
sigÊ; ha arra kell t´rekedn¡nk, hogy a hatÀs
¢rdek¢ben hatÀsosak legy¡nk; ha a c¢l egy le-
zÀrt esem¢ny (egy szÁnhÀzi elûadÀs, egy
k´nyv) technikailag hibÀtlan elvarrÀsa (àFer-
tûzz´n tovÀbb az ¢n t´rt¢netemÊ), akkor egy pon-
ton tÃl vesz¢lybe ker¡lhet az eredeti motivÀ-
ciÂ, mely term¢szetesen nem csupÀn hatÀs-
kelt¢s vagy t´rt¢netmondÀs, hanem ä talÀn
Ágy fejezhetn¢nk ki pontosan ä visszanyÃlÀs
egy eredendû ä mitikus? megfogalmazhatat-
lan? tanulsÀg n¢lk¡li? ä ¢lm¢nyhez. Ha KÀr-
pÀti k¢ts¢gkÁv¡l alapos kutatÀsai ¢s nyelvi
k¢szs¢ge r¢v¢n varÀzsszerk¢nt tudja hasz-
nÀlni az archaikus nyelvezetet (We´res, Es-
terhÀzy ¢s mÀsok nyomÀn); ha tÃlzottan is
tisztÀban van egy hatÀsos szÁnhÀzi elûadÀs
fort¢lyaival, egy ponton tÃl ä hozzÀteszem,
ihletetten ä automatikussÀ vÀlik az ÁrÀsmÂd,
automatikussÀ vÀlik az egyestûl az univerzÀ-
lisig ugrÂ metaforaalkotÀs à...az illatos sz¢nÀn
vagy a hÀzassÀg sociÀlis ketrecz¢benÊ. KiszÀmÁt-
hatÂvÀ vÀlik a mü ä bÀr ¢pp a DíSZELýADçS
´konÂmiÀja arra mutat, hogy ezzel a ve-
sz¢llyel KÀrpÀti tisztÀban van, ¢s mintha fal-
teniszt jÀtszana, virtuÂzan nyesi vissza sajÀt
lecsapÀsait. Szellemes a kutyÀvÀ (kÁs¢rleti
alannyÀ) vÀltozÂ kÁs¢rletezû k¢plete (bÀr ez a
kutyadolog a KUTYASZíV-ben vadabb ¢s iga-
zabb) ä v¢g¡l a kutyametafora veszi Àt a r¢m-
uralmat a metaforÀk f´l´tt, ez egy metafo-
rakutya. Szellemes ¢s pontos a tragikus ma-
gyar tudÂs- ¢s müv¢szsors szÀmos p¢ldÀja
(bÀr maga a tragikus sorsk¢plet sok ÃjdonsÀ-
got nem tartalmaz, de a szenved¢ly ÀbrÀzo-
lata k¢ts¢gtelen¡l autentikus). Midûn a k´ny-
vet letettem, Ãgy ¢reztem, hogy egy nagysze-
rü, talÀn jelentûs k´nyvet is tartok a kezem-
ben. (A virtuÀlis kezemben, miutÀn a k´nyvet
mÀr elûbb letettem.) °s abban eg¢szen biztos
vagyok, hogy nagyon jÂ elûadÀst lehet belûle
csinÀlni. Irigylem a szÁn¢szeket, akiknek a
szerzû ilyen eszelûs szabadsÀgot ¢s egyben
ilyen tiszta szerkezetet adott.

A k´nyv hatott rÀm, meg is szerettem.
Amin eltünûdtem mindazonÀltal, ¢s amitûl a
szerzût Âvni szeretn¢m, az a helyenk¢nt tÃl-
biztosÁtott, k¢pletszerü gondolkodÀsmÂd.
Tudom, hogy àv´r´s folyad¢kraÊ sz¡ks¢g van,
¢s sok-sok v´r´s folyad¢kra van sz¡ks¢g ko-
runk müv¢szet¢ben. JÂ minûs¢gü, sürü v´r´s
folyad¢kra. Mikor kisfiÃ voltam, megbüv´l-
ten n¢ztem, ahogy egy filmforgatÀson a kel-

l¢kes egy paradicsoml¢s ¡veg eg¢sz tartalmÀt
gondosan rÀ´nti az elhurcolt Bajcsy-Zsi-
linszkyt jÀtszÂ Bessenyei Ferenc feh¢r ing¢re
az Attila Ãt egyik kapualjÀban. Az iroda-
lomban is van v´r´s folyad¢k ä ez a kultÃra,
a jÂ utÀnzÂk¢szs¢g, a tradÁciÂk (à...egy jÂl ki-
gondolt culturÀlis r´geszme, kellû kitartÀssal ¢s ta-
lÀl¢konysÀggal, elûbb-utÂbb megvalÂsÁthatÂÊ). Ro-
konszenvezem a jÂl kigondolt kulturÀlis r´g-
eszm¢k legt´bbj¢vel, de az¢rt leginkÀbb az
¢rdekelne, ami tÃl van azon, ami ä elûbb-
utÂbb ä amÃgy is megvalÂsÁthatÂ.

ForgÀch AndrÀs

A MODERNITçS
ANTINñMIçI

Lengyel AndrÀs: A modernitÀs antinÂmiÀi.
JÂzsef Attila-tanulmÀnyok
Tekintet, 1996. 272 oldal, 500 Ft

Annak a szeg¢ny, fiatalon meghalt f¢rfiem-
bernek, akinek f´ldi maradvÀnyai ä immÀr
rem¢lhetûleg v¢gleges hely¢n ä a csalÀdi sÁr-
ban porladnak, ¢des mindegy, olvassuk-e ma
müveit, r¢szes¡l¡nk-e abban az eszt¢tikai
´r´mben, amelyben megÁrÀsukkor szerzûj¡k
r¢szeltetni kÁvÀnta olvasÂit, okulunk-e sz¢p
szavakba ´nt´tt igazsÀgaibÂl?! Az egymÀsra
t´rû sok nemzed¢k ¢rdeke, hogy Ãjra meg
Ãjra megtalÀlja hozzÀ a maga ÃtjÀt. Ehhez
nem elegendû az ¢vtizedek sorÀn felhalmo-
zott tudÀs Àtv¢tele, azoknak a k¢rd¢seknek a
szajkÂzÀsa, amelyek p¢ldÀul a hatvanas-het-
venes ¢vekben m¢g izgalomban tartottÀk a
k´z´ns¢get. Az ¢rdeklûd¢s folytonossÀgÀnak
fenntartÀsa csak a JÂzsef AttilÀrÂl valÂ tudÀs
gyarapodÀsa ¢s megÃjulÀsa r¢v¢n lehets¢ges.

Lengyel AndrÀs A MODERNITçS ANTINñ-
MIçI cÁmü tanulmÀnyk´tete ebben az ¢rte-
lemben a JÂzsef Attila-kutatÀs kiemelkedû
esem¢nye. A k´tet ÁrÀsaibÂl Àrad a kezdem¢-
nyezûerû, szinte rÀk¢nyszerÁti olvasÂjÀt az ¢r-
telmez¢sbeli tovÀbbl¢p¢sre. çllÁtÀsainak sÃ-
lya, k´vetkezm¢nye van, ez¢rt Ãjra meg Ãjra
ÀllÀsfoglalÀsra k¢sztet. M¢g a vele valÂ egyet
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nem ¢rt¢s is sajÀt ÀllÀspontunk alaposabb
vagy pontosabb megfogalmazÀsÀt k¢nyszerÁti
ki, s Ágy ellenv¢lem¢ny¡nkben is benne fog-
laltatnak vitatott elgondolÀsainak elemei.
T´preng¢seiben rendre tÀvol ker¡l az obli-
gÀt, mÀra elfÀsodott k¢rd¢sf´lvet¢sektûl (p¢l-
dÀul JÂzsef Attila ¢s az illegÀlis pÀrt viszonyÀ-
nak firtatÀsÀtÂl), de tartÂzkodik attÂl az erû-
szakolt k¢rdez¢si mutatvÀnytÂl (JÂzsef Attila
posztmodern n¢zûpontÃ àÃjraolvasÀsÀtÂlÊ)
is, amellyel korunk ´nhitt olvasÂja igyekszik
elkÀprÀztatni ÀmulÂ szem¡nket.

Az embert nemcsak a tÀjban, nemcsak egy
int¢rieurben, hanem egy Árott sz´vegben is
elfoghatja az otthonossÀg¢rz¢s. Gyakran
¢lem Àt ezt Lengyel AndrÀs k´tet¢t olvasva.
Egyik oka alighanem az, hogy a tanul-
mÀnyok nagyobbr¢szt JÂzsef Attila gondolko-
dÀst´rt¢net¢nek alakulÀsÀt vizsgÀljÀk, tehÀt
olyan terepen mozognak, amelyen magam is
hosszÃ idû Âta tartÂzkodom. Egyet¢rtek a
szerzûvel: a k´ltûi teljesÁtm¢ny m¢lyebb meg-
¢rt¢se k´ltûnk eset¢ben filozÂfiai, eszmet´r-
t¢neti elûmunkÀlatokat tesz sz¡ks¢gess¢.
Lengyel AndrÀs eszm¢lked¢sei kitÀgÁtjÀk azt
a szük teret, amelybe HorvÀth IvÀnnal k´z´s
JÂzsef Attila-sz´vegkiadÀsi vÀllalkozÀsunk, a
TANULMçNYOK °S CIKKEK 1923ä1930 t´k¢le-
tes kritikai visszhangtalansÀga zÀrt. OlvasÂi
komfort¢rz¢sem mÀsik oka pedig az lehet,
hogy a nagyÁvü ¢s lend¡letes koncepciÂ, a
mer¢sz, olykor provokatÁvan kritikai k¢rd¢s-
f´ltev¢s a filolÂgiai t¢nyek aprÂl¢kos ismere-
t¢vel, tiszteletben tartÀsÀval, a szakirodalom
kritikai szÀmbav¢tel¢vel kapcsolÂdik ´ssze a
k´tet tanulmÀnyaiban. NemritkÀn r¢szeltet
abban az erûs evidencia¢lm¢nyben, amelyet
csak akkor ¢rz¡nk, ha valamely ¢rtelmez¢s-
beli felismer¢s egy eladdig ismeretlen t¢ny
feltÀrÀsÀbÂl k´vetkezik vagy ezt kÁs¢ri.

Mindezt a hÁzelg¢s vÀdjÀnak kockÀzata
n¢lk¡l elûrebocsÀthatom, mert a szerzû ¢rtel-
mezûi rangjÀt illetû fenntartÀs n¢lk¡li elisme-
r¢st k´vetûen a teret a vele valÂ polemikus
tovÀbbi egy¡ttgondolkodÀsra felhÁvÂ, fûk¢nt
a koncepciÂ eg¢sz¢t illetû vitak¢rd¢sek meg-
fogalmazÀsÀra szÀnom. Elûbb azonban arra
az egyetlen fontos r¢szletk¢rd¢sre t¢rek ki,
ahol nem pusztÀn vitÀm van Lengyel And-
rÀssal, hanem ahol szerintem bÁrÀlÂ szavakat
¢rdemel, mert a k´ltûrûl t´rt¢nû eszm¢lke-
d¢st t¢ves irÀnyba t¢rÁti ki. A JñZSEF ATTILA

àNEMZETISZOCIALISTAÊ EPIZñDJçRñL cÁmü ta-
nulmÀnyrÂl van szÂ. Ilyen epizÂd, sem id¢-
zûjellel, sem an¢lk¡l, nem volt k´ltûnk pÀlyÀ-
jÀn. A ànemzetiszocialistaÊ minûsÁt¢s annak a ä
SzÀntÂ Judit naplÂjÀnak MurÀnyi GÀbor Àltal
szerkesztett ¢s jegyzetelt k´tete f¡ggel¢k¢ben
teljes terjedelm¢ben olvashatÂ ä sz´vegnek a
t¢ves, elsietett ¢rtelmez¢s¢n alapul, amely va-
lÂban àa nemzetiszocializmus lobogÂja alÀ sorako-
zÂ n¢met dolgozÂk t´rt¢nelmi harcÀÊ-ra hivatkoz-
va adja elû okfejt¢s¢t.

A tanulmÀnynak fûk¢nt elsietetts¢g¢t ve-
tem a szem¢re. Lengyel AndrÀs nagyon jÂl
tudja, mennyire hiÀnyosak ¢s homÀlyosak is-
mereteink RÀtz KÀlmÀnrÂl ¢s az Àltala szer-
vezett, de soha meg nem alakult ànemzeti
kommunista pÀrtÊ-rÂl, amelyben az illegÀlis
kommunista mozgalommal szakÁtÂ, de a szo-
ciÀldemokrÀciÀval szemben m¢g tÀvolsÀgot
tartÂ k´ltûnek szerepe lett volna. AmÁg ezt a
pontosabb ¢rtelmez¢si keretet nem tudjuk
megbÁzhatÂ mÂdon kialakÁtani, addig korai
erûltetni a kategorikus vÀlaszt JÂzsef Attila
emez epizÂdjÀnak voltak¢ppeni tartalmÀra
vonatkozÂlag. A tanulmÀny egy¢bk¢nt na-
gyon sok fontos megÀllapÁtÀst tesz a nemze-
tiszocializmus mozgalmÀnak belsû r¢tegezett-
s¢g¢rûl, ennek visszhangjÀrÂl magyarorszÀgi
munkÀsmozgalmi k´r´kben. Joggal felt¢tele-
zi, hogy a k´ltû mindeme belsû distinkciÂkat
jÂl ismerte, s hogy Àtmeneti ÀllÀspontjÀnak
kialakÁtÀsÀban ismereteinek lehetett szerepe.
°rvel¢s¢vel, amely szerint az Àltala nemzeti-
szocialistÀnak v¢lt kaland 1933 mÀsodik fe-
l¢re datÀlhatÂ, ugyancsak egyet¢rtek.

Szerencs¢sebb lett volna azonban, ha be-
¢ri r¢szleges ¢s hipotetikus, t´bb es¢lyt nyitva
hagyÂ konklÃziÂkkal, s nem enged a csatta-
nÂ csÀbÁtÀsÀnak. Bizonyos, hogy sz´veg¢nek
megÁrÀsÀra JÂzsef AttilÀt àa n¢vlegesen nemzet-
k´zi munkÀssÀg valÂsÀgosan nemzetk´zi verseny¢Ê-
nek megrendÁtû tapasztalata sarkallta. Ettûl
a megrend¡l¢stûl azonban a nÀcizmussal valÂ
azonosulÀsig igen hosszÃ Ãt vezet, s ezt az
utat JÂzsef Attila minden valÂszÁnüs¢g szerint
soha nem jÀrta meg. LegalÀbbis nincsenek
adataink, amelyekkel effajta fejlûd¢si kanyart
valÂszÁnüsÁteni tudnÀnk, s Ágy marad a meta-
morfÂzis mitikus konstrukciÂja nehezen bizo-
nyÁthatÂ ¢s cÀfolhatÂ ¢rzelmi-gondolati tÀm-
falakkal (szem¢lyes s¢relmek) toldozgatva.

A NEMZETISZOCIALIZMUS... kezdetü k¢zirat
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¢rtelmez¢s¢ben ¢s keltez¢s¢ben Lengyel je-
lentûs¢get tulajdonÁt A CSODASZARVAS cÁmü
versnek, amely A HÁr 1933. augusztus 4-i szÀ-
mÀban jelent meg. EgyÀltalÀban nem bizo-
nyos azonban, hogy (az Arany JÀnos-i?) cso-
daszarvasreg¢t ÃjramondÂ, a KALEVALç-bÂl
tanult formai megoldÀsokkal sürün ¢lû k´lte-
m¢ny bÀrmi mÂdon ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ
lenne a pÀlya emlÁtett epizÂdjÀval. PublikÀlÀsa
mellesleg l¢nyeg¢ben egybeesik A VçROS PERE-
M°N cÁmü àt´rt¢nelmi materialista ÂdaÊ Korunk-beli
k´zz¢t¢tel¢vel. Ez csak tovÀbb nehezÁti a tisztÀn-
lÀtÀst, s fokozottabb ÂvatossÀgra int.

Lengyelt valÂszÁnüleg az a k´r¡lm¢ny bÀ-
torÁtotta elhamarkodott k´vetkeztet¢s¢nek
levonÀsÀra, hogy JÂzsef Attila ilyszerü fordu-
lata jÂl passzol a k´ltû àgondolkodÂi alkatÀ-
rÂlÊ, azaz a pÀlya alakulÀsi logikÀjÀrÂl alko-
tott koncepciÂjÀba, amelyet a k´tet nyitÂ fe-
jezet¢ben, AZ àELREJTýZ¹TT VILçGEG°SZÊ KE-
RES°SE cÁmü tanulmÀnyban fogalmazott meg:
àa radikÀlis marxista szocializmus legradikÀlisabb
nemzetk´zi ellenpÂlusÀhoz, a nemzetiszocializmus-
hoz csatlakozottÊ ä olvassuk itt h¡ledezve az ab-
szurditÀsig ki¢lezett formulÀt. M¢g ha igaz
lenne is, hogy a vitatott gondolatmenetben
JÂzsef Attila egyet¢rtett a nemzetiszocialistÀk-
kal, hogyan lehets¢ges egy k¢ziratban ma-
radt sz´veget a csatlakozÀs dokumentuma-
k¢nt kezelni? A koncepciÂ maga, amely sze-
rint JÂzsef Attila utolsÂ ¢vtizede àt´bb ellen-
pontozÂ-tagadÂ vÀltÀst mutatÊ, egy¢birÀnt az
¢letpÀlya ¢s az ¢letmü alapos ismeret¢rûl ta-
nÃskodik, s bûvelkedik jÂ felismer¢sekben,
elgondolkodtatÂ megÀllapÁtÀsokban. Mivel
azonban itt Lengyel AndrÀs JÂzsef Attila-¢r-
telmez¢s¢nek alapk¢plet¢vel Àllunk szemben,
¢rdemes ezt a vÀltÀselm¢letet alaposabb kri-
tikai figyelemben r¢szesÁteni.

Az alapk¢plet voltak¢ppen JÂzsef Attila Àl-
lÁtÂlagos àsz¢lkakassÀgÀÊ-nak ¢rtelmez¢se so-
rÀn alakul ki. Lengyel r¢szleteiben sok tanul-
sÀggal elemzi a k´ltû politikai ÀllÀsfoglalÀsai-
ban ¢s vilÀgn¢zeti kapcsolÂdÀsaiban sokak Àl-
tal szÂvÀ tett ingatagsÀgot, vÀltoz¢konysÀgot,
amelyet talÀn Ignotus PÀl jellemzett legpon-
tosabban ¢s m¢gis legt´bb belÀtÀssal: àJÂzsef
Attila mindig ellenz¢ki volt a szÂ legszorosabb ¢r-
telm¢ben; mindig baloldali volt, m¢g az Elûûrs-ki-
ruccanÀst is bele¢rtve, s mindig szocialista, tÀgabb
¢rtelemben. Ezen a kereten bel¡l azonban t´bbsz´r
vÀltozott, ¢s egy hosszabb Àtmeneti korszakÀban,

mely az Elûûrs-hÂnapokat is magÀba foglalta, so-
kat ingadozott ¢s cikÀzott a v¢lem¢nye. Kezdte volt
mint a bolsevizmussal rokonszenvezû forradalmi
szocialista, szigorÃbb pÀrtpolitikai k´tel¢kek ¢s, tud-
tommal, pÀrtpolitikai viaskodÀsok n¢lk¡l. AztÀn
csuszamlott jobbra-balra-sz¢lsûbalra, b´lcseleti ¢s
zsurnalisztikai lejtûk´n, vilÀgsz´vetkezeti Àlomk¢p-
bûl anarchoszindikalizmusba, intuicionizmusbÂl fe-
nomenolÂgiÀba, v¢gletes kollektivizmusbÂl v¢gletes
individualizmusba ¢s a kettûnek k¡l´nf¢le elegyes
vÀltozataiba.Ê

Ilyen keretek k´z´tt: àmindig ellenz¢ki...
mindig baloldali... s mindig szocialista, tÀgabb ¢r-
telembenÊ, igaz ÀllÀspontjÀnak vÀltoz¢konysÀ-
ga. Lengyel azonban szÀmos ponton Àtl¢pi
ezeket a hatÀrokat, hitelt adva a àsz¢lkakas-
sÀgÊ t¢zis¢nek, csak ¢pp Àt¢rt¢kelve, a k´ltû
javÀra fordÁtva annak tartalmait. Vegy¡nk
sorra n¢hÀnyat eme àt´bb, ellenpontozÂ-tagadÂ
vÀltÀsÊ k´z¡l! àJÂzsef Attila... szorosan kapcsolÂ-
dott elûbb a SzÀzadunk k´r¢hez, amely ideolÂgia-
t´rt¢neti szempontbÂl szociÀlis szÁnezetü radikÀlis
polgÀri liberalizmusk¢nt ÁrhatÂ le. Majd, nem sok-
kal k¢sûbb az Elûûrs k´r¢hez csatlakozott, amelyet
viszont az elûbbi irÀnyzat rivÀlisak¢nt ¢s ellent¢te-
k¢nt nemzeti radikalizmusk¢nt lehet meghatÀrozniÊ
ä olvassuk a tanulmÀnyban.

Ez a megÀllapÁtÀs legalÀbb hÀrom szem-
pontbÂl kieg¢szÁt¢sre szorul. Egyr¢szt JÂzsef
Attila a SzÀzadunk k´r¢ben mer¢szelte magÀt
anarchistÀnak vallani, s ezt az odatartozva is
k¡l´nb´z¢st ez az ¢rtelmis¢gi k´r lÀthatÂlag
derüs nyugalommal vette tudomÀsul. MÀs-
r¢szt, m¢g mindig a SzÀzadunk k´r¢ben, leve-
leiben arrÂl igyekezett meggyûzni VÀgÂ MÀr-
tÀt, hogy a szociologisztikus tÀrsadalomjobbÁ-
tÀs nem vezet c¢lra, egyetlen segÁts¢g van az
ember szÀmÀra: a tiszta idealizmus ¢s a me-
tafizika. V¢g¡l pedig a n¢pi orientÀciÂ is a
SzÀzadunkkal valÂ harmonikus kapcsolat idû-
szakÀban kezdûdik, t´bbek k´z´tt a liberÀlis
folyÂiratba a Bartha MiklÂs TÀrsasÀg °rtesÁtû-
j¢rûl Árott rokonszenvezû ismertet¢ssel. Sz¡k-
s¢gtelen sokszorozni a p¢ldÀkat, elegendû ar-
ra eml¢keztetni, hogy a MAGYAR Mþ °S LA-
BANC SZEMLE cÁmü vitairat a TÀrsasÀg r´p-
iratÀban, az öJ MAGYAR F¹LD-ben egyszerre
jelenik meg A Toll cÁmü, harcosan liberÀlis
lapban publikÀlt Babits-pamflettel. Ha tehÀt
k´zelebbrûl szem¡gyre vessz¡k a t¢nyÀllÀst,
akkor az id¢zett absztrakt szembenÀllÀs felol-
dÂdik, s a k´ltû magatartÀsa t´bb¢ nem Árha-
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tÂ le vÀltÀsk¢nt, hanem egy (talÀn m¢g sokkal
nehezebben k´vethetû) belsû tisztÀzÂdÀsi fo-
lyamatk¢nt. A SzÀzadunk vagy A Toll pozÁ--
ciÂjÀban pedig az adott t´rt¢nelmi pillanat-
ban nemcsak a szembenÀllÀst, hanem a ru-
galmassÀgot is lÀtnunk kell a korai n¢pi t´-
rekv¢sek irÀnt.

De kell-e k¡l´n bizonygatni, egyebek k´-
z´tt Tasi JÂzsef k´nyve utÀn, hogy a k´ltûnek
a Bartha MiklÂs tÀrsasÀgbeli, a nemzeti ¢s az
osztÀlyelv, a parasztorientÀciÂ ¢s munkÀs-
´ntudat v¢gletei k´z´tt hÃzÂdÂ el¢g sz¢les
skÀlÀn mozgÂ gondolati odisszeÀja mÀr ´n-
magÀban v¢ve is komplikÀltabb annÀl, hogy-
sem antit¢zisk¢nt szembeÀllÁthatÂ legyen àa
radikÀlis marxista szocializmusÊ ÀllÀspontjÀval,
amely a TÀrsasÀgbÂl valÂ kil¢p¢s utÀn jelle-
mezte ût. Hogy ezt Lengyel AndrÀs mÂdjÀn
vÀltÀsk¢nt ¢rt¢kelj¡k, megint csak madÀrtÀv-
latbÂl kell szeml¢lni, absztrakt l¢nyeg¢re kell
csupaszÁtani a folyamatot. A marxi szocializ-
mus ¢s a nemzetiszocializmus k´z´tti ÀllÁtÂla-
gos àvÀltÀsÊ-ÀrÂl mÀr szÂltunk. Lengyel a
RÀtz KÀlmÀn-kapcsolat utÀn Ãjabb vÀltÀst v¢l
f´lfedezni: a szociÀldemokrÀciÀhoz valÂ csat-
lakozÀst. Ez a mozzanat rÀvilÀgÁt ennek a vÀl-
tÀselm¢letnek az egyik sajÀtossÀgÀra: arra,
hogy k´z´s nevezûre hoz k¡l´nb´zû term¢-
szetü kapcsolÂdÀsokat. Ha JÂzsef Attila ÀllÁtÂ-
lagos nemzetiszocialista kalandja csupÀn k´-
vetkezm¢nyek n¢lk¡li epizÂd, s¢rtûd´tts¢gtûl
tÀplÀlt dacreakciÂ volt, akkor az m¢gsem te-
kinthetû egyen¢rt¢künek a munkÀsmozgal-
mi baloldalon bel¡li, v¢giggondolt, tartÂs ori-
entÀciÂmÂdosulÀssal, amilyen a kommunista
irÀnytÂl a szociÀldemokrÀciÀhoz valÂ ÀtpÀrto-
lÀs volt!

Hogy ezutÀn Ãjabb vÀltÀs k´vetkezhess¢k,
be kell kapcsolni a sorba JÂzsef Attila àf´lerû-
s´dû liberÀlis vonzalmaitÊ. A dolog azonban en-
n¢l egyszerübb ¢s bonyolultabb. Egyszerübb,
amennyiben maga Ignotus PÀl, a szerkesztû-
tÀrs hangoztatta egykorÃ nyilatkozataiban,
hogy a Sz¢p SzÂt û, a liberÀlis ¢s JÂzsef Attila,
a szocialista (¢rtsd: szociÀldemokrata) mint-
egy n¢pfrontosan (tehÀt egymÀssal elviekben
is vitatkozva) szerkesztik. A szociÀldemokrata
beÀllÁtottsÀg ekkor mÀr nagyon jÂl ´sszecsi-
szolhatÂ volt a baloldali (a szÀzad eleji polgÀri
radikÀlis hagyomÀnyokat ¢bresztû) liberaliz-
mussal ¢s viszont. A k´ltûnek tehÀt a legke-
v¢sb¢ sem kellett vÀltania, hogy liberÀlis ba-

rÀtaival ¢lete utolsÂ ¢veiben szorosabbra von-
ja a kapcsolatait.

Azoknak az ÀtalakulÀsi folyamatoknak a
lekottÀzÀsa, amelyek JÂzsef Attila eszm¢lke-
d¢s¢ben ¢lete utolsÂ ¢veiben v¢gbementek,
sokkal finomabb gondolati mozgÀst ig¢nyel,
mint a pÀlyÀnak ilyen ´nk¢nyes cezÃrÀkkal
¢lû felszabdalÀsa. Csak azt a k¢rd¢st hozom
f´l, amelyben Lengyel A DUNçNçL cÁmü vers
kapcsÀn Árott elemz¢semmel vitÀba szÀll. Ab-
ban term¢szetesen igaza van, hogy a t´rt¢-
netfilozÂfiai Âda ¢s a vele nagyjÀbÂl egykorÃ
pszichoanalitikus sz´vegek (k´zt¡k a SZABAD-
¹TLETEK JEGYZ°KE) keltez¢se kronolÂgiailag
megoldhatÂ, hiszen mind a versnek, mind a
m¢lyl¢lektani vallomÀsoknak meg kellett
ÁrÂdniuk valamikor. A megÁrÀsban tovÀbbÀ
k¢ts¢gkÁv¡l van esem¢nyszerü elem. A meg-
sz´vegez¢s, formÀba ´nt¢s bizonyos ¢rtelem-
ben egyszeri, szük idûhatÀrok k´z¢ szorÁthatÂ
t´rt¢n¢s. Csakhogy (ÀltalÀban ¢s JÂzsef Attila
eset¢ben k¡l´n´sen) a vers keletkez¢se az el-
sû csÁrÀtÂl, ´tlettûl, a fogantatÀstÂl a megsz¡-
let¢sig meglehetûsen hosszadalmas folyamat.
A DUNçNçL eset¢ben filolÂgiai t¢nyek bizo-
nyÁtjÀk a lassÃ, kÁnos k¢sz¡lûd¢st, s az is nyil-
vÀnvalÂ, hogy ezt a munkÀt a k´lt¢szet ¢rtel-
m¢nek k¢ts¢gbevonÀsÀig menû, a lelki vÀl-
sÀggal ´sszef¡ggû ´nbizalomveszt¢s is hÀtrÀl-
tatta, nehezÁtette, amely az emlÁtett pszicho-
analitikus iratokban (is) manifesztÀlÂdott. Eb-
ben az ¢rtelemben a k´ltû szellemis¢g¢t egy-
idejüleg ÀthatÂ, egymÀsnak gy´keresen el-
lentmondÂ belsû k¢sztet¢sekkel igenis szÀ-
molni kell. Azaz a JÂzsef Attila gondolkodÀsÀt
k¢ts¢gkÁv¡l jellemzû, az Àtlagot messze meg-
haladÂ mozg¢konysÀg, dinamika, dialektika
k¢rd¢s¢ben elvontan egyet¢rtek Lengyel
AndrÀssal, ezt azonban jelentûsen mÀs mÂ-
don gondolom el, mint û.

A sz¢lkakassÀg vÀdjÀban egy¢bk¢nt is sok
a misztifikÀciÂ. Ezen az alapon a kor jelent¢-
keny ¢rtelmis¢gijeinek nem kis hÀnyadÀt le-
hetne sz¢lkakasnak minûsÁteni. Vajon JÂzsef
Attila barÀtjÀrÂl ¢s k¢sûbbi rivÀlisÀrÂl, Illy¢s
GyulÀrÂl nem lehetne-e l¢trehozni hasonlÂ
konstrukciÂt? Galilei-k´r, v´r´skatona 1919-
ben, kommunista szervezked¢s, sz¡rrealiz-
mus, a Nyugat belsû munkatÀrsa, a n¢pi moz-
galom vez¢ralakja... Vajon JÂzsef Attila atyai
barÀtjÀra, KosztolÀnyi Dezsûre nem lehetne
rÀhÃzni ilyen s¢mÀt? Lelkesed¢s a hÀborÃ¢rt,
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antimilitarizmus, felajÀnlkozÀs A TýKE lefor-
dÁtÀsÀra, PARDON-rovat, a homo aestheticus
lÀtvÀnyos kivonulÀsa a k´z¢letbûl... Vajon
KodolÀnyi vagy ¢ppen a JÂzsef Attila vÀltÀsait
szÂvÀ tevû Nagy Lajos eset¢ben nem lehetne
hasonlÂ fordulatokat f´lfedezni? Garai JÀnos,
aki ismert gÃnyvers¢ben kipelleng¢rezte k´l-
tûtÀrsÀt, mert az àjobbra t¢rtÊ, s àKosztolÀnyi¢rt
lelkes¡lÊ, k¢t ¢v mÃlva nyilatkozatban tette
k´zz¢, hogy àa magyarorszÀgi bolsevista mozga-
lom irÀnt nyilvÀnÁtott rokonszenv¢vel f´lhagyottÊ,
majd a vilÀghÀborÃ alatt Ãjra kommunistÀvÀ
vedlett vissza.

Az ÀllÀspontok ilyen nagyfokÃ vÀltoz¢-
konysÀgÀban alighanem nagy szerepe van
annak, hogy a legÃjabb kori magyar t´rt¢ne-
lem alakulÀsÀban sokkal t´bb a t´r¢s, az Ãj-
rakezd¢s, a gy´keres fordulat, mint mÀs, sze-
rencs¢sebb orszÀgok¢ban, s az egy¢ni pÀlyÀk
Áv¢t az ´n¢pÁt¢s ig¢nye ¢ppÃgy, mint a k´z´s-
s¢gi kiÃtkeres¢s gondja hullÀmosabbÀ, g´r-
b¢bb¢ teszi. MÀsr¢szt pedig a k¢t vilÀghÀborÃ
k´z´tti korban sokkal erûsebb a tÀborokba
szervezûd¢s k¢nyszere, a k´z´ss¢gek sokkal
nehezebben türik, a deviancia jel¢nek tekin-
tik, ha az egy¢n nem tartja be a rÀk¢nyszerÁ-
tett fegyelmet, s elhajlik vagy egyenesen mÀs
megoldÀsokkal kÁs¢rletezik. MÀrpedig az ¢r-
telmis¢gi l¢t egyik alapvetû sajÀtossÀga egy
tÀgasabb szellemi mozgÀst¢r bejÀrÀsa. Egy
olyan vilÀgban, amelyben mindenfel¢ l´v¢sz-
Àrkokat ¢s bunkereket Àsnak, a frontvona-
lak k´z´tt mozgÂ ¢rtelmis¢gi sz¢lkakasnak
minûs¡l.

Helyeselhetû Lengyel AndrÀsnak az a t´-
rekv¢se, hogy a t´rt¢nelmi esetlegess¢gek
f´l¢ emelkedve a szellem koordinÀta-rend-
szer¢be tagolja JÂzsef Attila ¢letmüv¢t. Ezt a
t´rekv¢s¢t fejezi ki a tanulmÀnyk´tet cÁme: A
MODERNITçS ANTINñMIçI is. A magasabb n¢-
zûpont ilyen kik¡zd¢s¢nek azonban Àra van,
amelyet nem biztos, hogy ¢rdemes megfizet-
ni. A àmodernitÀsÊ szÂ ellen csak stilÀris
fenntartÀsom van, amennyiben f´l´slegesen
idegenszerünek (v´. àmodernit¢Ê) ¢rzem, az
Àrnyalattal meghonosodottabb àmoderns¢gÊ
szerintem ¢ppÁgy megtenn¢. Az àantinÂmiÀiÊ
terminus (àk¢t egymÀst k´lcs´n´sen kizÀrÂ ¢s lo-
gikailag egyenlû meggyûzû erûvel igazolhatÂ t¢tel
ellentmondÀsÀnak megjel´l¢s¢re hasznÀlt müszÂÊ ä
IDEGEN SZAVAK SZñTçRA) azonban filozÂfiai
rigorozitÀssal r´gzÁti ¢s ¢lezi ki a fentiekben

Àltalam amÃgy is tÃlsÀgosan merevnek, sar-
kÁtottnak tartott vÀltÀselm¢letet. Ha a vÀltÀ-
sok magyarÀzÂereje r¢szleges ¢s esetenk¢nt
csupÀn hipotetikus ¢rv¢nyü, ha a pÂlusok
k´z´tt ÀtjÀrÀs van, ha a tiszta k¢pletrûl be-
bizonyosodik, hogy belsûleg maga is komp-
likÀlt, akkor mindezt antinÂmiÀkkÀ ki¢lezni
¢s elrendezni meglehetûsen problematikus
megoldÀs.

F¢lre¢rt¢s ne ess¢k! Lengyel kÁs¢rlete na-
gyon is korszerü ¢s indokolt vÀllalkozÀs.
AmÁg JÂzsef AttilÀt csak marxistak¢nt lehetett
¢rtelmezni, gondolkodÀsÀnak antinomikus
jellege f´l sem mer¡lhetett. Az utÂbbi ¢vtize-
dekben azonban a tudomÀnyos szocializmus
mell¢ felsorakoztak pÀrhuzamk¢nt vagy gon-
dolati ihletûk¢nt az egzisztencializmus bizo-
nyos t¢telei, Ãjra nyÁltan lehetett besz¢lni a
k´ltûnek a pszichoanalÁzishez valÂ viszonyÀ-
rÂl. Bebizonyosodott, hogy Croce, Bergson,
Eddington, Husserl, Pauler çkos, Max We-
ber ¢s mÀsok ´szt´nz¢seivel is szÀmolnunk
kell, ha meg akarjuk talÀlni hely¢t a kor szel-
lemi t¢rk¢p¢n. Zavarbaejtû lÀtni a k´ltût ko-
rÀnak szÀmos, egymÀssal szÀmunkra ´ssze-
f¢rhetetlennek tünû filozÂfiai, tÀrsadalomtu-
domÀnyos, term¢szettudomÀnyos tendenciÀ-
jÀnak kusza erûvonalai k´z´tt, amint elûbb
ehhez, majd ahhoz kapcsolÂdik, amint egyi-
ket a mÀsikkal ´tv´zni vagy legalÀbb elegyÁ-
teni t´rekszik. Majdnem lehetetlen megÀlla-
pÁtani, hogy a meghaladott gondolatrendsze-
rekbûl tovÀbbvisz-e valamit, s ha igen, milyen
m¢rt¢kben. Lengyel azon kevesek k´z¢ tar-
tozik, akik a felsorolt (¢s sajÀt kutatÀsaival
kieg¢szÁtett) indÁtÀsokkal szÀmolva tesznek
kÁs¢rletet a gondolkodÂi ¢s k´ltûi ¢letmü ¢r-
telmez¢s¢re. Meg¢rtem ig¢ny¢t a rendte-
remt¢sre.

K¢rd¢s azonban, k´zelebb jutunk-e a JÂ-
zsef Attila-i teljesÁtm¢ny meg¢rt¢s¢hez, ha ezt
a konglomerÀtumot geometrikus ¢s szimmet-
rikus oppozÁciÂkba vagy esetleg m¢g bonyo-
lultabb, bÀrmily tetszetûs geometriai alakza-
tokba rendezz¡k. Az ¢letanyag, a gondolko-
dÂi teljesÁtm¢ny ¢s a k´ltûi ¢letmü Àtteore-
tizÀlÀsÀnak k¢ts¢gkÁv¡l szÀmottevû haszna
lehet, s Lengyel tanulmÀnyk´tet¢nek egy
sor fontos f´lismer¢se vagy (esetleg kritikai-
lag) tovÀbbgondolandÂ ÀllÁtÀsa ennek a t´-
rekv¢snek k´sz´nhetû. AnnÀl is inkÀbb, mert
a szerzû legbensûbb hajlamai nem ¢rv¢nye-
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s¡ln¢nek, eredendû k¢pess¢gei nem bonta-
koznÀnak ki, ha lemondana a k´tet ÁrÀsait
mindv¢gig jellemzû gondolkodÂ filologizÀ-
lÀsrÂl.

Az erûs filolÂgiai ´nkontroll r¢szben f¢ke-
zi, kiegyensÃlyozza, r¢szben azonban csak el-
fedi Lengyel nem kev¢sb¢ erûs hajlamÀt a
konstrukciÂgyÀrtÀsra. Nagyon ¢rdekes az a
kÁs¢rlet, amelyet a JÂzsef Attila Àltal hasznÀlt
filozÂfiai fogalmak pszichologizÀlÀsÀra, a k´l-
tû spekulatÁv gondolatmeneteinek ¢letprob-
l¢mÀkra t´rt¢nû visszavezet¢s¢re tesz. àA me-
tafizika elvont ÀltalÀnossÀgÀban sajÀt legszem¢lye-
sebb probl¢mÀit is tematizÀljaÊ ä Árja a k´tet be-
vezetû tanulmÀnyÀban. A spekulÀciÂ ¢s az ¢l-
m¢ny k´z´tti effajta hÁdver¢s eset¢n azonban
nem Àrt az ÂvatossÀg, mert k´nnyen elûfor-
dulhat, hogy a filozÂfiai fogalmakat, definÁci-
Âkat a k´ltûi vilÀgk¢p ¢s ¢let¢rz¢s jellemz¢s¢-
nek seg¢danyagÀvÀ fokozzuk le.

T́ bb olyan pont is van, amelyen Lengyel
ezt a vesz¢lyt nem ker¡li el, de csak egyetlen
p¢lda felid¢z¢s¢re van ter¡nk. Ez pedig a àvi-
lÀghiÀnyÊ fogalma, amellyel szÀmos vissza¢l¢s
t´rt¢nt a JÂzsef Attila-szakirodalomban. A za-
var forrÀsa, hogy a k´ltû sehol sem definiÀlja
szabatosan, mit ¢rt vilÀghiÀnyon. írÀsban,
k´zvetlen¡l k¢t helyen ¢l vele: az IHLET °S
NEMZET-ben ¢s a Babits-pamfletben, tehÀt
1928ä1930 tÀjÀn. Mindk¢t esetben az ifjÃ
k´ltû hallatlan alkotÂi ´nbizalmÀnak kifejez¢-
si eszk´ze: a vilÀgszomj szinonimÀja. HÀrom
megismer¢si mÂd van, v¢li ekkoriban JÂzsef
Attila. Az intuÁciÂ vilÀgszerü megismer¢st
nyÃjt, de a valÂsÀgnak csak elemeit, t´red¢-
keit bocsÀtja a megismerû alany rendelkez¢-
s¢re. Az elvont gondolkodÀs az eg¢szrûl is fo-
galmat ad, ez azonban nem vilÀgszerü, az ele-
ven eg¢sz helyett ennek csak a csontvÀzÀt k¢-
pes megmutatni. Az embernek azonban ele-
mi ig¢nye a vilÀg mint teljess¢g, mint eg¢sz
birtokbav¢tele, s erre egyed¡l a müv¢szi
megismer¢s k¢pes. Nos, a vilÀg eg¢sze irÀnti
elemi, minden emberre jellemzû ig¢ny, a vi-
lÀgszomj az, amit müv¢szetb´lcseleti fejtege-
t¢seiben JÂzsef Attila vilÀghiÀnynak nevez. Ez
a fogalom tehÀt egyÀltalÀn nem kelt borzon-
gÀst, amennyiben tudomÀsul vessz¡k, hogy a
vilÀg r¢szeivel a vilÀgeg¢sz hiÀnya ellen¢re is
kedv¡nkre t´ltekezhet¡nk, s hogy a vilÀg ¢r-
telmesen elgondolhatÂ, ha eg¢sz¢ben nem

szeml¢lhetû is. Azaz a vilÀghiÀny nem akadÀ-
lya a normÀlis emberi (ked¢ly)Àllapot fenn-
maradÀsÀnak. Mindannyian vilÀghiÀnyban
szenved¡nk, ¢pp ezt kik¡sz´b´lendû olva-
sunk p¢ldÀul verseket.

Vajon mÀskor is hasznÀlta-e a k´ltû a ter-
minust, ¢s ha igen, milyen ¢rtelemben? Len-
gyel N¢meth Andorra hivatkozva 1926-os b¢-
csi kapcsolatukig vezeti vissza: àHegel nyomÀn
mÀr ¢vek Âta probl¢mÀja volt, mÀr B¢csben sokat
besz¢lt rÂla N¢meth Andornak.Ê Csakhogy az
eml¢kezû barÀt szerint a k´ltû nem a sajÀt,
hanem a N¢meth ÀllapotÀt jellemezte ezzel a
terminussal: àAttila gy´k¢rtelen tÀrsadalmi hely-
zetemre vezette vissza Àllapotomat. [N¢meth itt
´nn´n ki¡resedetts¢g¢re, kÂros t¢tovasÀgÀra
utal.] SzÂt is talÀlt rÀ. így nevezte: vilÀghiÀny.Ê
(Hogy ez a fogalom hegeli eredetü lenne, ez
ForgÀcs LÀszlÂ semmivel alÀ nem tÀmasztott
feltev¢se volt!) °rdekes egy¢bk¢nt, hogy N¢-
meth FELTçMADçS cÁmü kulcsnovellÀjÀban
ugyancsak a b¢csi idûszak vonatkozÀsÀban
szint¢n f´lmer¡l a àvilÀghiÀnyÊ. Az azonban
m¢g k¡l´n´sebb, hogy a k´ltû sem lev¢lben,
sem cikkben nem hasznÀlja ezt a szÂt 1928
v¢ge elûtt.

Ugyancsak N¢meth Andor az, aki a k¢sei
JÂzsef Attila lelkiÀllapotÀt jellemzi a àvilÀghi-
ÀnyÊ szÂ gyakori emleget¢s¢vel: àBesz¢lget¢sei-
ben egyre sürübben szerepelt a ÏmamaÎ, elm¢lked¢-
seiben egy k¡l´n´s, tûle alkotott szÂ´sszet¢tel... a vi-
lÀghiÀny.Ê K¢rd¢s, mit kell ¢rten¡nk elm¢lke-
d¢seken. Ha k¢ziratban maradt filozÂfiai ok-
fejt¢seit, akkor ezek ä N¢meth Andor v¢leke-
d¢s¢vel ellent¢tben ä ´t-hat ¢vvel korÀbbra
datÀlhatÂk! Lehets¢ges azonban, hogy szÂbe-
li elm¢lked¢sekben, barÀti vitÀkban fejtege-
tett gondolatai k´z´tt bukkant f´l a àvilÀghi-
ÀnyÊ, mint Ignotus PÀl utal erre: àA ÏvilÀghi-
ÀnyÎ, melybûl ûs¢lm¢nyek ¢s absztrakciÂk k´zt bo-
torkÀlva kereste a kiutat.Ê A szÂ Barcs SÀndor
egy 1942-es cikk¢ben is f´lbukkan: àMikor
m¢g fÀjtÀl magadnak ¢s kÁnozott a ÏvilÀghiÀnyÎ.Ê

Ezek az eml¢kez¢sek (vagy csak N¢meth
Andor sz´vegeire t´rt¢nt visszacsatolÀsok?)
arra utalnak, hogy JÂzsef Attila 1926 tÀjÀn is
¢s 1930 utÀn, a halÀla elûtti ¢vekben is hasz-
nÀlta ezt a fogalmat, s egyik esetben sem a
àvilÀgszomjÊ jelent¢s¢ben, hanem m¢lyen
tragikus szÁnezettel, a semmi szinonimÀja-
k¢nt. Vajon hitelt adhatunk-e ezeknek az em-
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l¢keknek? Vajon t¢nyleg v¢gbement-e jelen-
t¢svÀltozÀs? Vajon nem arrÂl van-e szÂ, hogy
a terminus maga jÂval t´bbet sejtet, sugal-
latosabb, mint amit ebbûl a k´ltû eszt¢tikÀjÀ-
ban realizÀlt, s az ¢rtelmezûk nem tudtak el-
lenÀllni e nagyon po¢tikusan hangzÂ, rejt¢-
lyes, sz¢dÁtû hatÀsÃ szÂ´sszet¢tel varÀzsÀnak,
amely egyszerre jel´l(het)i a totalitÀst, a vilÀ-
got s annak teljes tagadÀsÀt, mik´zben az elû-
tag ¢s az utÂtag rÁmel egymÀssal. Ha egyed¡l
hitelesnek a k´ltû ÁrÀsaiban fellelhetû elûfor-
dulÀsokat tekintj¡k, akkor a jelent¢svÀltozÀst
az utÂkor ¢rtelmezûi manûver¢nek kell Át¢l-
n¡nk, amellyel Lengyel is, ¢s mÀsok is, kezd-
ve mÀr N¢meth Andorral, korrigÀljÀk a szÂ-
´sszet¢tel alkotÂjÀt, mintegy mÀsik regiszter-
be emelik a kifejez¢st, megadjÀk m¢ltÂsÀgÀt,
amit a k´ltû àelfelejtettÊ megtenni.

A szÂnak eszerint utÂlag tulajdonÁtottÀk
azt az ¢rtelmet, hogy az alany Ãgy ¢rzi, el-
vesztette kapcsolatÀt a vilÀggal, nemcsak eg¢-
sz¢vel, de r¢szeivel is, sût tartalmasan elgon-
dolni sem k¢pes azt. Ahol a vilÀgnak kellene
lennie, ott csak ¡ress¢get talÀl, a semmivel
szembes¡l. A terminus Ágy k¢ts¢gkÁv¡l jobban
illik a tragikus JÂzsef AttilÀhoz, Lengyel gon-
dolatmenet¢ben m¢g szÂhÁd megalkotÀsÀt is
lehetûv¢ teszi k´ltûnk ¢s a posztmodern k´-
z´tt: àa semmi, a ÏvilÀghiÀnyÎ fel¢ visz. Ez a fej-
lem¢ny az Ãn. dekonstrukciÂban ¢ri el eddigi leg-
teljesebb (azaz leginkÀbb ki¡r¡lt) formÀjÀt, s nem
v¢letlen, hogy az erre (is) ¢pÁtû posztmodern, a teljes
viszonylagossÀg ¢let¢rz¢sek¢nt, sût filozÂfiÀjak¢nt
artikulÀlÂdikÊ. Lehet, hogy Ágy van, lehet,
hogy a vilÀghiÀny a k¢sei JÂzsef Attila szÀmÀ-
ra a semmi szinonimÀja, ahhoz azonban,
hogy ez legyen, a szÂ korÀbbi jelent¢startal-
mÀnak szinte teljesen ki kellett ¡r¡lnie, s va-
donatÃj tartalommal, a vilÀgveszt¢s k¢pzet-
k´r¢vel kellett felt´ltûdnie. Mielûtt bÀrmif¢le
interpretÀciÂs müveletet ¢pÁt¡nk rÀ, elûbb
ennek a jelent¢svÀltozÀsnak a t¢ny¢t kellene
bizonyÁtani vagy legalÀbbis valÂszÁnüsÁteni.
AmÁg ez meg nem t´rt¢nik, addig a termi-
nusnak a dekonstrukciÂ fel¢ mutatÂ voltÀrÂl
tett kijelent¢seket csak homlokrÀncolÀssal tu-
dom olvasni.

A fogalmak Àt¢rtelmez¢se ¢s az Ãjrain-
terpretÀlt vÀltozatoknak a k´ltûre valÂ rÀru-
hÀzÀsa az egyik Ãtja az ¢letmü (pre)koncep-
ciÂzus Àtl¢nyegÁt¢s¢nek. A k´tet szerzûje oly-

kor a t´rt¢neti anyaggal is roppant szuver¢-
n¡l bÀnik. Ez t´rt¢nik A F¹LTçRULñ àSEMMIÊ
cÁmü zÀrÂ tanulmÀny eset¢ben is, amely JÂ-
zsef Attila ¢letmüv¢t a KosztolÀnyival valÂ
kapcsolat t¡kr¢ben mutatja be. Nem elsûsor-
ban arra gondolok, hogy Lengyel nem ak-
nÀzza ki KosztolÀnyi çdÀm N°HçNY EML°K
JñZSEF ATTILçRñL cÁmü ÁrÀsÀt (Ãgy tünik,
KosztolÀnyi Dezsûn¢ EGY ESTE JñZSEF ATTI-
LçVAL cÁmü eml¢kez¢s¢t sem), pedig ha ezt
megtette volna, akkor az egy¢bk¢nt kitünû ¢s
alapos tanulmÀny a k¢t k´ltûi pÀlya ¢rintke-
z¢s¢t kiegyensÃlyozottabban, Àrnyaltabban, a
maga sokr¢tüs¢g¢ben k´vethette volna v¢gig.
JÂzsef AttilÀnak az Ady-revÁziÂs vitÀban k´z-
z¢tett hozzÀszÂlÀsÀval kapcsolatban p¢ldÀul
ilyen drÀmaian veti f´l a probl¢mÀt: àHogy
KosztolÀnyi hogyan reagÀlt erre a hozzÀszÂlÀsra, el-
viselte-e a kritikÀt, nem tudjuk.Ê Nos, KosztolÀ-
nyi çdÀmnÀl erre kedvesen profÀn vÀlaszt
kapunk: àä Milyennek talÀltad JÂzsef Attila cik-
k¢t? ä k¢rdeztem apÀmat. ä Nagyon ¢retlennek ä
vÀlaszolta.Ê KosztolÀnyi Dezsûn¢ pedig felhÁv-
hatta volna a szerzû figyelm¢t a k¢t k´ltû ¢r-
deklûd¢s¢nek egy nagyon fontos k´z´s pont-
jÀra, amely meg sincs emlÁtve a tanul-
mÀnyban: a KALEVALA szenved¢lyes szere-
tet¢re.

A finnugor ûsk´lt¢szet irÀnti rajongÀs
szÀmbav¢tele, ha nem akadÀlyozta volna is,
de bizonyosan f¢kezte volna a tanulmÀny
lend¡let¢t, amely a k¢t k´ltû k¢sei korszakÀ-
nak k´z´s vagy rokon k¢rd¢sf´ltev¢sei ¢s a
rÀjuk adott, enyh¢n sz¢ttartÂ irÀnyba muta-
tÂ, a semmi, a sivÀrsÀg, a nihilizmus k´r¡l
forgÂ vÀlaszaik elemz¢se fel¢ siet. Ezekben a
motÁvumokban keresi Lengyel, nem alapta-
lanul, azt a sz¢les hatÀrsÀvot, amelyen a k¢t
¢letmü k´z´tt Àtfed¢sek mutathatÂk ki. A k¢t
pÀlyÀt azonban ezenk´zben, mint k¢t egy-
mÀst hajtÂ fogaskereket, tÃl szorosan kap-
csolja ´ssze. M¢g azt is megkockÀztatja, hogy
az ´nmegszÂlÁtÂ verstÁpus kialakÁtÀsÀban ket-
tej¡k k´z¡l JÂzsef AttilÀ¢ az elsûbbs¢g, holott
N¢meth G. B¢la, akire Lengyel is hivatkozik,
BalassitÂl, FaluditÂl, K´lcseytûl stb. hoz p¢l-
dÀkat a verstÁpus l¢tez¢s¢re a magyar k´lt¢-
szett´rt¢netben, s ezeket a p¢ldÀkat ki-ki
k´nnyed¢n szaporÁthatja. Hogy a remek
r¢szletelemz¢sekben gazdag tanulmÀny gon-
dolatmenet¢ben megint csak az ¢let- ¢s a k´l-
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tûi anyag valamilyen absztrakt s¢mÀnak min-
denÀron valÂ megfeleltet¢se okoz torzulÀ-
sokat, a k´vetkezû mondat mutatja: àJÂzsef
Attila ¢s KosztolÀnyi viszonya, minden jel szerint,
Heidegger ¢s Nietzsche viszonyÀval analÂg ä egy
d´ntûen mÀsik, lÁrat´rt¢neti szinten.Ê Egy ilyen
k¢pletben a KALEVALA kÁv¡lrûl valÂ felmon-
dÀsÀban valÂ verseng¢s ¢ppÃgy nehezen ta-
lÀlhat helyet, mint az arrÂl folytatott vita,
hogy a SzovjetuniÂ k´nyvkiadÀsa teret bizto-
sÁt-e Shakespeare-nek vagy sem.

Ha kritikÀm elej¢n a hÁzelg¢s vÀdjÀt kellett
elhessentenem, most az a lÀtszat keletkezhet,
hogy kritikai ellenvet¢seim sora ellentmond
a kezdeti, fenntartÀs n¢lk¡li elismer¢snek.
ögy v¢lem azonban, nincs abban semmi
rendkÁv¡li, ha egy JÂzsef Attila-kutatÂ, a ma-
ga tudÀsÀval szembesÁtve egy mÀsik, azonos
ter¡leten munkÀlkodÂ tudÂs eredm¢nyeit,
elsûsorban (a maga n¢zûpontjÀbÂl) az ´ssze
nem illû pontokat regisztrÀlja. Egy eredm¢-
nyekben, ÀllÀspontokban, hipot¢zisekben oly
gazdag k´tetben, mint amilyen A MODERNI-
TçS ANTINñMIçI, nem csoda, ha szÀmos ilyen
regisztrÀlni valÂ elt¢r¢s akad. A k´nyv ered-
m¢nyeit ¢s er¢nyeit ¢ppilyen k´nnyü szem-
l¢ltetni. Befejez¢s¡l ezekre hozok n¢hÀny
p¢ldÀt.

Lengyel AndrÀs k¢t tanulmÀnyban is (Jñ-
ZSEF ATTILA ELSý ANALITIKUSA; JñZSEF ATTI-
LA, RAPAPORT SAMU °S A SZABAD-¹TLETEK
JEGYZ°KE) mennyis¢gileg ¢s minûs¢gileg je-
lentûsen fejlesztette tovÀbb azokat a tanulsÀ-
gokat, amelyeket N¢meth Andor, SzÀntÂ Ju-
dit, Szabolcsi MiklÂs, BÂkayäJÀdiäStark,
HorvÀth IvÀn ¢s Valachi Anna a JÂzsef Atti-
laäRapaport Samu kapcsolat elemz¢s¢bûl le-
vont. Az elsû tanulmÀnybÂl csak azt az aprÂ,
de bravÃros ¢s messzemenû k´vetkeztet¢se-
ket alÀtÀmasztÂ felfedez¢st ragadom ki, hogy
àJÂzsef Attila a Rapaport-k´nyv nyomdai munkÀ-
lataiba, pl. tipografizÀlÀs, is belefolyt. A k´nyv ¢s
a D¹NTSD A TýK°T tipogrÀfiai ´sszevet¢s¢bûl ki-
der¡l, hogy a k¢t k´nyv azonos tipogrÀfiai stÁlusra
vall, a betük megvÀlasztÀsa, a l¢niÀk alkalmazÀsa
stb. azonos Ázl¢sre mutatÊ. Kolumbusz tojÀsa, de
ritka az a filolÂgus, aki erre felfigyel! A mÀ-
sodik tanulmÀnyban pedig Lengyel megta-
lÀlja a szakirodalom sz¢naboglyÀjÀban azt a
àgombostütÊ, amely Valachi Anna f´ltev¢s¢t,
miszerint JÂzsef Attila stilizÀlta Rapaport mÀ-
sodik k´nyv¢t is, igazolja: àN¢meth Andor...

expressis verbis kimondja, hogy a k´ltû k¢t Rapa-
port-k´nyvet stilizÀlt.Ê

A àJELENN° GYºLEMLý MöLTÊ cÁmü tanul-
mÀny eredm¢nyeivel l¢nyeg¢ben annÀl in-
kÀbb egyet¢rtek, mert magam is, Lengyellel
pÀrhuzamosan, arra az eredm¢nyre jutot-
tam, hogy a cÁmben id¢zett k¢pzet a bergsoni
eml¢kez¢steÂria t´m´r foglalata, s a k´ltû ke-
reste ¢s talÀn meg is talÀlta azokat a ponto-
kat, amelyeken a bergsoni teÂria ´sszekap-
csolhatÂ a freudi eml¢kez¢selm¢lettel. Abban
is egyet¢rtek a szerzûvel, hogy ennek a kettûs
ihlet¢sü elm¢letnek kulcsjelentûs¢ge volt JÂ-
zsef Attila müv¢szetb´lcseleti gondolkodÀsÀ-
nak alakulÀsÀban. MindazonÀltal a k¢t teÂria
egymÀsra vetÁt¢s¢t ¢n nem tartom olyan
k´nnyü feladatnak, mÀr csak az¢rt sem, mert
bizonyos pontokon a k¢t eml¢kez¢stan egy-
mÀs ellent¢t¢nek bizonyul. (Errûl egy olyan
tanulmÀnyomban r¢szletesen Ártam, amely
mÀr valÂszÁnüleg nem szerepelhetett a k´tet
ÁrÀsainak hivatkozÀsai k´z´tt.) Erre a neh¢z-
s¢gre KosztolÀnyi çdÀm eml¢kez¢se is felhÁv-
ja a figyelmet, mely szerint JÂzsef Attila egy
besz¢lget¢s¡k sorÀn (nyilvÀn 1931 szeptem-
bere elûtt) azt mondta a pszichoanalÁzisrûl:
à°n ellene vagyok Bergson alapjÀn.Ê Mindez
nem cs´kkenti Lengyel felfedez¢s¢nek jelen-
tûs¢g¢t, aki kimutatja, hogy Rapaportnak a
k´ltû Àltal stilizÀlt elsû k´nyv¢ben mÀr meg-
t´rt¢nik a k¢t teÂria k´zelÁt¢se. M¢g annyit
füz´k hozzÀ, hogy JÂzsef Attila nemcsak a BE-
VEZET°S A METAFIZIKçBA cÁmü Bergson-k´tet-
bûl, hanem talÀn m¢g inkÀbb a TEREMTý FEJ-
LýD°S bevezetû fejezeteibûl, sût a MATIéRE ET
M°MOIRE-bÂl tÀj¢kozÂdhatott a francia filo-
zÂfus eml¢kez¢stanÀrÂl. (VÀgÂ MÀrta eml¢-
kez¢s¢ben erre a k¢t müre t´rt¢nik utalÀs.)

A à...SAJçT SZEMEM LçTTçRA çTALAKULOKÊ
cÁmü tanulmÀnybÂl a JÂzsef Attila ¢s Barta
IstvÀn k´z´tti szellemi kapcsolat filolÂgiailag
is ¢s eszmet´rt¢netileg is p¢ldaszerü elemz¢-
s¢t emelem ki mindenekelûtt, azzal a fenn-
tartÀssal, hogy ¢n az¢rt nem tulajdonÁtan¢k
ennek a barÀtsÀgnak akkora jelentûs¢get, s
fûleg a tÃlsÀgosan is autonÂm, befolyÀsolha-
tatlan vitatkozÂ JÂzsef AttilÀt nem tartom
annyira nyitottnak a Barta-f¢le ¢rvek befoga-
dÀsÀra, mint a szerzû. A k´ltû teolÂgiai, val-
lÀsfilozÂfiai ismereteinek jelentûs r¢sze bizto-
san r¢gebbi keletü, mint barÀtsÀguk. A cÁm-
ben id¢zett lev¢lbeli vallomÀs bizonyÁtÂ ¢rv¢-
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ny¢t is tÃlfeszÁtettnek ¢rzem. Mindez azon-
ban elt´rp¡l p¢ldÀul az °N NEM TUDTAM cÁ-
mü vers ¢rtelmez¢s¢nek, elhelyez¢s¢nek fi-
nomsÀga ¢s pontossÀga m´g´tt. Fûleg pedig
a tanulmÀny konklÃziÂjÀt v¢lem tÀvlatosnak,
messzire mutatÂnak: àa k¢sei k´lt¢szet karakter¢t
elsûsorban a pszichoanalÁzisben szerzett ´nismeret
re-moralizÀlÀsa alapozta megÊ. Ha ez a re-mo-
ralizÀlÀs talÀn nem is csak a Barta Àltal k¢p-
viselt katolicizmusnak tudhatÂ be, a pszicho-
analÁzisnek ilyen szituÀciÂba ÀllÁtÀsa a dolgo-
zat maradandÂ ¢rdeme. V¢g¡l arra hÁvom
f´l a figyelmet, hogy A LAPGRºNDOLñ JñZSEF
ATTILA cÁmü tanulmÀnyban egy olyan t¢mÀ-
rÂl, a k´ltû ¢s a Sz¢p SzÂ kapcsolatÀrÂl tud a
szerzû l¢nyegesen Ãjat mondani, amit a szak-
irodalom mÀr àlerÀgott csontnakÊ tekintett,
szÀmtalan vÀltozatban feldolgozott.

N¢hÀny kiragadott szeme ez annak a sürü
sz´v¢sü hÀlÂnak, amelyet Lengyel AndrÀs a
JÂzsef Attila-¢letmüben megmerÁtett. Ered-
m¢nyeit csak azokon a pontokon ¢rzem k¢tes
¢rt¢künek, ahol a r¢gi hely¢re egy Ãj JÂzsef
AttilÀt v¢l teremthetni. Ahol azonban meg-
el¢gszik azzal, hogy a k´ltûrûl valÂ korÀbbi
tudÀsunkat helyesbÁtse, pontosabbÀ tegye,
gazdagÁtsa ä s v¢geredm¢nyben ezek a felis-
mer¢sek alkotjÀk a k´tet ÁrÀsainak d´ntû hÀ-
nyadÀt ä, ott Lengyel AndrÀs tanulmÀnyai a
JÂzsef Attila-szakirodalom legjava term¢s¢vel
vetekszenek.

Tverdota Gy´rgy

EGY RENDýRçLLAM
H°TK¹ZNAPJAI

Kenedi JÀnos: Kis ÀllambiztonsÀgi olvasÂk´nyv.
OktÂber 23. ä mÀrcius 15. ä jÃnius 16. a KÀdÀr-
korszakban IäII.
Magvetû, 510l+l446 oldal, 1989 Ft

K¢t feh¢r, nagy, puha fedelü k´tet. Szer¢ny-
kedû cÁme legfeljebb a hivatalokban ûrz´tt
iratkilom¢terek hosszÀhoz m¢rten igaz.

A mÀsodik k´tetet ¡t´m fel az 1988-as ¢v
jelent¢sein¢l. Hamar megtalÀlom, amit ke-
resek:

àBel¡gyminiszt¢rium 1988. jÃnius 10.
III. Fûcsoportfûn´ks¢g
TitkÀrsÀg

Napi OperatÁv InformÀciÂs Jelent¢s

A szerv beosztottai f. hÂ 9-¢n d¢lutÀn a rÀkoske-
resztÃri öj K´ztemetû 301-es parcellÀjÀnak ellen-
ûrz¢se sorÀn tapasztaltÀk, hogy Orosz IstvÀn, RÂzsa
GÀbor, Modor çdÀm, Foitl AndrÀs budapesti lako-
sok Nagy Imre v¢lt sÁrhely¢nek k´rny¢k¢n a nagyra
nûtt f¡vet kaszÀltÀk, a beosztottak k¢rd¢s¢re adott
vÀlaszuk szerint abbÂl a c¢lbÂl, hogy a sÁrhelyet jÃ-
nius 16-Àra rendbe tegy¢k.

A tev¢kenys¢ghez nevezettek enged¢lyt nem k¢r-
tek, ez¢rt a szerv munkatÀrsai javasoltÀk nekik,
hogy vegy¢k fel a kapcsolatot a temetûfel¡gyelûs¢g-
gel, majd a helyszÁn elhagyÀsÀra szÂlÁtottÀk fel ûket.
Int¢zked¢s:
soron kÁv¡l jelentett¢k a BM III/III Csoportfûn´k-
s¢gnek (BRFK)
Megjegyz¢s:
Orosz IstvÀn, RÂzsa GÀbor ¢s Modor çdÀm belsû
ellenz¢ki tev¢kenys¢g¢rûl (szamizdatterjeszt¢s) ko-
rÀbban mÀr t´bbsz´r jelentett¡nk.Ê

(II. k´tet, 191. oldal.)

A bel¡gyminiszter kabinetfûn´ke a k´tet
megjelen¢se utÀn k¡ldte meg mÀs, korÀbban
titkos dokumentumok mÀsolataival egy¡tt
ezt a jelent¢st. K¢t ¢vvel korÀbbi k¢relmemet
teljesÁtve.

1987ä88-ban mÀr t´bbsz´r lÀtogattunk ki,
zarÀndokoltunk el barÀtaimmal a 301-es par-
cellÀhoz, hogy lelkiismeret¡nk parancsÀra
hallgatva sajÀt kez¡nkkel tegy¡k rendbe e
gazos, zsomb¢kos, elhanyagolt sÁrkertet a te-
metû legelhagyatottabb sarkÀban. Jeles,
1956-ot id¢zû napok k´rny¢k¢n m¢g mindig
Àllt ott, a sÁrkerthez vezetû Ãt mellett egy-egy
z´ld Lada, benne k¢t-hÀrom civil ruhÀssal.

Elûsz´r 1986. november 4-¢n jÀrtam kint
ismerûs´kkel. Akkor f¢nyk¢pezte le BÀlint
çdÀm a 301-es parcella sarkÀn ÀllÂ autÂt.
K¢t-hÀrom m¢terrûl hirtelen szembefordÁtva
a f¢nyk¢pezûg¢p lencs¢j¢t a bent ¡lûkkel.
SzezÀm, tÀrulj ä pattantak fel a kocsi ajtajai,
¢s a szembûl folyamatosan exponÀlÂ barÀto-
mat pÀr mÀsodpercen bel¡l k¢t jÂl megter-
mett bûrkabÀtos kezdte faggatni arrÂl, mi¢rt
f¢nyk¢pezte le ûket. Hiszen ûk ehhez nem jÀ-
rultak hozzÀ.
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