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„Itt járt nálunk Fejtő Ferenc, Párizsban élő magyar irodalomtanár, 
Károlyi Mihály munkatársa, a felszabadulás utáni magyar kormány fran-
ciaországi sajtóattaséja, az AFP francia távirati ügynökség munkatársa, 
József Attila szerkesztőtársa, barátja, egy nagy műveltségű, szabadságszerető, 
szabadon gondolkodó, a szabadságért élő, ritka képzettségű íróember. 

Hosszú felsorolás kell, hogy az ember — ha sablonokba szorítva is 
— elmondhassa, ki, mi Fejtő Ferenc. Hosszú volt a felsorolás, pedig még 
mindig nem teljes. Fejtő Ferencnek még két rangja, címe van: Horthy-emig-
ráns és Rákosi-emigráns. Kétszer kellett menekülnie hazájából, kétszer kel-
lett elszakadnia szülőföldjétől" — kezdi Találkoztam József Attilával című 
beszámolóját a Híd egy munkatársa 1952 őszén, s hangját mindvégig oly 
nagyfokú ujjongás hatja át, mintha valóban épp akkor bukkant és érzett volna 
rá először költőnk művére. Pedig nem így lehetett. Akkorra már elkészült s 
alkalmasint meg is jelent, épp Újvidéken, József Attila költői műveinek 
minden addiginál teljesebb kiadása, B. Szabó György gondozásában és 
előszavával. Fel kell hát tételeznünk, hogy a Híd kommentárírójának figyel-
mét nem annyira József Attila ejtette rabul, hanem inkább Fejtő Ferenc 
emlékei, gondolkodásmódja, költészeteszménye. Annak a Fejtő Ferenc-
nek a József Attila-értelmezése tehát, akit a magyar irodalom története a 
hatvanas évek derekán még mindig „renegátnak", sőt a „szocialista mozgalom 
és irodalom likvidátorának" tartott, s akinek háború előtti József Attila-
képét a hetvenes években is csak gyakori megszorításokkal világítja majd 
meg Agárdi Péter, olyan eszmei jelzetek után kutatva, melyek meggyőző-
en bizonyíthatnák, miszerint Fejtő Ferenc marxista esztétikai-kritikai kon-
cepciója már a harmincas évek végén „fellazult", hogy aztán később, fran-
ciaországi letelepedését, 1949-et követően „egykori kommunista múltjához 
nem éppen méltó szerepet" vállaljon. 

Rendkívül messze vezetnének a szálak, ha e nyomon elindulva, fir-
tatni kezdenénk, ki, mikor és mennyiben vállalt méltatlan szerepet száza-
dunkban, illetve — a „méltatlanság" mögött hányszor húzódott meg az 
emberi méltóság kétségbeesett tiltakozása, éppen ezért gyorsan el is hagyom 
az ideológiai vita bozótosát, s mindinkább a ma is fennálló Fejtő-probléma 
esztétikai vonatkozásaira helyezve a súlyt, megkísérlek, ha csak vázlatosan is, 
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választ adni két olyan kérdésre, amely Fejtő Ferencnek a jugoszláviai magyar 
irodalomban való feltűnéséből természetszerűleg következik. 

Az első kérdés az, hogy a József Attila az útmutató című, Újvidéken 
megjelent Fejtő-könyv mennyiben és miként járult hozzá a költőről és mű-
véről kialakult hazai kép árnyalásához, illetve mekkora szerepe lehetett íróink 
és olvasóink esztétikai gondolkodásának elmélyítésében az ötvenes évek ele-
jén. A másik kérdés, mely talán még számottevőbb, az, hogy önértékénél 
fogva túlélte-e a könyv keletkezésének és közzétételének idejét, azaz olvas-
ható-e, hasznosítható-e ma is. 

Minthogy a József Attila az útmutató nem váltott ki akkora lelkesedés-
hullámot, mint korábban Fejtő Ferenc találkozása íróinkkal, az első kér-
désre csak közvetve, szellemi életünk akkori pillanatának érintésével vá-
laszolhatunk. A jugoszláviai magyar irodalom fő árama az ötvenes évek ele-
jén már megtagadta a szocialista realizmus zsdanovi posztulátumait, ugyan-
akkor azonban paradox módon legjobb akarata ellenére sem tudott teljesen 
megszabadulni tőlük. Líránkban már szabadon érvényesülhettek az artisz-
tikus-intimisztikus törekvések, kisprózánkban pedig, mintha máris a couleur 
locale elmélet lopózott volna vissza a köztudatba, vidéki figurák kezdtek 
vonulgatni, szegénységtől tépetten még, igaz, de langyos unalommal, és 
abban a meggyőződésben, persze, hogy a forradalmi romantika ködétől 
megszabadulva, a maradandó realizmus felé visz útjuk immár. Értekező pró-
zánk ezzel szemben tisztább képletet mutat. A Híd 1953-ban közölni kezdi 
Sinkó Ervin moszkvai naplóját, a folyóirat fiatal kritikusai világirodalmi 
jelenségeket is regisztrálnak, egy másik síkon pedig, főként B. Szabó György 
jóvoltából, tovább folyik a szó szoros értelmében elkeseredett küzdelem leg-
nagyobb költőink művének dogmatikus és szektáns magyarországi kisajá-
títása ellen. Hiszen emlékezzünk csak: ez idő tájt mondja ki Révai József, hogy 
ha Ady Endrét „közvetlenül és jelmagyarázat nélkül" illesztenénk be „iro-
dalmunk folytonosságába és demokráciánk öntudatába, akkor múlhatatlanul 
reakciós hatású" lenne; ekkortájt harsogja Horváth Márton a patetikus giccs 
már-már fokozhatatlan hangerejével, hogy „Petőfi után járni a politikában 
annyit jelent, mint szocializmus, a költészetben annyit, mint a szovjet irodalom 
eredményeinek elsajátítása", s úgyszintén ő próbálja meggyőzni önmagát, 
hogy József Attila „költői fejlődése együtt futott a Párt fejődésével"; s 
végül, hogy ne szaporítson tovább a szót, ekkoriban bizonygatja a Csillag 
névtelen írója is, hogy a húszesztendős Jószef Attila Nagyvárvsokról beszélt a 
messi vándor cimű versében felismerhető a világ első szocialista országáért 
való lelkesedés, a fiatal költő számára ugyani „már ekkor az emberi jólét, 
boldogság és a legmélyebb kultúra csodálatos igéretföldje" a Szovjetúnió. 

Irodalmunkban tehát folyik a harc a szellem elsötétülésének eme mani-
fesztációi ellen, egyszersmind azonban a vajdasági ég alatt tovább él a ha-
szonelvű irodalomszemlélet gyökérzete. Szirmai Károly egy novelláját pl. 
szürrealista jellege miatt marasztalja el egy k: adói jelentés, Csáth Géza Janikáját 
viszont, mert „nem mutat kivezető utat" és „sötét színezéseivel" a kilátásta-
lanság nyomasztó hatását váltja ki, éppenséggel „erkölcsrontó színműnek" 
ítéli[meg egy bíráló bizottság. Mindezek és az ezekhez hasonló tünetek arra 
engednek következtetni, hogy az ötvenes évek elején a jugoszláviai magyar 
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irodalom munkásai, társadalmunk irányvételéből és nemzetközi helyzetéből 
kifolyólag is, szenvedélyesen elvetették a művészetet eszközzé nyomorító 
pragmatizmust, ugyanakkor azonban nem látták vagy talán nem láthatták 
még be, hogy a művészet és a forradalom összefonódása, együtthaladása a 
végső fokon azonos célok ellenére sem valósítható meg, mivel a művészi 
és a forradalmi alkotó tevékenység természete alapvető eltéréseket mutat. 
Innen van, hogy az irodalompolitikánkat erőteljesen befolyásoló tényezők 
még viszonylag sokáig idegenkedtek minden olyan szellemi értéktől is, amely 
az egyszerű, felszínes szembesítés során nem látszott összhangba hozhatúnak 
társadalmunk eszményeivel. 

Fejtő Ferenc kiskönyve egy eléggé bonyolult, tisztázatlan kérdésektől 
sem mentes pillanatban jelent meg tehát, s így kedvezően járulhatott hozzá 
annak a B. Szabó György által már korábban megfogalmazott követelmény-
nek megvalósításához, hogy József Attila költészetét, melyben a „harcos és 
forradalmi hang gyakran váltakozik a pesszimizmus, a kiábrándultság, a 
csüggedés és az egyéni fájdalom szubjektív kifejezésével", csakis a maga 
teljességében szabad szemlélnünk. Fejtő Ferenc tudniillik épp ennek a 
telyességigénynek igyekezett eleget tenni már a kötet megszerkesztésével 
is. Más-más időpontból származó tanulmányait úgy valogatta össze és so-
roltc be, hogy az olvasó előbb a költő gondolkodásmódjával (József Attila az 
útmutató), később költészeteszményével (József Attila Ars Poetica-ja), majd 
végül lírájának alapvető jellemzőivel, főbb korszakaival, változásaival ismer-
kedjen meg (József Attila költészete). Bár a tanulmányok nem egy ponton 
ellentmondanak egymásnak, mi több egymással feleselő ítéleteket is tartal-
maznak, valószínű, hogy olvasóink ezeket észre sem vették a mű gondolati 
sodrában. Annál kevésbé, mert Fejtő Ferenc a költőnek nálunk akkor még 
ismeretlen prózai írásaiból is merítve, cáfolhatatlanul bizonyította, hogy 
József Attila korántsem amolyan „vasba öltözött" proletárköltő volt csupán, 
ki egész életét a munkásosztály elsősorban anyagi érdekű harcának rendelte 
volna alá. Ellenkezőleg, József Attila támadta a proletár kizárólagosságot, a 
marxizmusukkal kérkedőket, az ún. „proletárirodalom" és „proletárkultúra" 
kizárólagos híveit. Támadta, mert számára a marxizmus nem konjunktúra-
eszme, de nem is dogmatikus rendszer volt, hanem „mindenekelőtt kritikai és 
analitikus vizsgálódás a valóságon, s kritikai és analitikus megfontolások 
alapján való cselekedet"; következésképpen ha a marxizmusban „csak az 
anyagi érdekek kielégítésének filozófiáját ismerte volna meg, mint idegent 
és megvetésreméltót utasította volna el". Ez a látható valósággal meg nem 
elégedő, szüntelenül a lényeget, a valóság viszonylataiban feltárható mé-
lyebb igazságot kutató magatartás — figyelmeztet Fejtő — képesítette József 
Attilát arra, hogy a mozgalomtól elszenvedett sérelmei és a közeli forradalmi 
átalakulás illúziójának elvesztése után sem helyettesítette Marx és Engels 
tanait holmiféle „opportunus, lagymatag és ködös frazeológiával", hanem a 
tudományos szocializmus logikáját követve, továbbra is azon fáradozott, 
hogy a „szocializmusnak visszaadja eredeti, emberies, minden elnyomás, 
igazságtalanság, hazugság ellen tiltakozó tartalmát". 

A József Attila-i gondolkodásnak már ekképpen vázolt ismérvei is 
jelentős rezonanciát válthattak ki környezetünkben, mivel a Fejtő megraj-

3 



270 U T A S I C S A B A 

zolta kép valójában rímelt azzal az eszményképpel, melynek megformálása 
már évekkel korábban elkezdődött társadalmunkban. Az igazi meglepetés 
azonban mégsem itt várt az olvasóra, hanem a József Attila költészetét tár-
gyaló tanulmányban. Ez egész sor nálunk akkor még szokatlan, új, hogy ne 
mondjam, „eretnek" észrevételt sorakoztat fel. A lehető legtermészetesebb 
gesztussal mutat rá, hogy József Attilát a külső valóság mellett a belső is 
intenzíven foglalkoztatta, hogy a „termelési erők és az ösztönök elemeiből 
új összhangot" készült építeni, hogy tehát kísérletet tett a marxi módszer és a 
pszichoanalízis szintézisének megteremtésére. 

Elképzelhetni, hogy ez a megfigyelés milyen szorongásos örömet okoz-
hatott erre felénk, hisz nem pusztán odaát igyekezett Révai József makacs 
kitartással a freudizmusnak még árnyékát is „lemosni" József Attila költé-
szetéről, hanem itt nálunk is gyanakvón tekintettek még a bécsi orvos tudo-
mánytalannak, a marxizmussal összebékíthetetlennek vélt tanaira. S képzeljük 
el továbbá, milyen elmét megmozgató borzongást okozhattak Fejtő Ferenc 
olyan észrevételei, mint pl. hogy a Medáliáknak „groteszk, exotikus faunával 
benépesített látomásairól — a magyar szürrealizmus egyedüli remekeiről — 
külön kis tanulmányt kellenék írni. . . " ; hogy József Attila ún. proletárköl-
tészetében, tehát a Döntsd a tőkét, ne siránkozz verseiben, több helyütt az 
„ideológiai túlbuzgalom", a „költészeten kívüli kívánalmakhoz" való hithű-
ség jut értékcsökkentőn túlsúlyra; hogy József Attila csak a Külvárosi éjtől 
kezdődően szól a „tisztultan szocialista költő" hangján, hogy aztán később, 
midőn a pokol, „melyet fejére hívott, tömény tűzzel égette már", és a „lét 
abszurditásának fekélyes tudatával" viaskodott, eljusson a „nemes és konok" 
férfi utolsó nagy lírai gesztusaiig. 

Marxizmus és szürrealizmus, abszolutizált hittel átitatott „proletárlíra" 
és csökkenő esztétikai színvonal, marxizmus és a lét abszurditásának tudata, 
a széthullás ellen védekező lírai én és a versek növekvő hatásfoka? Fejtő Ferenc 
tanulmánya tehát olyan dilemmákat élezett ki, melyek kétségkívül terméke-
nyítőleg, továbbgondolkodásra ösztönzőn épülhettek be irodalmi „köztuda-
tunkba", még ha jótékony hatásuk eredményei nem mutatkoztak is meg 
mindjárt. 

A könyvet azonban, s itt már második kérdésemre keresem a választ, több 
helyen az ortodoxia enyhébb vagy erősebb színei futtatják be. Amint eltávolo-
dik József Attila költészetének és értekező prózájának tényeitől, s az általá-
nosítás térségére lép, Fejtő gyakran ugyanannak az ideológiai túlbuzgalom-
n?k áldoz, melyet József Attila agitatív lírájában megfigyelt. Ma már üresen 
peregnek le mindazon kitételei, melyekben kategorikusan leszögezi, hogy pl. 
az „egyéni" és társadalmi csalódások nem ábrándították ki" József Attilát, 
vagy hogy műve „a dolgozó néppel való azonosodásra és az emberiség jövő-
jében való hitre nevel". Amikor ezek a József Attila életművének bonyolult-
ságát lebontó üresjáratok és oly ismerős frázisok elszórtan bukkannak föl 
Fejtő Ferencnél, nemigen veszélyeztetik szövegének egyensúlyát. Egyszerűen 
tudomásul vesszük őket, ám a következő pillanatban már átsiklunk fölöttük. 
Más azonban a helyzet, ha huzamosabb időn át érvényesíti „ideológiai fúl-
buzgalmát", mint pl. az Ars poetica elemzésében is. 
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Félreértés ne essék, nem egyszerűsíti le a versbeli eszmélkedés ragyogó 
dialektikáját, interpretációjában nyoma sincs a belemagyarázás szándékának 
„tulbuzgalma" azonban mégis tetten érhető, mégpedig abban az egyértelmú-
sítő tendenciában, amellyel a költő némely kulcsfontosságú motívumát még-
közelíti. „Más költők — mi gondom ezekkel?/Mocskolván magukat szegyig-
/ koholt képekkel és szeszekkel / mímeljen mámort mindegyik" — idézi a 
negyedik strófát, majd a következő kommentárt fűzi hozzá: „Igen, József 
Attila nem mocskolta be magát a divatos szeszekkel, nem mímelte a kor-
szerű mámorokat." A divatos és a korszerű jelzők használatából, valamint az 
elemzés további menetéből világosan kitetszik, hogy Fejtő Ferenc szerint 
a költő a modern magyar és világlíra ún. polgári vonulatainak tévelygőire 
céloz itt, holott ismeretes, hogy József Attila már a harmincas évek elején 
így fakadt ki egy Fábry Zoltánhoz írt levelében: „proletárvers címen a gya-
korlatban magyarul szennyirodalmi tehetetlenséget láttam, és ez eleve vissza-
rettentett". Arra kell gondolnunk tehát, hogy amikor a vers következő sza-
kaszában dacos öntudattal felhangzik: „Én túllépek e mai kocsmán / az értelemig 
és tovább!", akkor a költő az egész eszmélkedni nem tudó költészettől határolja 
el magát. Fejtő Ferenc sem ezt nem veszi észre, sem azt, hogy a költemény 
sokat vitatott tovább-ja 1937-ben már korántsem az „akciót, az eszmék megva-
lósításáért való küzdelmet" jelentette József Attila számára. Ilyenformán 
azon már nem is csodálkozunk, hogy a gyakran idézett „Ehess, ihass, ölelhess, 
alhass! / A mindenséggel mérd magad!" mindenségképzetét a következő-
képpen értelmezi a tanulmány: „A szocialista szabadság az ételnél és italnál 
kezdődik, hogy a mindenségig érjen el. És a mindenség szó sem elvont fogalom 
itt, hanem a dolgozó emberiség hatalmát és boldogságát jelenti." Egymás után 
háromszor torlaszolja el tehát Fejtő Ferenc a látható valóságontúlra mutató 
utalások előtt az utat, s az eredmény: egy lárvaarcú „proletárköltő", kinek 
szemében csaknem teljesen kihunytak az adott világ varázsainak fényei. 

Vagy vegyünk egy másik példát. Ugyanebben a tanulmányban Fejtő 
Ferenc idézi a költő nagy programverséből a „Papok, katonák, polgárok után / 
így lettünk végre mi hű / meghallói a törvényeknek" kezdetű szakaszt, azt 
bizonyítandó, hogy József Attila a „törvénytudó és törvénykező munkásság-
nak nevében folyamodott ( . . . ) a tudományhoz; ennek a munkásságnak 
szövetségeseként és képviselőjeként hitte, hogy pártfogón tekint rá a század", 
ugyanakkor azonban az Eszméletben alig egy esztendővel később elhangzó 
panaszt, hogy a „törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol", egyetlen pilla-
natra sem hozza kapcsolatba A város peremén idézett szakaszával, s így a költő 
törvény-élménye Fejtő interpretációjában megreked a könnyed didaktikai 
leckék szintjén. 

Ha eddig tán kapkodva, homályosan fogalmaztam volna, felszólalásom 
végén hadd mondom ki nyíltan is, hogy megítélésem szerint Fejtő Ferenc 
könyvének három tanulmánya közül a József Attila költészete az igazán 
maradandó. Ebben ő maga is radikálisan eltávolodik a „költészeten kívüli 
kívánalmaktól", a miközben telitalálatokban bővelkedő miniatűr elemzései 
és frappáns meglátásai a végső konklúzió felé sodorják a szöveget, nagy vonalak-
ban egy olyan alapmű bontakozik ki előttünk, melynek számos csírája csak 
tegnap szökkent vagy épp mostanság szökken szárba a József Attila-iroda-
lomban. 
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S még valamit: bár irodalomtörténeti felismeréseinek gazdagságát 
nem vitatja el, Agárdi Péter épp ezt a Szép Szóból átmentett tanulmányt hozza 
fel az eltévelyedés lehetőségét is magában foglaló Fejtő Ferenc-i „ideológiai 
fordulat" egyik eklatáns példájaként. Ideje volna hát, hogy végre „esztétikai 
fordulatai" felől közelíttessék meg néhai vendégünk összes József Attila-
tanulmánya, mert lényegében nem az itt a kérdés, hogy Fejtő Ferenc hű 
maradt-e egy eszmerendszerhez vagy sem, hanem hogy mikor és mennyiben 
tudott közelférkőzni József Attila művének komplexitásához. Más szóval: 
Fejtő Ferenc tanulmányait a József Attila költészete iránti intellektuális 
hűség meglétével vagy hiányával kell minősítenünk, s én a magam részéről 
könyvének harmadik tanulmányában örömmel fedeztem föl e hűség sugárzó, 
továbbélő jelenlétét. 
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