

A nagy történelmi megrázkódtatások a mű

vészeket mindig arra késztetik, hogy új kife-

l·ezési formákat keressenek, olyanokat, ame
yek szerintük megfelelnek koruk igényeinek.

Minden "izmus" közös jellernzője, hogy rom
bolva építkezik, szakít a hagyományokkal. s
újra fel akarja építeni azt a világot, amelynek
formanyelve - de nyelve is - különbözik a
régitől. Rendszerint azokban az országokban
találtak megértő támogatókra, amelyekben
erős, művelt polgárság volt, ennek hiányában
- jó példa Magyarország - az izmusok har
sány kezdetek után elenyésztek. Nálunk Kas
sák Lajos költészetének "klasszicizálódása"
jelezte a befogadó közeg hiányát.

A dadaizmus kétségkívül rokona és foly
tatója volt a múlt század 90-es éveiben erőre


