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Száz éve született J6
zsefAttila.Az évfordu
16 alkalmából kerestük
föl Tverdota György
egyetemi professzort,
aJ6zsef Attila-kutatás
egyikvezéralakját.Nem
régiben Tizenkét vers
eimmeljelent meg köny
ve a költő egyik legna
gyobb hatású ciklusá
r61, az Eszméletró1,
melynek "megfejtése" a
legszebb vállalkozások
közé tartozik, s az év
fordul6 mélt6 nyitá
nyának tekinthető. A
címlapot díszftő fény
képen a Nyugat köré
nek ír6i láthatók, ami
azt azérzést kelti, hogy
kivált Babits Mihály
halála után e lap és a
MagyarCsillag isérde
me szerint becsülte J6
zsefAttilát.Áma Veres
András szerkeszt és é
ben napvilágot látott,a
gondolkodáJózsefAtti
lát középpontjába állft6
tanulnufnygyűjtemény

ben megjelent írása azt
sejteti,hogyaköltőutó
életeiszaklatott, mélta
tói között nincs egyet
értés.

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Tverdota Györggyel
Politikai, ideológiai vagy kifejezetten szakmai viták mindig is foly
tak a József Attila-szakirodalomban annak kialakulása, körülbelül
1947-1948 óta . Csak véletlenszerűen kiragadva néhány példát:
Bori Imre és Major Nándor az Ars poetica első strófái fölött folytat
tak polémiát. Többször fellángolt a disputa József Attila párttagsá
ga, a pártból tört ént eltávolítása körül. A Szabad-ötletek jegyzékének
közzétételét éles véleményeltérések előzték meg és követték. Én
magam a költő prózai értekezéseinek keltezése kérdésében foglal
tam el polemikus álláspontot. A József Attilát gyógyító pszichiáte
rek felelőssége is okot adott nézetek éles ütköztetésére. Egyik szép
verse, amely Az a szép régiasszony címet viseli, állásfoglalásra kész
tetett jó néhány szakembert. Egyetemi hallgatóként, majd fiatal
kutatóként is pontosan érzékeltem azt a vitával felérő alternatívát,
amelyet Szabolcsi Miklós eredményeihez képest Németh G. Béla
kezdeményezései idéztek elő. A két jelentős tudósban azonban
volt annyi bölcsesség és diszkréció, hogy ezt a látens ellentétet
nem tették nyílt szakadássá. A sort nem lenne nehéz folytatni.

A mai helyzet mindazonáltal jelentősen eltér az eddig említet
tektó1. Soha nem alakult még ki olyan mély és széles szakadék a
József Attila életművét elemzők két tábora kőzőtt, mint manapság.
Abban, hogy erre a tényre fény derült, magam is részes vagyok,
noha az árok ásásában nem vettem részt. Ugyanakkor bizonyos
mértékig mégis el kell oszlatnom azt a tévhitet, mintha itt a József
Attila-kutatás belső, belülről kiinduló meghasonlásáróllenne sz ó,
Tudományos életünkben a nyolcvanas évek közepén új értelmezé
si irányok jelentkeztek, amelyek az irodalomtudomány korábbitól
élesen elütő, új paradigmájának kialakítására vállalkoznak, s en
nek érdekében tabula rasát kívánnak csinálni, el akarják törölni az
érvénytelennek, módszertanilag, szemléletileg elavultnak tekintett
tudományosság egészét. Az új irányok hívei magát az irodalom
történeti realitást is le akarták váltani. A 20. század második és
harmadik évtizedfordulója tájára egy irodalmi paradigmaváltás
bekövetkeztét keltezték, s az ebben az időben kibontakozó írói
költői éle tműveket ehhez az állítólagosan végbement gyökeres for
dulathoz mérték hozzá. Ezt a programot lényegében akadálytala
nul végrehajthatták Ady, Kosztolányi, Szabó Lőrinc vagy Kassák
életművét elemezve.

Én azonban a József Attila-kutat ás területén fölemeltem a sza
vam a mindent elsöprő térfoglalás ellen. Mint mindenki, mi, Jó-
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Szabolcsi Miklós mo
nográfia-sora nagyjá
ból feltárta a költő éle
tét, működésének hát
terétésazegész korsza
kot.Milyenirányba ha
ladhat a további kuta
tás?

zsef Attila-kutatók is bírálhatók vagyunk, sőt, ránk is fér, hogy
szembesítsenek hibáinkkal, fogyatkotásainkkal. Azt azonban
nem ismertem el, hogy eddigi eredményeink semmisek lenné
nek. És nem ismertem el, hogy ez az állítólagos paradigmaváltás
csakugyan bekövetkezett volna. Állításomat szerényen József
Attila művére korlátozva azt állítom, hogy ilyen gyökeres for
dulatnak az ő életművében és körülötte nyoma sincs. Ennek az
álláspontnak a képviseletében szálltam vitába az "Újraolvasó"
sorozatban megjelent Tanulmányok Józse! Atti/áról című kötettel, s
különösen annak nyitó tanulmányával, a Kulcsár Szabó Ernő ál
tal írt A szétterült ütem hálója című írással. Így keletkezett az a
látszat, mintha az egyetértés hiánya a József Attila-kutatás bel
ügye lenne. A korrekt eszmecsere és a higgadt disputa híve va
gyok, nem hiszem magam tévedhetetlennek, ezért kész vagyok
hozzájárulni az árkok betemetéséhez. Nyitottan, nyugodtan és
magabiztosan nézek minden tisztázó szándékú párbeszéd elébe.

Azt gondolom azonban, hogy ezt a feladatot csak sokkal álta
lánosabb méretekben, a József Attila-életműből kilépve, az elmé
let körében és a teljes irodalomtörténeti korszak szélességében
lehet és érdemes elvégezni. A vita egyébként az egyetemesebb, a
módszertant és az irodalom megközelítésmódjait illető szinten
elkezdődött. Horváth Iván a filológia védelmében szólalt fel. Ve
res András a referencialitás, a szöveg-valóság reláció kérdéseit
feszegeti. Kisbali László a hermeneutika kérdéskörében lépett
színre. Takáts József pedig a kulturális antropológiai nézőpont

mibenlétét és ennek az irodalmi jelenségek vizsgálatára nézve le
vonható konzekvenciáit tárgyalta az említett kutatási irány felfo
gásához képest markánsan eltérő hangsúlyokkal. Az eszmecsere
azóta is újabb hullámokat vetett. A József Attila-emlékév egyéb
ként számos alkalmat kínál arra, hogya szakmai egyetértés ko
rábban létező minimumát újra megteremtsük a tudományszak
művelői között. Ha ez a szótértés megvan, minden erre épülő

vita előre vivő lehet.

Szabolcsi Miklós évtizedeken át meghatározó személyisége volt a
József Attila-kutatásnak, Hatása mindazonáltal éppen azért tudott
mindvégig ösztönző maradni, mert - és itt azoknak a nemzedé
keknek a nevében beszélek, amelyekhez tartozom - nem akarta
ránk kényszeríteni a maga József Attila-képét, mindig figyelt arra,
amit a nálánál fiatalabb kutatók mondtak, s nem akadályozta ér
vényesülésünket. A József Attila-kutatás például a Petőfi-kutatás

sal és az Ady-kutatással ellentétben plurális jellegű és nyitott volt
az új módszerek, felfogásmódok irányában. Szabolcsi maga is tisz
tában volt azzal, hogy egy olyan nagy alkotónak az életműve,

mint amilyen József Attila, olyan gazdag, hogy kutatása elvileg le
zárhatatlan, és sok generációnak ad még munkát. A József Atti
la-kutatásban mindig jelen voltak az övétől eltérő irányú vizsgáló-
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Nem okozott-e törést
a költő rendszerváltás
utáninegatívmegítélé
se,az a szú7ckeblű érté
kelés, amely jelentősé

gét és nagyságát is két
ségessé tette.Még poli
tikusokis hangoztattak
ilyesfajta véleményt.

dások, S ezek azóta is folyamatosan érvényesülnek. Ebben a tekin
tetben halála óta nem történtek drámai változások.

Szabolcsi monográfiája négy kötetből áll össze, és ezek megje
lenése között olyan nagy időtávolság feszül (1963, 1977, 1992,
1998), a politikai, ideológiai környezet alakulása, magának a tu
dománynak a belső fejlődése olyan jelentős változásokat hozott,
hogy ez a monográfia nem is lehet olyan egységes nézőpontú,

mint valamely egy időben vagy közeli időpontokban létrehozott
szintézis. Tehát a tudósi életműből a legkülönbözőbb irányokba
mutatnak utak, indulnak ki ösztönzések. És még egy dolgot ki
kell mondani. Minden tudásnak megvannak a maga korlátai.
Szabolcsi mindent tudott József Attiláról, ami tudható volt.
Korlátai tehát nem annyira extenzív korlátok voltak, nem a tu
dásmennyisége volt hiányos. Az ő kompetenciája a mélységi di
menzió irányában volt határolt. Az eszmetörténet bizonyos
mélységeibe például nem merészkedett le, ami egy ilyen intel
lektuális költőnél, mint József Attila, egyoldalúsághoz vezet, és a
szövegekbe elemző módon sem hatolt be abban a mértékben,
amit nem lehetne felülmúlni. Éppen ebből a belátásból eredhetett
jótékony hatású liberalizmusa, toleranciája más kutatási vállalko
zások irányában. Az sem véletlen, hogy jelentős tudományos
eredményei közvetlen szomszédságában, sokkal kevésbé gazdag
empirikus anyag birtokában is felnövekedhetett egy olyan szuve
rén értelmezési paradigma, mint amilyen Németh G. Béláé volt.

A lényeg azonban mégiscsak az, hogya korral szemléletében
és módszertanában mindig együtt haladni kívánó Szabolcsi Mik
lós annak a kutatási iránynak maradt a szövetségese, amellyel
szemben az első kérdésre adott válaszomban leírt új paradigma
radikálisan szembefordult. Azon a miskolci József Attila-konfe
rencián, amelyen Kulcsár Szabó Ernő említett tanulmánya beve
zető előadásként elhangzott, Szabolcsi Miklós - ez volt utolsó
nyilvános szereplése, úgyszólván tudósi végrendelete - leszö
gezte, hogy szükségtelen erőltetésnek tartja azt, hogy József Atti
lát a "késő modern" képviselőjének vagy a posztmodern meg
előlegezőjének tekintsék. Modern költő volt minden jelző nélkül,
akinek megértése nem tesz szükségessé egy minden eddigit
megtagadó értelmezési paradigmát.

A rendszerváltás sok értékzavart okozott, s talán okoz mindmáig.
Egy pillanatra úgy tűnt, hogy József Attila életműve is áldozatul
eshet ennek a krízisnek, vagy legalábbis megsínyli az átmenet
hisztérikus kilengéseit. Kultuszának kárhoztatói úgy látták, hogy
bőségesen van mire hivatkozniuk, amikor felemelik szavukat a
költő túlzottnak vélt tisztelete ellen. Valamilyen mértékben a
Rákosi-Révai-féle kultúrpolitika is kisajátította őt az ötvenes évek
ben. A Kádár-rendszer, s különösen Aczél György pedig önlegiti
mációs eszközként használta fel költészetét. Annál szívesebben
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Józse! Attila egyik első

méltatója sac Sándor
volt. Még azt is fel
ajánlotta a költőnek,

hogy ledoktoráltatja.

tette ezt, mivel József Attila költészete a hatvanas-hetvenes évek
ben korábban nem látott népszerűségre tett szert, alakját és telje
sítményét még a halálát követő évtizedénél is látványosan erősebb

kultusz vette körül. Ráadásul nem lehet azt mondani, hogy Aczél
György durva erőszakotkövetett volna el ennek érdekében a mű

vön, hiszen József Attila számos vonatkozásban okot adott és ad
arra, hogy szocialista költőként tartsák számon.

A rendszerváltás után bekövetkezett értékzavar és a hisztéria
azonban igen rövid idő alatt elült, a recepció normális folyamata
minden különösebb külső beavatkozás nélkül helyreállt, korri
gálta a pillanatnyi elmezavart. Aki egy kicsit is konyít az iroda
lomhoz, aki számára csak egy kicsit is fontos a művészi értékek
elismerése, az csak legyintett a politikai indíttatású laposságokra
és ostobaságokra. Világnézettől és politikai pártállástól függetle
nül látnia kellett, hogy egy kivételesen nagy költészettel áll
szemben. Magyarország ma kultúrország, s amíg ez így van,
nem kell félteni József Attila emlékét. Otromba kísérletek emberi
és költői hitelének aláásására ma is történnek. Belenéznek pénz
tárcájába, megszámolják, mennyi volt a havi jövedelme, górcső

alá veszik szokásait, életmódját, szemére vetik alacsony szárma
zását, kétségbe vonják tragikus búcsúját az élettől. Bizonyos ver
seiről kijelentik, hogy ezek ma már atavisztikusak. Ezeket a tö
rekvéseket nem szabad szó nélkül hagyni, de úgy gondolom,
hogy az irodalomszerető kultúremberek soha nem ülnek fel az
effajta kultuszromboló szándékoknak.

Nagyobb és reális probléma viszont, hogy az érett életmű (az
1927 és 1937 közé eső évtized) egyöntetű értékelésével, a har
mincas évek eleji politikai költészet egyenrangú voltának elisme
résével szemben komolyabb, poétikai-esztétikai "érveket" (való
jában felületes, sematikus előítéleteket) is hangoztató ellenállás
érezhető. Ahogy az ötvenes években ezek a versek politikai vé
delemben részesültek, s tárgyilagos mérlegelésük hosszú évtize
dekre, lényegében a rendszerváltásig lehetetlenné vált, úgy a ki
lencvenes években egyfajta szégyellős, restelkedő hallgatás vette
körül ugyanezeket a műveket. Holott ha valamikor, hát most
kellene végére járni annak, hogy milyen törekvés jegyében alkot
ta meg József Attila ezeket a költeményeket, milyen a művészi

becsük, tartalmaznak-e időszerű üzenetet. Az igazi kulturális
magatartásnak legfőbb ellensége a hallgatás, a tabuvá tétel. Leg
fóbb ideje, hogy a 21. század elejéről vessünk végre egy pillan
tást a költőnek erre a korszakára.

Sík Sándornak a szegedi egyetemen tartott előadásai József Attilá
ról forrás értékűek. Egyebek között a költő bergsoni indíttatásának
valamikor számon tartott, azóta elfeledett meglétét bizonyítják.
Sík modern, nyitott, érzékeny gondolkodását mutatja az a közte és
a költő között lezajlott, általa felelevenített beszélgetés, amelynek
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Éroényesnek liítja-e meg
látásait, amelyek közül
a lírikus istenélményé
ről kialakítottak a leg
fontosabbak. Egyáltalán:
istenes költő volt-e Jó
zsef Attila? A "tiszta
szio" és a megőrzött

gyermekség erre utal.

során felajánlotta, hogy hozzásegíti a fiatalembert ahhoz, hogy
verstani doktorátust szerezzen. Nagy vesztesége tudománytörté
netünknek, hogy ez a Sík által javasolt dolgozat nem született
meg.

Sík Sándornak kezdeményező szerepe van abban, hogy József
Attila úgynevezett "istenes" versei a figyelem előterébe kerültek,
s máig elemzés tárgyát képezik. A kérdés egyáltalán nem egy
szerű, hiszen József Attila felekezetét tekintve görögkeleti volt.
Ezt a vallást ugyan nem gyakorolhatta, de hittanra a Kálvin téri
templomba járt.

Életrajzi és eszmetörténeti okokból azonban a katolicizmushoz
való kapcsolódása sem kevésbé jelentős. Kutatásaim alapján úgy
tűnik, hogyatomizmus, a skolasztika a húszas években felkel
tette a figyeImét. Horváth Sándor, Várkonyi Hildebrand ilyen
tárgyú könyveit ismerte. Főleg azonban Pauler Ákos filozófiája
nak tanulmányozása érhető tetten értekező prózaján. Érdekes
módon még az Irodalom és szocializmus bizonyos bölcseleti alap
gondolatai is Pauler nézeteire vezethetők vissza. Ez a tájékozó
dás, sok áttételen keresztül, nem könnyen észrevehetően, még
olyan verseiben is nyomokat hagy, mint amilyen az Óda. A kato
licizmussal való (polemikus, de nyitott) párbeszéde további évei
ben is elkíséri. Barátja, akivel vallásfilozófiai kérdésekről folytat
tak eszmecseréket, Barta István, hívő katolikus volt.

De vallásbölcseleti tájékozódása során érintkezett az unitárius
Varga Béla tanaival, a Halálbüntetés elleni röpiratot Szimonidesz
Lajossal együtt szerkesztették, lefordította Luther Erős várunk ne
künk az Isten című zsoltárát. Scheiber Sándor pedig nagyon érde
kes tanulmányban elemzi a fiatal József Attilának az apokrif
evangéliumok, zsidó vallási tanítások terén való jártasságát,
egyebek között a korai Isten című versek kapcsán. Itt említem
meg, hogy egy interjú készítése során bukkantam nyomára an
nak, hogy Bécsben töltött évében a Collegium Hungaricum
gyóntató papjával, Tiefenthaler tisztelendővel volt kapcsolatban,
aki verseit is értelmezte.

Az a három "istenes" vers, amelyek a figyelem középpontjá
ban állnak, a költő életének utolsó évében születtek: a Bukj föl az
árból, a Négykézláb másztam. illetve [Az Isten itt állt a hátam mö
gött ... ] című költeményekről eddig már több kitűnő elemzés
született, de József Attila istenességének kérdését még mindig
meglehetős homály fedi. Életművének ez a vonatkozása még to
vábbi megvilágításra vár. Az árnyalt, kiegyensúlyozott kép kiala
kítása érdekében természetesen nem lehet figyelmen kívül hagy
ni prózai és költői ateista megnyilatkozásait sem. A Sík Sándor
szellemében tevékenykedő szakirodalomnak érdemes lenne fel
dolgoznia a költői életmű és pálya katolikus recepcióját is, Hor
váth Bélától Rónay Györgyön, Pócsi Ferencen, Mártonvölgyi
Lászlón, Kunszery Gyulán, Pilinszky Jánoson át mindmáig.
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Szerepe lehet-e József
Attilának az irodalom
egyensúlyának vissza
szerzésében? Sok szó
esik a posztmodern
csillagának leáldozásá
ról. A "líra: logika"
gondolata nem sietteti
majdeztafolyamatot?

Az irodalmi élet szórakoztató jelensége, hogy az új ideológiai, tu
dományos és irodalmi divatok fölfedezik, hogy a jelentős alkotók
éppen az ő igazságaikat vallották vagy legalábbis ezek előfutárai

voltak. Emlékszem még arra, amikor József Attila strukturalista
lett, vagy legalábbis megelőlegezni látszott a strukturalista látás
módot. Ez a felismerés azért maradt meg olyan élénken emlékeze
temben, mert eladdig azt tanították nekünk, hogya költő prózai
írásaiban a szocialista realizmus legkorszerűbbelméletének alapjai
vannak lerakva. Amikor a hollandiai Mikes Kelemen Körben, a ki
lencvenes évek elején felkértek arra, hogy előadást tartsak József
Attila helyzetéről a rendszerváltás után, akkor beszédemet azzal
zártam, hogya politikai hisztériakeltéstől, ami a költő ellen és a
költő védelmében egyaránt végbement, egyáltalán nem tartok.
Sokkal inkább szorongok amiatt, hogyan fog bánni az akkor már
ellenállhatatlanul győzedelmes posztmodern ezzel a múltból ránk
maradt költői hagyatékkal.

Szorongásom alaptalannak bizonyult. A posztmodern (hogy
ilyen globálisan, durván általánosítva fejezzem ki magam) alapo
san átrendezte a 20. századi magyar irodalom értékrendjét. En
nek az átrendeződésnek lettek vesztesei és nyertesei. Az utóbbi
ak közé elsősorban Kosztolányi Dezsőt és Szabó Lőrincet

sorolhatjuk. Ezt a megdicsőülést, korrekciót mindketten megér
demelték. A vesztesek közül négy nevet érdemes kiemelni. Ady
Endrét, Babits Mihályt, Illyés Gyulát és Radnóti Miklóst. Négyük
árfolyamesésével viszont egyáltalán nem tudok egyetérteni.

József Attila pozíciója ebben a nagy átrendeződésben nem
rendült meg. A véleményformáló szakemberek továbbra is ott
látják őt az élvonalban. Ennek azonban megvannak a maga kö
vetkezményei. Életművének azok az oldalai kerülnek előtérbe,

amelyekben - úgymond - a posztmodern előfutárának bizo
nyult. Ilyen vonások természetesen felfedezhetők a költészeté
ben, de ezek keresésének túlhajtása szükségtelen. Újabb egyolda
lúságokhoz, torzulásokhoz vezet.

Régóta vallom, hogy József Attila 1927-től 1937-ig folyamato
san magas színvonalon alkotott. Ennek a felfogásomnak most
azzal adtam és adok nyomatékot, hogy kidolgoztam, Szabolcsi
Miklós kezdeményezéseit folytatva, a húszas évek végi korszak
fontosságát, amelyet én a tiszta költészet, a tömény vers idősza

kának tekintek. Aki az abszolút költészetnek erre a magaslatára
feljutott, arról nehéz elképzelni, hogy a harmincas évek elején le
lépett erről a szintről, és banális proletárköltészetet művelt. Ezt a
korszakot is másképpen kell tehát látnunk, mint ahogy eddig ér
tékeltük. A posztmodern jegyek kiemelése továbbá nem teheti
érdektelenné az úgynevezett "kései" József Attila költészetét
sem, amikor egyfajta tragikus, katartikus hatást kiváltó vallomá
sos költészet bontakozott ki.
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Hogyan lehetne J6zsef
Attilát arra a helyére
állítani, amely méltán
megilleti? Úgy tűnik,

még a múlt század vi
lágirodalmának is a
legnagyobbjai közétar
tozik. Hogy áll a költő

európai recepci6ja?

József Attila életművében a modernség mellett a hagyomány
kővetéssel is számolnunk kell, a játékosság mellett a tettre kész
és a szenvedő ember komolyságának is meg kell adnunk az azt
megillető figyelmet. Verseiben talán jelen vannak a széthangzás,
lazaság erői, de a koherencia elve, az erős konzisztencia nem ke
vésbé van jelen bennük. A spontaneitás, a rögtönzés, az ösztö
nösség bizonyára alakítja műveinek formáit, de a tudatosság, az
ész, az elme fénye nem játszik bennük kisebb szerepet. Balla
Zsófiától hallottam emlegetni egyfajta "új komolyság" szüksé
gességét a költészetben. Aki ilyen törekvések megvalósítására
vállalkozik, joggal hivatkozhat József Attila örökségére.

A hatvanas-hetvenes években az életbe belépő nemzedékek külön
leges közelségben érezték magukat József Attilához, s nem egy
szer találkozom olyan véleménnyel az ezekhez a generációkhoz
tartozó irodalomértők részéről, hogy elégedetlenek az azóta fel
nőtt fiatalok József Attila-szeretetével. Fiatalokkal rendszeresen
érintkezve nem látom indokoltnak ezt az elégedetlenséget. A köl
tészet iránti érdeklődés általában világszerte jelentősen megcsap
pant, s ilyen értelemben csökkent József Attila megbecsültségének
mértéke is. De a költő kiemelt relatív elsőségét a modern költésze
ten belül máig megőrizte. A mai olvasónak is, mint az évtizedek
kel korábbinak az az érzése verseit olvasván, hogya költő éppen
azt mondja, azokat a szavakat választja ki, amit mondani kell, és
úgy teszi ezt, ahogyan a legoptimálisabban az adott gondolatot ki
lehet mondani, az adott érzést ki lehet fejezni. Ez a magyarázata
annak, hogy - kivéve a politikailag elvakult, fanatikus és minő

ségérzék híján lévő olvasókat - József Attilát minden politikai, vi
lágnézeti meggyőződésű ember a magáénak érezheti. Az ő szavai
val fejezzük ki magunkat. Egy politikai publicisztikában olvasom
ezt amondatot: "ha gyorsul, ebbe, ha lassul, abba fog belehalni".
Vajon a cikk szerzője tudja-e, hogy a Kései sirató egyik parafrázisát
mondja? A folklorizálódásnak ebből az állapotából már nem lehet
kivonni egy életművet. József Attila beleivódott a magyar nyelvbe.
Tehát azon a helyen van, amelyik a legnagyobbakat illeti meg.

Külföldi ismertsége és elismertsége más kérdés. Vannak olyan
alkotók, költők, drámaírók és prózaírók, akik - míg világ a vi
lág - benne vannak a világirodalomban. Közéjük tartozik Dan
te, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Dosztojevszkij, Kafka, és a
sort könnyedén folytathatnánk. Öket senkinek nem kell ajánlani,
érdekükben nem szükséges az őket delegáló nemzetek fiainak
propagandát kifejteni. Bármilyen témáról szóljon egy tanulmány,
a felsoroltak mindig fontos viszonyítási pontok maradnak. Nagy
esély van rá, hogy legalább röviden említik őket. Ismerünk egy
másik kategóriát: azt, amelyhez olyan író nagyságok tartoznak,
akikről az adott nemzet irodalomértői tudják, hogy világirodal
mi nagyságok, de akikről egyben azt is tudjuk, hogy soha nem
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fognak az egyetemes irodalom exkluzív klubjába, Shakespeare,
Joyce, Proust, Tolsztoj mellé kerülni. Magyar vonatkozásban
ilyen Arany János, Móricz Zsigmond vagy Krúdy Gyula.

És létezik egy köztes kategória, amelybe részint olyan alkotók
tartoznak, akiknek már egyszer szerencséjük volt belépni a vi
lágirodalomba. A magyar irodalomban Petőfi és Jókai, illetve
Madách Imre tartoznak ebbe a szerenesés csoportba, s manapság
talán Kosztolányi Dezső. Részint pedig olyanok, akiknek ma van
esélyük először belekerülni a nemzetközi kánonba. De mind az
előbbi, mind az utóbbi csoportba tartozók csak akkor maradhat
nak benn a kivételezettek körében, ha az őket küldő irodalom
újra meg újra megfogalmazza azt, az irodalomról való beszéd
élő nyelvén, ami üzenetükből a mának szól. Ha ezt elmulasztják
irodalmunk szószólói, akkor az adott költő és író tetszhalott ál
lapotba kerül, lexikonadattá merevedik. Ez történt Petőfivel is és
Jókaival is.

Én József Attilát is ebbe a köztes kategóriába tartozónak vé
lem. Születésének 100. évfordulója esélyt ad arra, hogy elfogad
tassuk a nagyvilággal, hogy világirodalmi nagysággal van dolga.
Ennek azonban megvannak a maguk szigorú feltételei. Csak
egy-két feladatot említek meg a tennivalók közül. A kedvező eu
rópai fogadtatás biztosítása érdekében meg kell értenünk, hogy
nincs európai közönség, hanem francia, olasz, spanyol, angol,
finn, orosz és román olvasók vannak. Külön-külön minden kul
túrában meg kell keresni azokat a pontokat, amelyeken az adott
ország olvasója érzékennyé tehető József Attila költészete iránt.
Nekem például van elképzelésem arról, hogy a francia közönség
érdeklődését hogyan lehet fenntartani vagy jobb esetben fokozni,
azt azonban nem tudom, milyen nyelvezettel közvetíthető ered
ményesen ez a líra a német olvasóhoz. Ezt a munkát egy ember,
sőt egy csapat sem képes elvégezni, de még irányítani sem. A
szó szoros értelmében a költő híveinek egész közössége lehet
csak képes arra, hogy ezt a kollektív tettet végrehajtsa.

Persze lehet közös akciókat szervezni külőnböző kulturális
közegekből érkező vegyes közönség számára is. Ilyen rendez
vényre kerül sor például április 8-án és 9-én. Két napos konfe
renciát szervezünk József Attila műveinek fordítói számára. Itt
azonban már olyanok lesznek jelen, akik fordítóként, szerkesztő

ként vagy kiadóként valamilyen mértékben aktív elkötelezettjei a
József Attila-ügynek. Lehet kultúrdiplomáciai lépéseket tenni.
Így, a József Attila Társaság vezetőségével egyetértésben magam
kezdeményeztem az akkori UNESCO nagykövetünknél, Csernus
Sándornak, a párizsi Magyar Intézet igazgatójának a közbenjárá
sát is igénybe véve, hogy 200S-öt az ENSZ nemzetközi szervezete
nyilvánítsa József Attila-évvé. Ezek csak kiragadott példák a sok
szükséges lépés közül. Minden siker alapja mégis az, hogya kül
föld érzékelje, a magyar állam hajlandó anyagi és szellemi áldo-
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A József Attila-év bizo
nyára sokelfoglaltságot
jelent Önnek. Nem ter
vezi mégis előző köny
veinek eredményeire tá
maszkodva egy mono
gráfia megírását? Vagy
a monográfiák kora le
járt?

zatot hozni a költő népszerűsítése érdekében. Ha ilyen szándék
nem látszik, minden lelkes szervezkedés magánakcióvá zsugoro
dik a külföld szemében, s legföljebb lokális érdeklődést kelthet.

Ha monográfián nagyon általánosan: egységes gondolatmenetü
könyvet értünk, amely egy egész életmű leírására vállalkozik, ak
kor azt a kérdést, hogy lejárt-e a monográfiák kora, nem is érde
mes föltenni. A kérdés inkább az, hogy hogyan épüljön föl a mo
nográfia? Mi képezze a tartalmát? Ezt nemcsak elvi tanulságként
mondom, hanem olyan szakemberként, aki egy József Attila-mono
gráfia megírására készül, amire az Osiris Kiadó vezetője kért föl.

A monográfia műfajának rossz hírét az kelti, hogy számos szer
ző a tudományos műfaj bevett szabályai mögé rejtőzik, hogy elke
rülje a szembenézést a korszerű elméleti kérdésekkel. Ezek a kér
dések többnyire kellemetlenek, mert a történetírói gyakorlat lehe
tőségeit és korlátait illető módszertani skrupulusokat fogalmaznak
meg, vagy egyenesen módszertani szkepszisnek adnak hangot.
Ráadásul mindezt nagyon gyakran megfellebbezhetetlen fölényes
kedéssel, elbátortalanító szigorral, a tilalmak elutasítása esetén a
szakmai presztízsvesztéssel való fenyegetéssel fogalmazzák meg.
A megszeppent monográfiaíró fejét a homokba dugja, s a másod
osztályú tudós, a hézagpótló szerep szerény öntudatával, a poziti
vista monográfiaírói mintára bízza magát.

Az ilyen kérdésekkel szembenézni, ezt tekintem tehát elsődle

ges feladatomnak. Van-e jelentősége a referenciának? Meghalt-e
a szerző? Adhat-e valamilyen legitim információt a szövegek
elemzéséhez a szerző életrajzának elmondása? Egyáltalán: ké
szülhet-e egységes rajz egy életről? Gyakorolható-e egy életmű

vel kapcsolatosan a lélektani, esetleg mélylélektani, illetve az
eszmetörténeti megközelítés? Hol a helye az intertextualitásnak?
Mi az összefüggés a magánember, az alkotó és a műben meg
képződő én között? Csak néhány fogós kérdést említek, ame
lyekre a monográfiaírónak ki kell küzdenie a számára elfogad
ható választ. Azzal, hogya felsorolt kérdések feltehetök. sőt

felteendők, a messzemenőkig egyetértek. Azt azonban nem
gondolom, hogya monográfia szerzőjének be kell érnie a kérdé
sekre manapság adott, katekizmusszerű bebiflázásra ajánlott vá
laszokkal.

Szabolcsi Miklós monográfiái már a második kötet, az Érik a
fény óta birkóznak a monográfiaírás válságával. A tudósnak a
felmerülő dilemmákra adott válaszai és ezek mérlegelése nyo
mán a gyakorlati megoldásai sok tanulsággal járnak. Azt gondo
lom azonban, hogy egy ma megírandó József Attila-monográfiá
nak már el kell térnie azoktól a módoktól, amelyeket a négy
nagy monográfia realizált. Nem gondolom például, hogy egy
monográfia elbír teljes körű, részletes verselemzéseket. Ez a
megoldás fellazítja a monográfia gondolatmenetét, a verselem-
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zés-kötet műfaját csempészi be, alárendelt módon, az egységes
gondolatmenetű szintézisbe.

Idén szeretnék megjelentetni egy önálló verselemzés-kötetet.
amely időrendben végigmegy a költői életművön. Tervbe vettem
egy életrajz megírását, amelyben a művek valamelyest a háttér
ben maradnak, csak mint egy pálya dokumentumai szerepelnek.
A prózai művek kritikai kiadásának jegyzeteit írva hosszmetszeti
kép kialakítására törekszem a gondolkodó József Attiláról. Javas
latot teszek az életmű újszerű periodizálására. A felsorolt hossz
metszetek önálló megfogalmazásának létjogosultságához aligha
férhet kétség. A monográfia azonban szintetikus jellegű munka,
amely ezekből az önálló elemekből öntörvényű módon, egy kon
cepció jegyében egységgé áll össze. Ebben az egységben a felso
rolt elemek csak a szükséges arányban, a megfelelő helyen és
mértékben kaphatnak szerepet. De mindezek csak előzetes spe
kulációk. Ha a tudományos munka elkészítése nem is hasonlít
ható a műalkotás létrehozásához, annyiban mégis rokonságban
vannak, hogy nem lehet minden mozzanatában előre eltervezni.
Megszületésében a kreativitásnak is komoly szerep jut. A mo
nográfiát biztosan nem fogom megírni az emlékévben, mert a
megírandó résztanulmányok, a megtartandó előadások és a szer
vező munka megakadályoz abban, hogy további komoly kutatá
sokat folytassak.
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