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JÓZSEF ATTILA NYELVSZEMLÉLETE I. 
A névvarázstól a költői névhasználatig 

,̂ 4 költészet a nemzet lelkében ható névvarázs." József Attila névszemléletéről írott tanulmá
nyomban ennek az alaptételnek az állítmányát, a ,/iévvarázs" fogalmát jártam körül.1 Sorra vettem 
a költőnek az Attila névhez fűződő asszociációit, saját és mások nevével végzett műveleteit, a név
adásról alkotott felfogásának dokumentumait. A nevekkel kapcsolatos megnyilatkozásait nagyobb
részt az ősi eredetű mágikus-mitikus hiedelemvilágból vett párhuzamok segítségével értelmeztem. 
Olyan elemek jelenléte egy műben, amelyek korábbi kultúrákból származnak, és amelyekben a mű 
alkotója nem hisz már (például a görög-római mitológia alakjai és történetei késői korok alkotásai
ban) egyike az egyetemes művészettörténet legáltalánosabban előforduló jelenségeinek. A József 
Attila költészetében felbukkanó „névmotívumokat" besorolhatnánk ebbe a kategóriába, ha néhány 
példa nem figyelmeztetne egyértelműen arra, hogy többről van szó, mint valamely holt műveltség
anyag kölcsönvételéről. Az Attila névhez nemcsak a Mama részéről fűződtek valóságos várakozások. 
A költő ambícióját is megnövelte a hun királlyal való névazonosságának tudata, s élete legnagyobb 
döntését, a költői pálya választását is ezzel magyarázta utólag. Az Attila-Pista névváltoztatás ugyan
csak valóságos sérelmek okozója volt. Arra is találunk példát, hogy a költő más személyekkel szem
beni magatartásának megváltoztatását a nevükhöz való viszonyának módosulásával juttatta kifeje
zésre. 

Névadói és névhasználói öntudata tehát elütött a modern civilizációban megszokottól és a nevek
kel kapcsolatos szándékait és gyakorlatát olyan motívumok befolyásolták, amelyek - legalábbis hite 
szerint - a primitív ember szempontjaival egyeztek meg. A primitív és a civilizált ember lelki beren
dezkedése és gondolkodásmódja azonban olyan óriási mértékben eltér egymástól, a XX. század 
szülöttétől annyira idegenek - például - az ausztráliai vagy óceániai bennszülöttek életviszonyai és 
szellemi világuk, hogy József Attila vállalkozása a modern és kezdetleges közötti távolság áthidalá
sára könnyen önáltatásnak bizonyulhat, ha körültekintően számba vesszük a felmerülő nehézségeket. 
S ha ez így van, akkor a költő művészetbölcseleti alaptételének alanyához, a „költészet" szóhoz 
minden tárgyi alap nélkül fűzte hozzá az állítmányt: a „névvarázs" szót, azaz ez esetben „A költé
szet - néwarázs'" definíció hamis. Téves elméleti meghatározás, saját hivatása lényegének illuzó
rikus felfogása nem zárja ki eleve remekművek teremtését, viszont akkor feltételeznünk kell, hogy a 
költő elméleti megfontolásai nem befolyásolták alkotói gyakorlatát, vagy ha igen, paradox módon 
termékeny illúzióról beszélhetünk. A felsorolt kétségek, problémák, esélyek egyaránt arra biztatnak, 
hogy elemzésnek vessük alá József Atila névadói és névhasználói öntudatát, mérlegeljük annak hite
lét és vizsgáljuk meg összefüggéseit a költői praxissal. 

Az első kérdés, amellyel foglalkoznunk kell, s amelyre tanulmányunk választ keres, vajon áthi
dalható-e a szakadék, amely századunk húszas-harmincas évtizedeinek magyar költője és az ősidők 
kezdetleges embere névvel kapcsolatos magatartását elválasztja? A kérdés nem úgy vetődik föl, 
hogy egyáltalán lehetséges-e eleven és közvetlen érintkezés a mágikus-mitikus világfelfogás és a ma 

'A tanulmány az Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 5-6. számában jelent meg. Címe: József 
Attila névszemlélete. A benne felsorolt bőséges életrajzi és költői dokumentumanyag ismerete nem 
elengedhetetlen, de kívánatos jelen dolgozatom gondolatmenetének megértése szempontjából. Ez 
utóbbi írás az előbbire épül, annak folytatása. Itt a névszemléletben adott elmélet elgondolhatósá-
gának feltételeit vizsgálom meg. 
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között, hiszen egyrészről vannak olyan jelenségek - mint például a babonák, átokformulák, ká
romkodások és a nyelvi tabu megsértését kinyilvánító trágárságok stb. - , amelyek látványosan 
bizonyítják a modern ember atavisztikus befolyásoltságát. Másrészről pedig a tudomány a tudat 
fényébe emelte a ma is használatos szavak, zenei formák, jelenleg is élő szokások, ünnepek, játékok 
stb. mélyén rejlő mágikus-rituális elemet. Végül általánosnak mondható az a felfogás, amely az 
emberiséget alapvetően egységesnek, a kultúrát folytonosnak tekinti, függetlenül attól, hogy például 
Frazer módján a mágiát látja a modern tudomány ősi formájának; vagy mint Lévi-Strauss, az osztá
lyozás elemi igényében fedezi fel a közös elemet, amely a primitív és a civilizált, az ősi és a mai 
embert egyaránt lényegesen jellemzi; vagy Freudhoz hasonlóan az ösztönök szublimációját véli a 
civilizáció kezdeti és végpontját összekötő szövetnek; illetve ahogy Boas, sok tényező figyelembe
vételével mutatja ki, hogy a civilizált és nem civilizált ember között nincs alapvető különbség. 

Óriási eltérések és alapvető azonosságok tárulnak tehát szemünk elé, amikor összehasonlítjuk a 
történelem kezdeti stádiumát megőrző óceániai bennszülött társadalom és napjaink városlakójának 
kultúráját. Hogy egy-egy intézmény, szokás stb. milyen mértékben őriz ősi elemeket s milyen mér
tékben vétkezi le azokat, csak az adott eset elemzése alapján dönthető el. Ami a néwarázst illeti: 
sok érv szól ellene, hogy egy huszadik századi egyén magatartását a nevekkel szemben ugyanazon 
mozgatóerők befolyásolhatnák, amelyek a primitív lények viselkedését szabályozzák. 

Mindenekelőtt a különböző primitív népek igen eltérő névadási szokásokkal rendelkeznek, s a 
legkülönfélébb magyarázatokat fűzik hozzájuk. Ezt a tarka sokféleséget egyetlen öntőformába, a 
„néwarázs" fogalmába önteni és mint ennek előfordulásait értelmezni, tudományos szempontból -
legalábbis - kockázatos eljárás. Annál inkább, mert figyelmen kívül hagyja azt a körülményt, hogy 
a kulturális fejlődés legkülönbözőbb stádiumaiban élő népeket veszünk ezáltal egy kalap alá. S ami 
a legfőbb: a tudomány mai állása szerint minél kezdetlegesebb egy nép kultúrája, annál nagyobb 
szerepet játszik hiedelemvilágában a név varázserejébe vetett hit, viszont a név maga annál távolabb 
áll a mai személy- és családnévtől, annál kevésbé hasonlítható össze vele. S ezzel párhuzamosan, a 
név használója is annál kevésbé emlékeztet a mai értelemben vett individuumra. 

A legerősebb szakrális értéke a totemnévnek van, amely nem annyira egy személy megkülönböz
tetésére, mint a totemállat nevével rendelkező közösséghez tartozásának, illetve a közösségben elfog
lalt pozíciójának jelzésére szolgál. Éppúgy, ahogy a totemnéwel ellátott személy mozgástere az 
adott közösségen belül igen korlátozott. Minél inkább emancipálódik az egyén a közösségben, minél 
nagyobb szerep jut kezdeményezőkészségének, minél nagyobb érvényesülési terep nyílik meg szá
mára, annál közelebb kerülünk a ma szokásos névadáshoz, s annál többet veszít a név szakrális érté
kéből és varázserejéből. 

Hozzá kell tennünk, hogy a legkezdetlegesebb kultúrájú nép névadási szokásai és hiedelmei sem 
adnak képet arról, milyen volt a történelem hajnalán élő, a nyelvet megteremtő ember névszemlé
lete. Ez az állapot csupán rekonstruálható a primitív népek tanulmányozása, a legrégibb történelmi, 
régészeti, nyelvészeti emlékek elemzése segítségével. Végül mély szakadékot támaszt a primitív és a 
civilizált ember névszemlélete között az a tény, hogy az előbbi hisz azokban a mágikus elképzelé
sekben, mítoszokban, amelyek - például - a törzse névadási szokásaihoz kapcsolódnak, míg a törzs 
hitvilágával ismerkedő európai nincs birtokában ennek a hivő odaadásnak. Enélkül pedig aligha bíz
hat valaki komolyan a név varázserejében. 

A szakadék, persze, áthidalható, ha egy adott hiedelemvilágnak csak a néwarázsra vonatkozó 
töredékeit építjük be világképünkbe. Ez történik mindannyiszor, ha valamilyen babona hatása alá 
kerülünk. A babona azonban kizökkenés a modern civilizációból, a személyiség alkalmi leépülésének 
minősül, s a ma embere általában rossz intellektuális lelkiismerettel tartja számon azt cselekedete
inek rugói között. Mindenesetre babonára művészetbölcseletet építeni - fából vaskarika. A másik 
lehetőség a szakadék áthidalására, ha a névvel kapcsolatos szokások magyarázatául szolgáló mágikus 
hiedelmeket utólagosaknak és másodlagosaknak tekintjük, s a szokásokat praktikus okokra vezetjük 
vissza. Lévi-Strauss szerint például a tiwiknél a halottak nevére kimondott tilalmak célja: korrigálni 
az osztályozási rendszerükben a közösség állományának változása (elhalálozás) folytán bekövetke
zett zavart, nem pedig az, hogy elkerüljék a halottak ellenséges szándékú szellemeinek megjelené
sét.2 Ennek a magyarázatnak a fényében valóban közel kerülnek egymáshoz a primitív és a modern 

2 Claude LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage. Paris, 1962. 279-280. 
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ember névadási szempontjai, de azon az áron, hogy a név varázserejébe vetett hit lényegtelenné 
válik. A mi esetünkben ettől a lehetőségtől eltekinthetünk. 

Elgondolkodtató azonban, hogy éppen Victor Larock, akinek Könyvéből vontuk le azt a tanulsá
got, hogy a nevek szakrális értéke már a primitív népek fejlettebb társadalmaiban háttérbe szorult, 
profanizálódott és a név a „potlatch"-jelenségben csereértéket képező, megvásárolható „vagyon
tárggyá" vált, tehát éppen ő mutatta ki, hogy a nevekhez való viszonyunkban mégis hatékonyak 
maradtak bizonyos ősi tradíciók: „A névjegyzékek és az elnevezési módok szabályozása, a nevek 
törvény által garantált viszonylagos érinthetetlensége, az aláírás hitele, a hódolatnak és tiszteletnek 
azok a megnyilvánulásai, amelyek létrejöttéhez elegendő egyes neveket nyilvánosan kimondani - e 
nevek úgy látszik magukban hordják mindazt a tekintélyt, mely az említett személyeket övezi - , s 
végül a hagyománytisztelet, mely a családi nevek továbbadásának formáiban ölt testet: a nevek tár
sadalmi értékének megannyi kifejeződése. A név több, mint egy egyéniség hangzó jele, több mint 
egyszerű címke: valamilyen módon részt vesz abban a személyiségben, melyet felidéz: A csoport 
szemében, mintegy konkrét szimbólumként szerepel." 

Majd fölveti a kérdést: „A mai ember tényleg annyira eltávolodott volna a nem civilizált ember
től, hogy az ilyen pszichológiai adalékok csak mint, habár érdekes, de a miénktől eltérő emberiségre 
vonatkozó dokumentumokként érdekelhetnének bennünket? Oly messze volnánk attól, hogy oly
kor, a nem civilizáltak módjára, a neveknek egyfajta objektív realitást, presztízst és hatalmat tulaj
donítsunk, melyek különösképpen meghaladják szó szerinti jelentésüket és társadalmi funkciójukat? 
Bizonyos körülmények között, ha saját nevünket kell kimondanunk, nem fognak-e el olykor ho
mályos érzések, melyek a büszkeség és a félelem között ingadoznak? Nem vesszük-e magunkat 
körül még mindig vallásos vagy profán szertartásokkal? " A civilizált és a primitív névszemlélet 
közelségére vonatkozó kérdésére Larock természetesen „igen"-nel válaszol.3 

De nem ő az egyetlen szakértője a kérdésnek, aki lehetségesnek ítéli meg a civilizált és a primitív 
ember névvel szemben tanúsított magatartásának rokonságát: „Különösen a személynév az, amely 
így titokzatos szálakkal kötődik a lényeg eredetéhez - írja Ernst Cassirer a tulajdonnevek szerepé
ről a primitív népek gondolatvilágában, majd ehhez hasonló képletet mutat ki a modern ember ese
tében. - Még minket magunkat is megérint a jellegzetes félénkség a személynévvel szemben, az az 
érzés, hogy a név nem kívülről van ráaggatva az emberre, hanem bizonyos fokig „hozzá tartozik". 
Állításának szemléltetésére Goethe Költészet és valóság c. művének egyik részletét idézi, ahol az író 
Herdernek a Goethe névvel űzött verses ironikus játékára emlékezve így ír: „Az ember családneve 
nem köpönyeg, mely lazán csüng válláról, s ezért bátran cibálhatjuk, ráncigálhatjuk, hanem inkább 
olyan, mint a testhezálló ruha, sőt akár a bőr, hozzánk van nőve, nem nyúzható, sebezhető anélkül, 
hogy az embert magát meg ne sebeznők."4 Cassirer a goethei és a primitív névszemlélet között csak 
fokozati, s nem lényegi különbséget lát: „az eredeti mitikus gondolkodásban a név még több is, 
mint ez a bőr: a név az ember belsejét fejezi ki, azt, ami lényegi benne, a név pontosan maga ez a 
belső. A név és a személyiség itt egybeolvadnak."5 

Természetesen Freud is azok közé a tudósok közé tartozik, akik lehetségesnek tartják a név
mágia újjászületését a fejlett civilizáció körülményei között is: „A felnőtt civilizált ember is megsejt
heti viselkedésének különösségéből, hogy a tulajdonnév nagyratartásától és az azzal való fontosko
dástól ő sem áll oly távol, mint hiszi és hogy neve egész különös módon hozzánőtt személyisé
géhez."6 

József Attila a három idézett gondolkodó által óvatosan megfogalmazott gondolatot határozot
tan, kiélezetten képviselte. Merész célt tűzött maga elé: a mából visszatalálni a nyelvet, költészetet 

3 Victor LAROCK, Essai sur la valeur sacrée et la valeur sociale des noms de personnes dans les 
sociétés inférieures. Paris, 1932. 8., 13. 

4J. W. GOETHE, Költészet és valóság. Bp. 1982. 362. 
5 Ernst CASSIRER, La Philosophie des formes symboliques. IL La pensée mythique. Paris, 

1972. 63. 
6 Sigmund FREUD, Totem és tabu. Bp. 1918. IL Tabu és az ambivalencia. 64. - A fordítás, 

sajnos, nem adja pontosan vissza az eredeti értelmét, sőt a félreértések sem ritkák Pártos Zoltán 
magyar szövegében. Nemcsak itt, hanem a Totem és tabuból idézett többi részletek esetében is ez a 
helyzet. 
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megteremtő ember szellemi világába: „a kultúra keletkezésének első mozzanata éppen a nyelv szüle
tése, a nemzet első mozdulata. Tudjuk, hogy eredetében a művészet lélekidézés, a tárgyak lelkének 
(fondz'-jának) idézete, amely az első barlangi rajzok tanulsága szerint kezdetben a dolog általános 
jelölése (ideografikus) vol t . . . a nyelv és költészet keletkezése az időben jóval előbbre esik, hiszen a 
név (a szó) sokkal általánosabb mozzanatában jelöli, idézi tárgyát, semmint a legegyügyűbb kép
írás."7 

De vajon képes volt-e József Attila a fentebb felsorolt látható és láthatatlan szirtek között ered
ményesen manőverezni célja felé vagy már az elsőn hajótörést szenvedett? A zátonyok egy részét -
úgy látszik - észre sem vette. Az idők kezdetének rekonstrukcióját oly módon hajtotta végre, hogy 
a képet, amelyet a korabeli etnológia a melanéziai-polynéziai bennszülöttek szellemi világáról raj
zolt, megtette az egész kultúra történetének kiindulópontjává: „Fölidézi a tárgyak lelkét - írta a 
költőről - vagy az együgyű népekről szóló tudomány polynéziai műszavával élvén tondiját, s ez 
sikerül is annak, akinek mana-ja, vagyis varázsereje van."8 

Ebben a képletben a mana-tondi formula mögött eltűnt a primitív és a történelem előtti ember 
különbsége, a kezdetleges népek névszemléletének sokfélesége, a név és viselője kapcsolatának tör
téneti változékonysága. Az általánosítás merészségét, az anyagkezelés nagyvonalúságát vethetnénk 
tehát a költő szemére, de csak akkor van ehhez jogunk, ha írásait etnológiai szakmunkákként ítéljük 
meg. Mivel azonban fejtegetései bölcseleti jellegűek, nem vehetjük tőle rossz néven, ha bevett szokás 
szerint a szaktudománytól kész eredményeket kölcsönzött anélkül, hogy különböző, a szakmód
szertanra nézve kötelező korlátozásokat, követelményeket figyelembe vett volna. 

A látható, kiemelkedő zátonyokat viszont, amelyeken valóban hajótörést szenvedett volna az ősi, 
primitív névszemlélethez vivő útján, tudatosan vagy szerencsével, sikerült a költőnek elkerülnie. 
Nem állította azt, mintha a civilizált és nem-civilizált ember nevekkel szembeni magatartásában álta
lában semmiféle lényegi különbség nem lenne. Adottnak vette a ma és az ősidők névszemlélete kö
zött húzódó mély szakadékot, amelynek egyik partján a nyelv teremtője, a másikon a nyelv mai 
használója álL Tudomásul vette, hogy a kettő között kapcsolatot csak valamely közvetítő révén le
het teremteni Tudta azt is, hogy közvetíteni csak olyan lény képes, aki egyformán jól beszéli mind
két alany nyelvét. Ilyen lénynek, amely megfelel e kritériumnak, József Attila a gyermeket tartotta 
mindenekelőtt. 

A megfelelés több szinten is kimutatható. A gyermek és a primitív közötti összefüggés megálla
pítása elemi analógia: azon a hiten alapul, hogy a kezdetek párhuzamba állíthatók. A gyermek épp
úgy élete kiindulópontján áll, mint történelme hajnalán az emberiség maga. Az analógia tudományos 
meggyőződés rangjára is szert tett az idők folyamán. Számtalan helyen, számtalan variációban olvas
hatjuk a tézist, hogy az ontogenezis megismétli a filogenezist. Nemcsak biológiai, hanem kulturális 
értelemben is. 

Ez a gondolat József Attila egyik, Vágó Mártához írott levelében az alábbi változatban bukkant 
föl: „Nem éltem-e át már születésem előtt a fajok evolúcióját az amőbától, és huszonhárom és fél 
évemmel az egész emberiség történelmét?" S ha ez így van, akkor a gyermekkor az emberiség ős
korával, a kulturális gyermekkorral kerül párhuzamba, azaz a mai gyermek és a primitív felnőtt 
lelkivilága és szellemi tevékenysége lényeges pontokon egybevág.9 

Ugyanakkor az emberi tapasztalat a civilizált felnőttet és gyermeket oppozícióba állítja. A gyer
mek tudása sokkal csekélyebb a felnőtténél, s ezért hiszékenyebb nála. Nincs felvértezve a fantázia 
teremtményeinek komolyanvételével szemben. Hajlamosabb a vallásos hitre, könnyebben áldozatul 
eshetik a babonáknak. Komolyan veszi a tréfás ugratási. Könnyebb becsapni. Fizikailag és lelkileg 
védtelenebb, sebezhetőbb. Könnyebben és gyakrabban kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe. József 
Attüa költészetének ismerői előtt nem kell bizonygatnom, milyen mélyen átélte ő ezt az ellentétet 
gyermek és felnőtt között. S ha a tulajdonságoknak ebbe az oppozíciójába be akarjuk helyettesíteni 

7Magyar Mű és Labanc Szemle, in: József Attila Összes Művei III. (A továbbiakban: JAÖM III.) 
Bp. 1958. 62. 

8Az Istenek halnak, az Ember él. in: JAÖM III. Bp. 1958. 48. 
9 József Attila Vágó Mártának. Pest, 1928. okt. 22. (?) kedd. József Attila Válogatott Levele

zése. Bp. 1976. 230-231. 
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a primitív embert, nem kétséges, hogy sokkal inkább a gyermeki jellemvonásokat fogjuk hozzá illők
nek találni, mintsem a civilizált felnőttéit. így aztán nem meglepő, ha esetenként a gyermeki képze
let teremtményei pontosan egybeesnek a neímcivilizált felnőtt hiedelmeivel. Bizonyos szimbolikus 
cselekedetek éppoly mélyen érinthetik őt, mint egy polynéziai bennszülöttet, összeköti tehát őket 
közös tulajdonságuk, hogy „hiányosan" szocializáltak, nem vagy csak hézagosan részesültek a civi
lizáció áldásaiból és átkaiból. 

Az emberi tapasztalat ezen a ponton is tudományos megerősítést kapott, amelynek egyik mar
káns változatát Freud fogalmazta meg: „A mágia űzésére hajtó indító okok könnyen felismerhetők; 
az ember vágyai ezek. . . a primitív embernek nagyszerű bizalma van kívánságának hatalmában. 
Alapjában véve mindannak, amit mágikus úton hajt végre, mégis csak azért kell megtörténnie, mert 
akarja. így eredetileg csupán a kívánsága van hangsúlyozva. A gyermek, aki analóg lelki feltételek 
között él, de motorikus tekintetben még nem működőképes, a kívánságait eleinte valóban halluci-
natóriusan elégíti ki, amennyiben a kielégítő helyzetet érzékszerveinek centrifugális izgatásával állítja 
elő. A felnőtt primitív ember számára más út áll nyitva. Vágyához motorikus impulzus kapcsolódik, 
az akarat és ezt — amely később a vágykielégítés szolgálatában a föld arculatát változtatja meg -
most arra használja fel, hogy a kielégülést érzékeltesse, úgyhogy mintegy motorikus hallucináció 
révén élheti át. A vágykielégülés ilyen ábrázolása teljesen hasonló a gyermekek játékához, amely 
náluk a kielégülés tisztán érzéklési technikájának a helyébe lép. Ha a játék és az utánzó ábrázolás a 
gyermeknek és a primitív embernek elégséges, úgy ez nem jelent a mi értelmünkben véve szerény
séget vagy valóságos tehetetlenségük ismeretéből eredő lemondást, hanem igen érthetően következik 
vágyuknak, a tőle függő akaratnak és az általa választott útnak túlértékeléséből." 

Aki elfogadja Freud tanítását, annak tudatában a gyermek a szakadéknak a civilizált felnőttel 
átellenben levő partjára, a primitív felnőtt oldalára kerül. E képletnek Freudnál megvan a maga 
következménye a gyermek névszemléletére nézve is: „a vadembernél a név a személynek lényeges 
része és fontos tulajdona, s . . . ők a szónak teljes tárgyjelentőséget tulajdonítanak. Ugyanígy tesz
nek . . . gyermekeink, akik sohasem nyugszanak bele valamely jelentőség nélküli szóhasonlóságba, 
hanem következetesen azt állítják, hogy ha két dolgot hasonló csengésű szóval nevezünk meg, úgy a 
két tárgy között mélyebb megegyezésnek kell lennie"; „A nevek a primitívek szemében - amint a 
mai vademberek és gyermekeink szemében is — éppen nem olyan közömbös és konvencionális dót 
gok, amelyeknek talán mi látjuk, hanem jelentőségteljesek és lényegesek. Az ember neve személyé
nek egyik főalkatrésze, talán lelkének egy darabja."1 ° 

De az analógia nem Freudnak jutott először eszébe. A nevekhez való viszonyulás rokonságának 
gondolatát a vadak és a gyerekek között, megtaláljuk már például Herder híres nyelvfilozófiai érte
kezésében: „Az első szótárt a világ hangjaiból gyűjtötték össze. Minden olyan létezőnek, mely han
got adott, megcsendült a neve, az emberi lélek ráütötte a maga bélyegét, ismertetőjegyként gondolta 
el - hogyan is lehetne másképp, mint hogy ezekből a zengő interjekciókból keletkezzenek a nyelv 
első hatalmas szavai? . . . A magát a dolgot illető gondolat még a cselekvő és a cselekedet között 
lebegett, a hangnak kellett a dolgot jelölnie úgy, ahogy a dolog hangot adot t . . . A gyermek a 
birkát nem birkának nevezi, hanem bégető teremtésnek, s így igét alkot az interjekciókból." „Az 
emberi nem ugyanazt a nyelvet alakította ki gyermekkorában, amelyen a kiskorú gügyög, a gyer
mekszoba gőgicsélő szótára ez, mely a felnőtt ember szájában természetesen nagy változáson 
esik át."1 ' 

József Attila tehát járt úton indult el, több évszázadnyi filozófiai-tudományos tradíció által ki
munkált gondolatot használt föl, amikor a Curriculum vitae-ben az Attila névvel kapcsolatos meg
rázkódtatásait kisgyerekkorára datálta. Azt aligha gondolja valaki is, hogy neve elvételének, illetve a 
hun királlyal való névrokonságának élményét az öt-, majd nyolcéves gyerek tudatosította úgy, aho
gyan azt az önéletrajzban olvashatjuk. A lelenc csak mély megdöbbenést, kétségbeesett zavart érzett 
a történtek miatt, a harmadik elemistát pedig felfedezése büszkeséggel tölthette el. Az érzések sza-

10 Sigmund FREUD, Totem és tabu. Bp. 1918. III. Animizmus, mágia és mindenhatóság. 
91-92.; II. Tabu és az ambivalencia. 64.; IV. Totemizmus a gyermekkorban. 122. 

1 * J. G. HERDER, Értekezés a nyelv eredetéről, in J. G. HERDER, Értekezések, levelek. Bp. 
1983.232,236-237. 
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vakba öntése már az életösszegzést író költő tette volt. A megfogalmazás módja azonban az átél-
teknek az élettapasztalatok tágabb összefüggéseibe illesztésénél is többre utal: olyan interpretatorrol 
árulkodik, akinek tudomása volt esetekről, amikor a névvel végzett ártó szándékú műveletek révén a 
név viselőjének egészségét, szerencséjét, sőt életét vették célba. Csak a primitív ember titkolja igazi 
nevét, csak ő véli úgy, hogy annak elvételével élete fonalát szakasztják ellenségei, annak kétségbe
vonásával létét vonják kétségbe. S a Curriculum vitae szerzőjének azt is tudnia kellett, hogy ugyan
ezt a sérelmet a primitív emberéhez hasonlítható módon csak a gyermek élheti át, aki kulturális 
ontogenezisében a nyelvi öntudatnak éppen a vadakra jellemző szintjénél tart. Ugyanez a tudós ké
szültség tapintható ki az Attila királyról olvasott mesék értelmezésében: annak a hiedelemnek az 
ismerete, amely szerint a névazonosság reális kapcsolatot teremtállati totem és emberi egyed, illetve 
ősapa és kései utód között. És, persze, az a meggyőződés, hogy a gyermek öntudatában ez az ősi 
hiedelem életre kelhet. 

Végül az életrajzi tények diszkrét nyelvfilozófiai értelmezését véljük felfedezhetőnek abban a 
módban is, ahogyan József Jolán közös gyermekkori szórakozásukat, a dolgoknak adott új nevekből 
összeálló titkos nyelv használatát, a „püngrücjátékot" felidézi.12 Ahogy a primitív ember a dolgok 
és a nevek között szerves, belső összefüggést feltételez, úgy jelölték a József testvérek a dolgok csak 
általuk ismert titkos lényegét saját maguk teremtette szavakkal. A püngrücjátékról alkotott képhez, 
amelynek kimunkálásában a költőnek alighanem oroszlánrésze lehetett, Balogh László Stefan Ge-
orge-tól idéz érdekes párhuzamot: 

„József Attila külön világ kialakítására, az érzelmi és értelmi differenciálódásra való hajlama szin
tén a gyermekkori élmények mélyére nyúlik vissza. A három testvér olykor egy világkiküszöbölő és 
világépítő játékkal szórakozott, Püngrücöknek nevezték magukat s a dolgok és fogalmak csak álta
luk ismert másik lényét új, másoknak érthetetlen szavakkal jelölték. Ez a világtól való elkülönülés 
még hermetikusabb formában található fel Stefan George-nél, aki egy képzeletbeli országot terem
tett, annak nyelvével együtt, melyen így egyedül beszélt a világon. Első költeményeit is ezen a nyel
ven írta. Lélektanilag ilyen izolálódással mutat rokonságot a püngrücjáték is."13 

A civilizációba beleszületett gyermek és a primitív felnőtt rokonítása tudományos körökben ter
mészetesen nem aratott osztatlan sikert. Éppolyan tekintélyes ellenfelei voltak a költő kortársai 
között, és a múltban, mint amilyen jónevű pártfogókat mondhatott magáénak ez az eljárás. Utalha
tunk például Humboldt erős fenntartásaira, aki - noha elismerte, hogy „a nyelvtani formák hiánya 
(ti. egyes nyelvekben - TGY) a gyermekek beszédére emlékeztet, akik egymás mellé helyezik a sza
vakat anélkül, hogy kellőképpen összekapcsolnák őket egymással," mégis óvott attól, hogy a nyel
vek történetében gyermek- és felnőtt korról beszéljünk, s hogy a gyermeknyelvet és a kezdetleges 
nyelveket hasonló módszerekkel vizsgáljuk.1 4 A Freudtól idézett állításokat pedig Boassal szembe
síthetjük, aki szerint „a gyermek szellemi életével való párhuzamosságot nehéz alkalmazni, mert az 
európai gyermekélet kultúráját és a felnőttnek a primitív társadalomban folyó életét nem lehet 
összehasonlítani egymással. A felnőtt primitívet legalábbis a maga kultúrájában élő gyermekkel kel
lene egybevetnünk."15 

Nem részletezzük azokat az összefüggéseket, amelyekbe e pro és kontra tételek beleilleszkednek, 
mert nem célunk a kérdésben igazságot tenni. Itt „csak" annak leszögezésére vállalkozunk, hogy 
József Attila válasza a gyermek és a primitív összehasonlíthatóságának kérdésére a Freud-Herder-
típusú megoldáshoz állt közel, s a Humboldt-Boas-féle válasszal ellentétes volt. Fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni továbbá, hogy a költő egy, a korban lehetséges tudományos álláspontot vallott magáé
nak, amikor a primitív ember névszemléletéhez a gyermek közvetítésével kereste az utat. 

A cél elérése érdekében azonban nem elég megállapítani a gyermek és a primitív névszemléleté
nek rokonságát. Ki kell egyúttal mutatni a civilizációba beleszületett gyermek és felnőtt folytonos-

12 JÓZSEF Jolán, József Attila élete. Bp. 1940. 54. 
13 BALOGH László, József Attila. Debreceni Szemle 1943. ápr. 915. 
14 G. de HUMBOLDT, Lettre a M. Abel Rémusat sur la nature des formes grammaticales... in 

G. de HUMBOLDT, De l'origine des formes grammaticales. Paris, 1969.130. 
15Franz BOAS, A primitív ember értelme. 10. fejezet. A kultúra értelmezései in Franz BOAS, 

Népek, nyelvek, kultúrák. Bp. 1975. 73. 
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ságát is. Ez a művelet látszólag könnyebben végrehajtható, mint az előbbi, ugyanis a gyermek és a 
primitív közötti összefüggés, bármily sokatmondónak tűnjék is valaki számára, mégiscsak eszmei ter
mészetű, míg a személyiség folytonossága gyermek- és felnőttkora között — tapasztalati valóság. Az 
élet banális ténye, hogy a gyermekből felnőtt lesz, és bármilyen jelentős változásokon essék keresz
tül eközben, az egyén önazonossága nem szakad meg. Csakhogy e banalitás megállapítása önmagá
ban nem segít hozzá a civilizált felnőtt és a primitív közötti szakadék áthidalásához, mert tisztázat
lanul hagyja a lényegi kérdést: mi marad meg és mi tűnik el a felnőttben a gyermekből? 

Az egyik lehetséges választ Gérard Genette segítségével szemléltetjük, aki Proust regényhősének 
gyermeki és felnőttkori névszemléletét rendkívül tanulságosan állítja szembe: „Nem szabad tehát 
egyértelműen magának Proust-nak tulajdonítanunk a jelölő optimizmusát, melynek ifjú hőse tanú
jelét adja: a nevek igazságába vetett hit számára a gyermekévek bizonytalan privilégiuma, egyike 
azoknak a szétrombolandó illúzióknak, melyektől a hősnek egyenként meg kell szabadulnia annak 
érdekében, hogy eljuthasson a végső nagy felismerést megelőző és előkészítő abszolút kiábrándultság 
állapotához. Proust az 1913-ban még három kötetesre tervezett mű részeinek eredetileg A nevek 
kora, A. szavak kora, A dolgok kora címeket akarta adni . . . Az első rész . . . a névfetisizmust mint 
átmeneti szakaszt, vagy még inkább mint kiinduló pontot formulázza. A nevek korát , . . . azt a 
kort, amelyben azt hisszük, hogy megalkotjuk azt, amit megnevezünk . . . A realizmusnak az az illú
ziója, hogy azt hiszi, amit megnevezünk, olyan, amilyennek megnevezzük. Az eltűnt idő nyomában 
c. regényében egyszerre megtalálható tehát a hangfestő ábrándozás igen hűséges visszaadása és ennek 
a képzeletformának olykor kimondott, máskor kimondatlan, de mindig szigorú bírálata, mely két
szeresen is leleplezi, mint realista illúziót: egyrészt abban a hitében, hogy azonosságot tételez fel a 
jelölt ('a képO és a referens (a vidék) között - ez az, amit ma „referenciális illúziónak" neveznénk, 
másrészt abban a meggyőződésében, hogy a jelölt és a jelölő között természetes kapcsolat áll fenn 
- ezt kellene tulajdonképpen szemantikai illúziónak hívnunk... Hogy megismerjük a dolgokat, 
nem a nevekből kell kiindulnunk, hanem magukból a dolgokbóL A proust-i út hűségesen megismétli 
Szókratész útját: a kezdeti „mimologizmustól" annak végső megcáfolásáig."16 

Genette Proust-elemzése világosan megmutatja, hogy nem elegendő a gyermekkori „névfetisiz-
mus" tényét regisztrálni, ha a primitív névszemlélet és a civilizált ember között eleven kapcsolatot 
akarunk teremteni. Ehhez a gyermek- és felnőttkor viszonyának gyökeresen más értelmezésére van 
szükség, mint amely - Genette szerint - Proust hősét jellemzi. Olyanra, amilyet József Attila mon
dott magáénak. Szerinte a gyermekkornak a felnőtt személyiség konstitúciójában kulcsszerepe van. 
A gyermeki én megőrződik a felnőtt gondolkodásában és magatartásában és ott élénk tevékenységet 
fejt ki „A kisgyerek, ki voltam, mégis él még./ A kis kölyök, ki voltam, ma is él/ s a felnőttet a 
bánat fojtogatja" - olvassuk például a Kirakják a fát c. versben. „S aki él, mind-mind gyermek/ és 
anyaölbe vágy" - írja a Freudot köszöntő költeményében. „Gyermekké tettél Hiába növesztett/ 
harminc csikorgó télen át a kin" - kezdi Gyermekké tettél c. versét. Ennek a felfogásnak freudi 
eredete József Attila gondolkodásában olyannyira közismert, hogy nem szorul bizonyításra. 

A gyermek aktív jelenléte a felnőttben nem pusztán adottság. Az érett személyiség emberi tartal
mainak a gyermekkori szerzemények értékes, elidegeníthetetlen javait képezik. A meglett ember eré
nyei ugyan hiányzanak a gyermekből, cserében viszont olyan értékek birtokosa, amelyek a felnőtt
énben nem vagy csak korlátozott mértékben juthatnak érvényre: romlatlan, érzékeny, őszinte stb. 
A boldogság élményével is a gyermeki én ajándékozhatja meg a személyiséget: „Nem értem, hogy 
miért volna alacsonyrendű a játék, a gyermekek öröme - írja József Attila híres Szerkesztői üzene
tében, - Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat, és akkor derűs a szívem, ha mun
kámban játékot fedezek föl."17 „Boldog vagyok. Gyermek a lelkem. Flóra szeret" - jelenti ki 
Március c. versében. De a gyermeki lélek nemcsak a boldogságra tesz fogékonnyá. Érzékenyebben 
érintik, mélyebben megviselik a hántások, mint az idősebb, edzettebb lelket, s a kapott sebek nem 
múlnak el nyomtalanul, sőt, különös módon olykor talán élesebb fájdalmat okoznak évtizedek múl
tán, mint amikor maga a sérelem esett. 

16Gérard GENETTE,Mimologiques. Paris, 1981. 327-328. 
1 "Szerkesztői üzenet. In: JAÖM III. Bp. 1958. 186. 
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Nevének elvétele Öcsödön ilyen gyermekkori sérelem volt, amelyen a felnőtt sem tudta magát 
túltenni. A méreg annak ellenére sem veszített erejéből, hogy a személyiség egész további élete so
rán közömbösítő anyagot termelt ellene. Életének utolsó évében is tovább roncsolta a költő önbi
zalmát, noha aligha hitt már ekkor nevének és létezésének közvetlen azonosságában. A harmadikos 
olvasókönyvben olvasott történetek Attiláról viszont a meghatározó gyermekkor alapvető pozitív 
élményei közé tartoztak, mi több, kulcsszerepet kaptak a felnőtt költő önsors-értelmezésében (való
színűleg a Mama névadói álmával együtt, mint azt előző tanulmányomban kifejtettem),18 noha alig
ha hihette ekkor a költő, hogy az Attilával való névazonosság valamit is közvetít számára a hun 
király attribútumaiból, s hogy annak hadiszerencséjéből reá is áldás hull. A hit tehát elenyészett, de 
az élmény bevésődött. Ez a magyarázata annak, hogy szemben Proust hősével, József Attila eseté
ben a gyermekkori névszemlélet hatékonyan befolyásolta a felnőtt gondolkodását és magatartását. 

A gyermeki én emancipációja azonban nem jelenti azt, mintha József Attila túlértékelte volna a 
személyiségnek ezt az összetevőjét. Szó sincs valamiféle infantilizmusról, túlzó gyermekkultuszról. 
Olyan személyiségmodell kialakítására törekedett a költő, amelyben megfelelő szerep jut a gyer
meki elemnek, de a felnőtt, érett, felelős ember gondolkodása és magatartása szabta keretek között. 
Kosztolányi hírhedt „homo aestheticus" elvét, hirdetett nihilizmusát az összegyűjtött költeményei
ről írott bírálatában ebben a szellemben, megbocsátóan és együttérzően vezette vissza a felnőtt vilá
got elutasító gyermeki énre, ugyanakkor - ennek jogait nem csorbítva - szembeállította a szerző
vel a felnőtt ember erkölcsi parancsait: „Homo aestheticusnak csak az az ember vallhatja magát, . . . 
aki nem tudja azonosítani magát a társadalmi létet szabályozó, alapvető elvekkel. Végső soron az a 
gyermek, ki ösztönös tekintetével értelmetlennek látja a felnőtteknek ezt az erkölcsi világát, ki, fel
növekedvén, kénytelenségből belehelyezkedik ugyan a világ rendjébe, szíve mélyén azonban megta
gadja. Talán Kosztolányit is elvezeti latin világosságú értelme a társadalmi elvben fölfogott igazságig, 
mely a gyermeklelkű költőt férfivá avatja napjainkban."1 9 

E sorokat bízvást tekinthetjük közvetett önvallomásnak. Mielőtt az említett személyiségképletet 
Kosztolányival szembesítette volna, előbb magára kellett azt vonatkoztatnia, önmagát kellett meg
győznie először, aki nem kevésbé volt gyermeklelkű költő, mint idősebb társa, hogy a világhoz latin 
világosságú értelemmel kell közelíteni és hirdetnie kell a társadalmi elvben fölfogott igazságot: 
„Azért uralkodnak rajtam ösztöneimmel szemben elvi és elméleti elgondolások - írta egyik önelem
ző levelében - , mert azt kell mondanom, el kell ismernem, hogy nemigen viselkedhetem úgy a férfi
akkal szemben, mintha mindannyian édesapám és a nőkkel szemben, mintha mindannyian édes
anyám lennének."20 

Csak egy ilyen gyermeklelkű és felnőtt értelmű ember volt képes megőrizni a mitikus gyermek
kori névszemléletet úgy, hogy az ne vonja maga után a személyiség leépülését, eltorzulását, sőt úgy, 
hogy racionalizmusából, történelmi materialista elveiből ne kelljen engednie. Mi több, e mitikus 
hiedelmet tette meg intellektuális igényességének kiindulópontjává: „ez az élmény tett gondol
kodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja; azzá, aki 
hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő maga gondol, hogy Attilának hívják" -
vonta le a következtetést az öcsödi esetből. A gyermek közvetítésével tehát a primitív ember név
szemlélete teljesen legálisan jutott a felnőtt költőhöz. Anélkül élhetett vele, hogy ezzel kompromit
tálta volna „latin világosságú értelmét". 

A primitív ember névszemlélete más módon is áttételeződhet a civilizált emberre: neurózis útján. 
A neurotikus éppúgy oppozícióba állítható az egészséges emberrel, mint a gyermek a felnőttel. S a 
gyermekhez hasonlóan a lelkibetegben is újjászületnek az egészséges primitív felnőttével rokon gon
dolkodás- és viselkedésmódok. Ennek a rokonságnak kimutatása és elemzése volt Freud híres köny
vének, a Totem és tabunak a tárgya, s így az elmélet az ő nevéhez fűződik. Mindazonáltal meg kell 
jegyeznünk, hogy nem Freud volt az első, akinek ez a gondolat eszébe ötlött. Újra csak Herderre 
utalok (mint a gyermek és a primitív párhuzamba állítása esetén), aki a természet nyelvére a primi-

1 8Vö. József Attila névszemléletéről írott tanulmányommal. Irodalomtörténeti Közlemények 
1984. 5-6. sz. 

19Kosztolányi Dezső, in JAÖMIIL Bp. 1958.169-170. 
20 Idézi: BÖKAY-JÁDI-STARK, „Köztetek lettem én bolond.. ." Bp. 1982. 50. 
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tív lényekhez hasonló mértékben érzékeny típusok között a lelkiekben sérülteket is felsorolta már: 
„Gyermekeknél és azoknál, akiken érzékeik uralkodnak, nőknél, gyengéd érzésű embereknél, bete
geknél, magányosoknál, melankolikusoknál ezerszer hatékonyabbak" a természet hangjai, mint az 
egészséges, felnőtt európai társasági embernél 

Bár ennek a teóriának különösen Freud hatására igen sok lelkes híve akadt, és akad még ma is, 
figyelmeztetnünk kell arra, hogy a szaktudomány részéről a fogadtatás nem mindig volt kedvező, 
sőt olykor - mint Boas esetében - kifejezetten barátságtalan volt: „A pszichózisok alakjainak és a 
primitív életnek az összehasonlítása még szerencsétlenebb (ti. mint a nem civilizált felnőtt és a civi
lizációba beleszületett gyermek között vont párhuzam-TGy.). A lelki zavarok megnyilatkozása 
szükségképpen attól a kultúrától függ, amelyben az emberek élnek, s a pszichózis formáinak meg
jelenése a különféle kultúrákban nagyon érdekes tanulmány lehet a pszichiáter számára, de semmi
lyen kézzelfogható analógiára nem támaszkodik az a kísérlet, amely az egészséges primitív életének 
és a mi civilizációnkban mutatkozó elmezavaroknak a párhuzamba állítására irányul Különösen 
Freudnak a primitív kultúra és az európai viselkedés pszichoanalitikus értelmezése közötti össze
hasonlítása nélkülözi a tudományos alapot. Számomra ez a képzelet játékának tetszik, amelyben 
sem a primitív, sem a civilizált élet képe nem támaszkodik semmilyen szilárd bizonyítékra."21 

Akár Freuddal tartunk, akár Boasszal azt gondoljuk, hogy a pszichoanalízis atyjának ez az elmé
lete csakugyan nem több a képzelet játékánál, s hogy a primitív és a neurotikus között nem lehet 
kimutatni semmilyen kézzelfogható analógiát, József Attila álláspontját mindenképpen a hírneves 
bécsi pszichiáteréval kell rokonítanunk. Prózai írásaiban két helyen tett kifejezett utalást arra, hogy 
ez a teória komoly benyomást tett rá. A mozgalmi körökben nagy botrányt kavart Egyéniség és 
valóság c. tanulmánya végén, a forradalmár és a neurotikus, korunk e két fő embertípusának meg
különböztetése során tért ki a Freud felállította párhuzamra: „A valóságos forradalmár meg a neuro
tikus között lényegében annál nagyobb a konkrét különbség, mennél több az általános megegyező 
vonás. Illusztrálja ezt Freud Totem és tabu c. tanulmánya, amely alcíme szerint 'a vadnépek és a 
neurotikusok lelkiéletének némely megegyezéséről' szól, hiszen e megegyezések kimutatásának csak 
úgy van értelme, ha a vadnépek nem neurotikusak, aminthogy nem is azok, mert zavartalanul koi
tálnak (József Attila a koitusban beállott zavart a neurózis lényegi ismérvének tekintette - TGy.). 
És azért nem neurotikusok, mert lelki életük társadalmi-történelmi intézményüknek megfelelő is
mereteik tudatával folyik, aminthogy forradalmisága miatt nem neurotikus a forradalmár sem, hi
szen a társadalmi forradalom történelmi intézménye a természeti anyag társadalmosításának."2 2 

Kína c. cikkében ugyancsak egyetértően hivatkozva Freud Totem és tabujáxz., ezt írta: „A 'nyu
gati' kultúrákban is a mezőgazdaság elterjedésével lépnek előtérbe az atya mellett a fiúistenek, akik 
most már szent családot alkotnak, és a családon belül a fiúk rendeltetése az atya szolgálata."2 3 

Nincs okunk kételkedni benne, hogy a költő éppilyen egyetértéssel olvasta a Totem és tabut, 
amikor szerzője a primitív és a neurotikus ember névszemléletének rokonságát taglalta: „Ezzel meg
egyezik azután, hogy a pszichoanalitikus gyakorlat sokszor okot talál arra, hogy a névnek a tudat
talan lelki működésben való jelentőségére rámutasson. A kényszerneurotikusok, mint várható is volt, 
a név dolgában teljesen úgy viselkednek, mint a vademberek. Bizonyos szavak és nevek kimondá
sával és meghallgatásával szemben teljes »komplex-érzékenységet« mutatnak (mint a többi neuroti
kusok is) és abból, ahogy a saját nevükkel bánnak, nem ritkán a súlyos gátlások egész sorát szár
maztatják. Ismertem egy ilyen tabubeteget, aki azt az óvrendszabályt vette fel, hogy a nevét soha 
le nem írta, attól való félelmében, hogy valakinek kezébe kerülhetne, s az illető így személye egy 
részének birtokába jutna. Görcsösen fenntartott hűségében, amellyel képzeletének kísértéseivel 
szemben kellett védekeznie, azt a parancsot alkotta maga számára, hogy »személyéből semmit sem 
szabad odaadni«. Ehhez tartozott elsősorban a neve, további következményképp a kézírása, úgy
hogy végül teljesen felhagyott az írással Ezek után nem lesz többé feltűnő, ha azt látjuk, hogy a 

2 'Franz BOAS, A primitív ember értelme. 10. fejezet. A kultúra értelmezései, in Franz BOAS, 
Népek, nyelvek, kultúrák. Bp. 1975. 73-74. 

22Egyéniség és valóság in JAÖM III. Bp. 1958. 127. 
23Kína. in TAÖM III. Bp. 1958. 135. 
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vadember a halott nevét személye egy darabja gyanánt értékeli és a holtat illető tabu tárgyává 
teszi."24 

Nem kétséges számunkra, hogy az idézett mondatok megerősíthették József Attilát meggyőző
désében, hogy a civilizált, (hovatovább neurotikus) emberiség a nevekhez igen gyakran úgy viszo
nyult, mint a kezdetleges népek. Más kérdés persze, magára vonatkoztatta-e Freud teóriáját, szemé
lyesen elfogadta-e a neurózis „közbenjárását" annak érdekében, hogy szert tegyen a primitív név
szemlélet „előnyeire"? Egyéniség és valóság c. tanulmánya alapján valószínűnek tartjuk, hogy ön
magát - legalábbis 1932 táján — olyan egyéniségnek tartotta, akiben neurózis és forradalmiság 
összeszövődött és aki forradalmi öntudattal és gyakorlattal igyekezett gyógyítani neurózisát. 

Egy sor adat arra utal, hogy betegségtudata viszonylag korán kialakult: „az OTI előbb szanató
riumba, majd táppénzállományba utalt neuraszténia gravisszal" - írta például a Curriculum vitae
ben az 1929-ben történtekre visszautalva. „Tisztában voltam azzal, hogy téveszméimből rendszert 
építő paranoid lényhez hasonlítok, s hogy mégsem vagyok elmebeteg - ezt is fontolóra vettem, sőt 
ifjúkoromban magam előtt annak vallottam magamat..." - olvassuk egy másik, ugyancsak 1937-
ben született írásában.25 Csakhogy éppen, mert betegsége esélyét komolyan fontolóra vette, nem 
arra törekedett, hogy még mélyebben belesüppedjen és az alkotás érdekében mintegy kizsákmá
nyolja azt, nem hódolt felelőtlenül valamiféle betegségkultusznak, hanem ellenkezőleg, szabadulni 
akart bajától, meg akart gyógyulni. így aligha valószínű, hogy a neurotikusok és vadnépek lelkiéleté
nek egynémely megegyezése hasonlóan jelentős szerepet játszott volna gondolkodásában a primitív 
névszemléleti örökség folytatása szempontjából, mint a gyermek alakja. 

Egy összefüggést mégis érdemes megfontolnunk. Ismerünk két olyan adatot, amelyek azt mutat
ják, hogy amikor betegsége utolsó stádiumába lépett, a nevekkel szembeni magatartása is jellegzete
sen eltorzult és olyan jelenségeket produkált, amüyenekhez hasonlókat Freud a fentebb idézett pél
dákban sorolt feL Utolsó kezelőorvosa, Bak Róbert szerint a nevek közötti összefüggésekből szemé
lyére nézve fenyegető következtetéseket vont le: „Az utolsó és kifejezetten pszichotikus roham 
szinte váratlan fordulatként Flóra elutazását követően robbant ki. Augusztus 8-án felkeresett, kissé 
felindult állapotban... Flóra leveleit számolgatta, többször maga elé mondva, hogy hármat kapott. 
Ellenséges hangon faggatott, hogy a szobámban levő relief mikor és miért került oda. 'Szenthárom
ság - a harmadik, aki Máriához tartozik, éppen József - mondta jelentőségteljesen, a reliefre cé
lozva, szaggatottan, érthető összefüggés nélkül."26 

Amint az idézett esetben Szent József alakja és neve, illetve a költő személye között történt 
rövidzárlat, úgy annak az iszonyú jelenetnek, amely József Jolán szerint a Balatonszárszóra történt 
utolsó vonatúton zajlott le a két testvér között, ugyancsak a névhez való beteges viszony állt a 
középpontjában: „Elővettem egy könyvet és olvasni kezdtem. Attila egyszer csak megkérdezte: -
Mit olvasol? - Felix Saiten könyvét, a 'Flórián'-t - feleltem. Alig mondtam ki a szavakat, Attila 
hirtelen felegyenesedett és valósággal kiragadta a könyvet a kezemből. A könyv tábláján nagy betűk
kel állt a név: 'Flórián'. Mellette a címlap rajza, fehér lófej. - Kitől kaptad ezt a könyvet? -
kérdezte hallatlan izgalommal. - Judit kölcsönözte az útra - feleltem mit sem sejtve. Ettől a pilla
nattól kezdve, mintha a pokol minden fúriája odagyülekezett volna kettőnk közé. Attila neki tá
maszkodott a pad támlájának, és szünet nélkül tördelte a kezét, gyötörte az ujjait... Nem emlék
szem a szavakra, csak a döbbenetemre és tanácstalanságomra. Flórián, az Flóra. És Judit, aki ke
zembe adta a könyvet... Tudsz te erről, hogy mi van emögött?" - kérdezte iszonyodva?"2 7 

Mi sem lenne egyszerűbb, mint erre a két példára a freudi elméletet alkalmazni a vad népek és a 
neutorikusok lelkiéletének némely megegyezéséről. Az első esetben ugyanis az objektivációs szintek 
összetévesztéséről van szó, amelyet Cassirer is alkalmasnak talált a mitikus és a patologikus gondol-

24 Sigmund FREUD, Totem és tabu. Bp. 1918. II. Tabu és az ambivalencia. 64. 
25Idézi: BÓKAY-JÁDI-STARK, „Köztetek lettem én bolond. . ." Bp. 1982.52. 
26 BAK Róbert, József Attila betegsége. Szép Szó 1938. jan.-febr. 110. 
27 JÓZSEF Jolán, József Attila élete. Bp. 1940. 406-407. Hasonló példát említ BAK Róbert, 

József Attila betegsége c. cikkében. „Egyszerre bizonyossá válik előtte, hogy Flóra egyik barátjának 
a felesége. Miért? Mert barátja feleségének becézőneve, Flóra vezetéknevének két szótagjával azo
nos." Szép Szó 1938. jan.-febr. 113. 
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kodás összevetésére: „A szó teljes 'szubsztancialitásába' vetett hitet, amely az egész mitikus gondol
kodásmódot uralja, szinte változatlan formában megfigyelhetjük egyes patologikus jelenségekben, és 
ez a hit ebben az esetben ugyanazon a szimptómán alapul: összetéveszteni az objektivációs szinte
ket, amelyeket a kritikai gondolkodás a fogalmak analitikus felépítése során megkülönböztet."2 8 

Még meghökkentó'bb ebbó'l a szempontból a József Jolán által elmondott történet hasonlatossága 
a primitív népek bizonyos szokásaihoz, amelyekre az etnológusok Frazertól Lévi-Straussig egyaránt 
kitérnek és amelyet nagyszámú példával illusztrálnak. Egyes népek nem elégszenek meg azzal, hogy 
például egy személy halála vagy törzsfó'nökké választása stb. alkalmából megtiltsák nevének kimon
dását. Tabu alá sorolják az azonos, só't a többé vagy kevésbé hasonló hangzású szavakat is.2 9 Mint
ha a beteg költó' esetében is ez a homofónián alapuló jelenség játszódott volna le: a szakrális értékű 
szó felismerése a vele alakilag részben megegyező' hangsorban és - természetesen — ebben az eset
ben is végbement az objektivációs szintek tévesztése: a nevet viseló' személy fenyegető' összefüggés
ben történő felidéződése. 

Fejtegetésem célja nem a két említett eset lélektani értelmezése, hanem annak kifürkészése, va
jon milyen szerepet játszott József Attila gondolkodásában a neurotikus és a primitív világszemlélete 
közötti párhuzam freudi-herderi-cassireri gondolata? Úgy tűnik számomra, az említett két példa 
nem fogható föl bizonyítéknak amellett, hogy a költő betegségtudata és az általa egyébként elfoga
dott elmélet összekapcsolódott volna. De nem tekintem az idézett példákat a freudi teória egyszerű 
illusztrációjának sem, hiszen a beteg — mint láttuk — jól ismerte az összefüggést, be volt avatva. 
Ugy vélem, a foglalkozási ártalom egyik fajtájának vagyunk tanúi mindkét esetben. Annak, hogy 
betegsége utolsó szakaszában a költőnek az említett párhuzamról való ismeretei és általában a pri
mitív névszemlélet jellegzetességeiről szerzett tudása is anyagává vált agya hibásan működő gépeze
tének. Névszemlélete is áldozatul esett a kórnak, mely személyisége egészét maga alá gyűrte. 

Nemcsak az ifjúság ajándékaként, nemcsak a lélek deformációja következményeképp tehet szert 
a modern egyén régmúlt korok nyelvi szokásaira. Ma is élnek közösségek — ezek a primitív népek 
- , amelyek többé-kevésbé eredeti formában őrzik az emberiség ősi névszemléletét. Már Herder is 
tőlük várta, hogy bepillantást engedjenek a tudománynak a nyelvet megteremtő ember műhelyébe: 
„de hát nem ismerünk embereket a műveltség oly különböző korszakaiban, különféle fokán és föld
rajzi helyein, hogy ebből ne tudnánk meglehetős bizonyossággal következtetni az első jelenetre? 
Nem tudjuk-e, hogy a Földnek éppen azokban az elrejtett zugaiban, ahol az ész még a legkevésbé 
öltötte fel finom, társasági, sokoldalú, tanult formáját, még a legelevenebben működik az érzékiség 
és a nyers éleselméjűség, a ravaszság és a bátor cselekvés, a szenvedély és a találékonyság szelleme, 
röviden: az emberi lélek osztatlan teljessége? . . . Mert - minthogy nem merevítették még unalmas 
szabályokba — teljesen benne él a szükségletek, a veszélyek, a szorongató követelmények körében, s 
mindig újra és egészen érzi önmagát... Csakis ekkor tesz bizonyságot nyelvet teremtő és továbbfej
lesztő képességéről, csakis ebben az esetben rendelkezik kellő érzékeléssel és mintegy elegendő ösz
tönnel, hogy oly teljességgel érezze át és fogja fel az élő természet minden hangját, önmagát kinyil
vánító összes ismertetőjegyét, ahogy mi már nem tudjuk, s ha ezekből később tudatosan elkülönít 
egyet, akkor oly hatékonyan és bensőségesen nevezze meg, ahogy mi nem tudnánk megnevezni."3 ° 

De az európai földrajzilag, biológiailag és lélekben közelebb is talál közösségeket, amelyek nem
csak a leírt, nyomtatott szöveg közbeiktatásával, hanem érzelmüeg hangsúlyos, közvetlen ráhatás 
révén plántálják át az egyén lelkébe és szellemébe az ősi tudást: ezek a modern társadalmak alsóbb 
néposztályai Míg a jómódú társadalmi rétegek olyan magaskultúrát alakítottak ki, amely megszakí
totta kapcsolatát eredetével, addig a szegény dolgozó rétegek, legfőképp a parasztság, hűek marad-

28Ernst CASSIRER, La philosophie des formes symboliques. Paris, 1972. II. La pensée my-
thique. 64. BAK Róbert, József Attila betegsége c. cikkében ezt a jelenséget József Attilánál regiszt
rálja és a költő betegségével magyarázza: „A kifejlődött schizophreniás gondolkodászavarban a sza
vak egyenértékűvé válhatnak magukkal a tárgyakkal" Szép Szó, 1938. jan.-febr. 113. 

2 9J. G. FRAZER, Az aranyág. Bp. 1965. 135. Victor LAROCK, Essai sur la valeur sacrée et la 
váleur sociale des nom de personnes. Paris, 1932. 54. Claude LÉVITSTRAUSS, La pensée sauvage. 
Paris, 1962. 234-235. 

3 0J . G. HERDER, Értekezés a nyelv eredetéről, in: J. G. HERDER, Értekezések, levelek. Bp. 
1983. 299-300. 
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tak az ősi örökséghez. A népi kultúra ily módon éppúgy szembeállítható a felsőbb osztályok művelt
ségével, mint a gyermek a felnőttel, a beteg az egészségessel. Aki valamilyen módon magát ezzel a 
néppel egynek tudja, „jogi alapot" talál arra, hogy névszemléletét is a magáénak fogadja el. 

Közismert tény, hogy ez a gondolat rendkívül fontos szerepet játszott az utolsó két évszázad 
európai és magyar szellemtörténetében. S még ma is eleven. József Attila pályájának egyik szaka
szán, az ún. „barthás" korszakában kulcsjelentőségre tett szert, de — bár alapvető változtatásokkal 
— később is alapeleme maradt költői világképének, mint ezt a továbbiakban igazolni szeretném. 
Magyar mű és Labanc Szemle c. vitairatában a gondolat a következőképpen fogalmazódott meg: „a 
nemzet hordozói nem a nurs, gouvemante és fräulein nevelte kevesek, hanem a nép, amelyet ezer 
esztendőn át hiába próbáltak még nyelvétől, kultúrájától is megfosztani; nem törvénykezett latinul, 
mint a kíméletlen köznemesség, nem udvarolt franciául, mint a nagyobbrészt erkölcstelen főuraság 
és nem kötött üzleteket németül, mint a pocakosodó polgárság. Csak dalolt, magyarul. Csak tiszta 
kultúrát csinált. Csak « tette, hogy egyáltalában van még magyar a világon."3' 

Az elméletnek a névszemléletre történt alkalmazására Renantól idézhetünk példát, amelynek kü
lön érdekessége, hogy a szerző a nép fiai mellett a gyermekeket jelöli meg, akik - szemben a kor 
művelt társasági emberének érzéketlenségével, még rendelkeznek az ősi névadói ihlettel: „Minthogy 
már nem kell megalkotnunk a nyelvet, valamiképpen elfelejtetfüfc, hogyan kell nevet adni a dolgok
nak: de a primitív emberek rendelkeznek ezzel a tudással, melyet a gyermek és a nép embere még 
annyi merészséggel és oly szerencsésen alkalmaz. A természet többet szólt hozzájuk, mint hozzánk, 
vagy inkább ők önmagukban megtalálták azt a titkos visszhangot, mely a külső világ összes hangjára 
válaszolt és azokat artikuláltan, beszédben adta vissza."3 2 

Ezt a példát megtoldjuk egy újabbal, amely egy másik neves francia, Malherbe nyelvről alkotott 
nézeteit tükrözi Nem elsősorban azért, mert a belőle eredő tanulság rokon a fenti idézet mondani
valójával, hanem azért, mert idézője József Attila volt. Ez a körülmény arra utal, hogy maga a költő 
is igyekezett teoretikusan tájékozódni, a nyelvtudomány történetében búvárkodni annak érdekében, 
hogy névszemléletét elméletileg megalapozza: „a nép nyelve ma is mennyivel színesebb, gazdagabb 
az úgynevezett irodalmi nyelvnél, amely amannak csupán egyszerűsített és részben tönkretett válto
zata. Francois de Malherbe, aki kétszáz esztendőn át irányítója egy szigorúan megkötött, értelmi 
költői iskolának és az egész francia költészetnek, tételként állította, hogy csak a nemzet mélyéről, 
népi forrásból szabad az írónak merítenie. 'Quand on lui demandait son avis de quelque mot fran-
gais, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du Port au főin et disait que c'était ses maitres pour 
le langage' - jóllehet minden tájszólást üldözött." (József Attila kiemelései - T. Gy.)33 

Fontos okokból utolsóként említjük a közvetítők sorában azt a sajátos szellemi tevékenységet, 
amely kifejleszti, vagy - ha úgy tetszik — felébreszti az emberben a mágikus névhasználat képessé
gét: a költői magatartást. „A költészet — néwarázs" tétel kimondásával József Attila voltaképpen 
ennek az elméletnek ad hangot, s így visszatértünk egy önmagába záródó kör kündulópontjára. A 
tétel, közvetlen értelmét tekintve, azt a meggyőződést rejti magában, hogy költői szerepében az 
ember a nevekhez másképpen viszonyul, mint akkor, ha nem ír verset, illetve mint a versírással 
egyáltalán nem foglalkozó egyén. Ugyanolyan magatartás jellemzi a poétát, mint amilyen a freudi 
gyermeket vagy neurotikust, mint Renan népfiát. Csakhogy itt nem a zsenge életkor, nem valamely 
mentális betegség vagy rendellenesség, nem valamely speciális közösséghez tartozás az, ami megte
remti a kapcsolatot az ősi névhasználattal, hanem egyfajta tevékenység során aktivizálódó, ehhez a 
ténykedéshez elengedhetetlenül szükséges képességek. 

Annak a gondolatnak, hogy a késői korok költészete és a nyelv születése, illetve alanyi oldalról a 
mai költő és a nyelvet mágikus fegyverként, szerszámként használó primitív elődei között szerves és 
eleven összefüggés mutatható ki, az európai füozófiai hagyományban mély gyökerei vannak. Vico 
filozófiai főművének számos helyén fejti ki a költészet és a nyelv ősi állapota közötti analógiát: „A 

3 * Magyar Mű és Labanc Szemle in JAÖM III. Bp. 1958.62-63. 
3 2 Idézi: Gérard GENETTE, Mimologiques. Paris, 1981. 244. 
33Magyar Mű és Labanc Szemle in JAÖM III. Bp. 1958. 66 j A József Attila által idézett sorok 

fordítása: „Amikor valamilyen francia szóról kérdezték a véleményét, általában a szénakikötő teher
hordóira hivatkozott és azt mondogatta, ők a mesterei a nyelv terén." 
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nyelvek és az írások ez eredetének elve az, hogy az első pogány népek... költők voltak, azaz olyan 
nyelven beszéltek, amelynek költői sajátságai vannak." „A világ gyermekkorában az emberek termé
szettől fogva kiváló költők voltak."3 4 

A vicói eszme modern gondolati közhellyé Hammann megfogalmazása nyomán lett: költészet 
az emberiség anyanyelve: miként a költészet régebbi, mint a földművelés - a festészet - , mint az írás: 
az ének - mint a szavalás: a hasonlítás - mint a következtetés: a csere - mint a kereskedelem. Mé
lyebb álom volt a mi őseink nyugalma; és mozgásuk tántorgó tánc. A tűnődés vagy csodálkozás néma
ságában ültek hét napon át; - s amikor megszólaltak, szájukat szárnyas szavakra nyitották."35 

Hammann tanítása Herder nyelvfilozófiai értekezésében talált gyors visszhangra: „ . . . a költészet 
előbb volt, mint a próza! Mert mi más volt az első nyelv, mint a költészet .elemeinek gyűjteménye? 
A zengő, tevékeny, mozgó természet utánzása, ami valamennyi lény interjekcioibol ered, és amit az 
emberi érzés interjekciói élénkítenek; valamennyi teremtmény természeti nyelve, melyet az értelem 
hangzókká költött át, a cselekvés, a szenvedély és az eleven ráhatás képekben személyesített meg; a 
lélek szótára, mely ugyanakkor a mitológia és minden lény cselekedeteinek és beszédének csodála
tos hőskölteménye volt. Tehát szenvedéllyel és érdekkel teli, szüntelen meseköltés - mi más a 
poézis?"36 

József Attila néwarázs-elméletének gyökerei tehát a XVIII. századig nyúlnak vissza, a költő azon
ban nem Vicóra, Hammannra és Herderre hivatkozik, amikor elméletének valamely vonatkozását 
kifejti, hanem az egykorú tudományra: „A költő tehát a tudomány álláspontja szerint is vajákos, 
táltos, bűbájos" — írja a Babits-pamfletben a modern etnológia bizonyos teóriáira utalva.3 7 Való
ban, a gondolat elevenen él a XX. század tudományának művelőiben is: „Van a szellemnek egy 
területe - írja például Ernst Cassirer - , amelyen a szó nemcsak megőrzi eredeti képi erejét, de ame
lyen belül állandóan meg is újítja azt, amelyen végrehajtja saját állandó feltámadását, egyszerre ér
zéki és szellemi újjászületését. Ez a megújulás annak köszönhető, hogy a művészi kifejezés formáját 
ölti. Itt ismét eljön az élet teljessége, de ez már nem a mitikusán elidegenedett élet, hanem a telje
sen felszabadult élet. Az összes műfaj és az összes forma közül a lírai költészet nemcsak eredetében 
gyökerezik bizonyos mágikus és mitikus témákban, hanem legkimunkáltabb és legtisztább produk
cióiban meg is őrzi a mítosszal való kapcsolatát."3 8 

A modern művészet mágikus gyökereit, varázsló és alkotó vérrokonságát József Attila egyik leg
fontosabb gondolati ihletője, a freudi pszichológia is hangsúlyozza: „Csak egyetlen téren maradt 
meg a mi kultúránkban is a „gondolatok mindenhatósága"; a művészet területén. Csak a művészet
ben történik még meg, hogy a vágyaktól marcangolt ember valami a kielégüléshez hasonlót cselek
szik és hogy e játék - hála a művészi illúziónak - olyan indulati hatásokat idéz elő, mintha való
ságos valami volna. Joggal beszélnek a művészet varázsáról és hasonlítják a művészt a varázslóval. E 
hasonlat azonban talán jelentősebb, mint amilyen lenni akar. A művészet, amely bizonyosan nem 
l'art pour l'art kezdődött, eredetileg irányzatok szolgálatában állott, melyek ma nagyrészt kivesztek. 
Sejthető, hogy ezek között sok mindenféle célzat is volt." (Az eredetiben a „mindenféle" helyett 
„mágikus" áll! - T. Gy.)3 9 

A nyelv és a költészet eredetéről sok és sokféle, egymásnak ellentmondó, egymással vitába szálló 
elmélet született és születik ma is. Ezek közül csak az egyik megoldási kísérlet az, amelynek példáit 
fentebb idéztük. Tartózkodunk attól, hogy ezeknek a felfogásoknak igazolhatóságát itt mérlegre te
gyük. Számunkra csak annak megállapítása a fontos, hogy József Attila néwarázs-elmélete a vicói-
herderi eredetű, s később Cassirer és Freud műveiben is újrafogalmazott teória egyik változatát 
képezi. 

34Gíambattista VJ.CO, Az új tudomány. Bp. 1979. 36, 96. 
3 s Idézi: HORVÁTH Iván-KOCZISZKY Éva, „Költészet az emberiség anyanyelve" in Ismétlő

dés a művészetben.^. 1980. 59. 
3 6 J. G. HERDER, Értekezés a nyelv eredetéről in J. G. HERDER, Értekezések, levelek. Bp. 

1983. 237. 
3 nAz Istenek halnak, az Ember él in JAÖM III. Bp. 1958. 48. 
3 8Ernst CASSIRER, Langage et le Mythe. Paris, 1973. 121. 
3 'Sigmund FREUD, Totem és tabu. Bp. 1918. III. Animizmus, mágia és mindenhatóság. 98. 
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Az elmondottak szerint tehát a költő nyelvi magatartása a gyermek, a neurotikus, és a nép visel
kedése mellett a negyedik csatorna, amelyen a mai névhasználattól visszaevezhetünk a primitív em
ber nyelvszemléletéhez. A néwarázselmélet, amelynek rekonstrukciójára tanulmányunkban vállal
koztunk, ebben az összefüggésben a civilizált és az ősi közötti közvetlen, de részleges folytonosságot 
hangoztató elméletek sorába tartozik. Hogy végül is ennél az elméletnél kötöttünk ki, nem jelenti 
azt, mintha az első három csatornát csak azért ismertettük volna, hogy közelebb jussunk ehhez az 
egyhez, s most már nem kellene tovább velük foglalkoznunk. Noha a négy csatorna párhuzamosan 
egymás mellett húzódik a jelen és a régmúlt között, ezek egymással is összeköttetésben vannak, 
mindegyikükből át lehet jutni a másikba is. 

Bizonyára nem kell igazolnunk, milyen nagy befolyásra tettek szert korunkban azok a lélekbú
várok, akik a költőzseni és a neurotikus egyén lelki berendezkedése közötti hasonlóságok kimuta
tására törekedtek, akik a lelki defektust és a művészi tehetséget, érzékenységet lényeges pontokon 
igyekeztek megfeleltetni egymással, akik Tasso, Hölderlin, Gogol, Blake, Nietzsche példájára hivat
kozva hangsúlyozták a teremtő géniusz és az őrültség közeli rokonságát. Nem zárjuk ki annak lehe
tőségét, hogy ezek a tanok megérintették József Attilát, de nem valószínű, hogy művészi öntudatá
nak alakulására számottevő hatást gyakoroltak volna: neurózisát a költő nem tartotta poétikusnak, 
szabadulni igyekezett tőle. 

Annál fontosabb szerepet játszott gondolkodásában a költői és a gyermeki személyiség rokonsá
gának eszméje: „A költő olyan, mint a kisgyerek,! vagy mint az első ember a lapályon" - írja Herz 
Henrik önagyságának c. szonettjében és az idézetet külön érdekessé teszi az a körülmény, hogy 
József Attila a rokonságot kiterjeszti a gyermek és a költő közös ősére, „az első ember"-re is. A 
gondolat már az (Esztétikai töredékek) érvelésében is felbukkan: „De nézzük csak a beszélni tanuló 
gyermeket. A nyelvtudósok azt mondják, hogy analógiát csinál, amikor azt mondja, hogy szépebb. 
Azonban mi sem természetesebb, hogy ennek az analógiának megalkotására a már bennelevő szavak 
szellemisége ösztönzi. Ami pedig annyit jelent, hogy nem a szavakat fogadta magába exisztenciája 
elsődlegesen, hanem azok szellemiségét, jelen esetben az ihletet. . . .ez a gyermek felserdülvén költe
ményeket ír, mégpedig azzal a szellemiséggel, amely véle azt a meghatározott szót, nyelvet elfo
gadtatta."40 

Anyanyelvét a gyermek szükségképpen a népnek köszönheti, hiszen ahogy a költő a Magyar Mű 
és Labanc Szemle c. vitacikkben kifejti - „a meglétében újból anyaggá váló nyelvet valóságosan a 
nép teremtette" és ez a körülmény szerves kapcsolatot teremt a költő és a nép nyelvi magatartása 
között. „Mert hogy a csudába Írhatta volna Csokonai, hogy 'Csonka panaszaim - a lágy alkonyo-
dást sírni siettetik' — ha ehhez a másfél sorhoz sem lettek volna meg a - szavai? " 4 ' - kérdezi 
ugyanott. Mivel ily módon a műköltészet az ősi nyelvi kincs örökösének, a népi kultúrának függ
vénye, a köztük levő viszonynak József Attila szerint normatívnak kell lennie. Azaz a költőnek 
törekednie kell a népnyelv és a népköltészet szellemének magába fogadására. Noha ez a követel
mény a Magyar Mű és Labanc Szemlében, József Attila „barthás" korszakában fogalmazódott meg, 
a költői nyelvnek a közösségi nyelvbe gyökereztetese József Attilára, úgy is, mint gondolkodóra és 
úgy is, mint alkotóra mindvégig jellemző maradt. A gondolat a Hazám ciklus első szonettjében így 
fogalmazódik meg: „Rám csapott,/ amiből eszméletem, nyelvemi származik s táplálkozni fog,/ a 
közösség." 

Elmondhatjuk tehát, hogy József Attila szerint a gyermek, a beteg, a nép és a költő nyelvi ma
gatartása nemcsak a primitív emberével rokon, hanem ezek külön-külön egymással is belső összefüg
gésben vannak. Az összefüggés persze nemcsak ideális, elméleti, hanem reális, személyes érvényű is. 
A szálakat: a gyermekséget, népiséget, esetleg az ideges érzékenységet, amelyek a költőt külön-külön 
is összekötik a nyelvteremtő ember szellemiségével, a költői szereptudat és a költői tevékenység 
fonja erős, elszakíthatatlan kötelékké. Ezt a sajátos József Attila-i költői szereptudatot foglalja össze 
„A költészet a nemzet lelkében ható néwarázs" formula. 

. 

40Esztétikai töredékek in JAÖM III. Bp. 1958. 246. 
41Magyar Mű és Labanc Szemle in JAÖM III. Bp. 1958.66. 
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A tanulmányban az idézett formula érvényességének csak egyik, vertikális, „időbeli" feltételét 
vettük kritikai vizsgálat alá. Ahhoz azonban, hogy a tétel igaz legyen, még egy, nem kevésbé lénye
ges, „térbeli" feltételnek is eleget kell tennie: be kell bizonyosodnia, hogy a névvel, tehát a nyelv 
egyik elemével szembeni magatartás a nyelv egészéhez való költői viszony modelljeként fogható föl. 
E lehetőség vizsgálata azonban csak egy újabb, önálló tanulmány tárgya lehet. 

György Tverdota 

LA CONCEPTION DE LA LANGUE D'ATTILA JÓZSEF. I. 
(De la magié des noms á l'utilisation poétique des noms) 

Voici la thése fundamentale de l'esthétique poétique d'Attila József: ''La poésie, c'est la magié 
des noms." Dans cetté déclaration concise se cache l'affirmation que le poéte d'aujourdTiui, au 
cours de sa création, répéte l'action de créer la langue, la dénomination originale. Le rapport du 
créateur au nom est le mérne qu'était celui de lTiomme vivant á l'aube de lliistoire, quel est aujo-
urd'hui encore chez les peuples primitifs. Attila József franchit donc lliistoire d'un saut, pour ainsi 
dire, il veut se replacer, de l'état d'aujourd'hui, dans un état archai'que. L'étude examine s'il est 
imaginable une création de liaison entre les Stades trés divergents de l'évolution humaine, s'il y avait 
des conceptions scientifiques qui ont rédigé de télies opinions! Puis l'auteur passe en revue les 
stratégies ä l'aide desquelles on peut motiver théoriquement la croyance d'une continuité entre l'ut
ilisation de nom archai'que et moderne. Dans les écrits d'Attila József, on peut reconnaftre quatre 
médiums qui peuvent s'entremettre entre le rapport oroginal au nom et l'attitude de donner et 
d'utiliser le nom acceptée par l'homme de notre époque. Ce sönt: l'enfant, le neurotique, les cou-
ches de peuple pauvres, vivant au dessous de la haute culture, et conservant, dans un état plus ou 
moins intact, les traditions archai'que s, et enfin le róle du créateur. Le poéte s'en rapporte a ces 
médiums, un par un, dans ses cissertations et dans ses poémes, mais en partié ils se couvrent eux 
mémes aussi dans sa pensée, ou il y a un rapport étroit de l'un ä l'autre. La succession d'idées de 
l'étude se termine par la conclusion qu'Attila József tächait de fonder scientifiquement aussi sa 
pratique de donner et d'utiliser les noms, pratique qui est divergente de celle qui est habituelle ä 
notre époque, c'est-á-dire le rapport de la poésie ä la langue, qui différe radicalement de l'usage 
prosaique. 
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