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„Búját-baját és örömét a kovács belekalapálhatja a patkóba, 
az mégis és legfeljebb arra a kovácsra lesz jellemző, de semmi-
esetre sem a patkóra." 

(Esztétikai töredékek) 

Közhelynek számít, hogy József Attila költészetéről kevesebbet tudunk, 
mint életrajzáról és lélektanáról, az őt körülvevő vagy elkerülő irányzatokról 
és hatásokról. Ám ennek a gyakran megismételt (és felrótt) aránytalanságnak 
mind (költészet) elméleti mind (vers) kritikai gondolkodásunk jelenében mesz-
szemenő következményei lehetnek (és vannak is talán). Költészetéről leginkább 
egészen speciális — mondjuk irodalomtörténeti és — szociológiai, verstani 
és stilisztikai — aspektusból szóltak; ezen csak részben módosítanak a gyakori 
konkrét elemzések, melyek nem egyszer igen lényeges felismeréseket tettek 
egy-egy versről, verstípusról, motívumláncolatról. 

Ennek egyik okát abban kell keresni, hogy még mindig nem olvassuk 
együtt József Attila verseit és tanulmányait. Somlyó György figyelmeztetése 
a „filozófiára kényszerített" költőről utalt már arra, hogy ebből mennyire 
fontos elméleti és kritikai szempontokat lehetne kikövetkeztetni. Nem utolsó 
sorban azért is, mert József Attila elméleti és (művészet)filozófiai nézetei 
nemcsak az analógiák és párhuzamosságok, hanem az azonosságok és megfe-
lések szintjén is egybeesnek az újabb elméleti kutatások eredményeivel. Az 
égywKolvasás akkor is eredményes lehet ha tudjuk, nem biztos, hogy a tanul-
mányok hozzásegíthetnek a vers megértéséhez. Annyi azonban bizonyossá 
válhat hogy a tanulmányok megfogalmazzák József Attila költészetszemléletét, 
körülhatárolják azt a költészet-fogalmat, amit ő elméletileg (és filozófiailag) 
megalapozottnak vélt, s ez mind a versértelmezések, mind az irodalomtörté-
neti kutatás számára iránytadó lehet, még akkor is ha csak közvetett kapcsola-
tot tételezhetünk fel a versekben realizált és a tanulmányokban leírt költé-
szetfogalom között. 

Ezért látszik hasznosnak — legalább egyetlen szempontból — körüljárni 
József Attila elméleti költészetfogalmát mégpedig összhangban néhány újabb 
költészet- és irodalomelméleti eredménnyel. A versekben megvalósított 
költészetfogalommal való összevetés a további (későbbi) kutatás feladata le-
hetne. 

Ha innen indulunk, akkor is elsősorban József Attila költészete érdekel 
bennünket. Mert, mint Heidegger Hölderlint, József Attilát a költő költő-
jének tekintjük, hiszen az ő költészetét is „az a költői meghatározottság hor-
dozza, hogy a költészet lényegét énekelje meg." Ennek a költői meghatáro-
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zottságnak fogalmi (filozófiai) rendszerét nyújtják a tanulmányok. Az Eszté-
tikai töredékek kivételével alkalmi írások ezek, megszövegezett előadások, mint 
az Irodalom és szocializmus című, irodalmi tanulmányok, könyvkritikák és 
könyvismertetések, feljegyzések és befejezetlen nekifutások. Gyakran a levelek 
is tartalmaznak ebből a szempontból számottevő mondatokat és gondolato-
kat. Aligha lehet feladatunk most az így kialakult fogalmi rendszer pontos 
és kimerítő leírása, csak arra vállalkozhatunk, hogy a költészet lényegét meg-
éneklő költő meghatározottságának látható és konkrét jegyeit jelöljük meg. 

A Kisebb töredékek, feljegyzések cím alatt számontartott jegyzetek egyikében 
mondja József Attila: „Az »irodalom« — maga történet, az irodalom a történés, 
az emberek cselekvése, neki története nincsen." Nem azt mondja József 
Attila, hogy nincs irodalomtörténet, hanem azt hogy az irodalomnak nincs 
története, amivel azt nyomatékosítja, hogy az irodalom azonos magával a 
történéssel és a cselekvéssel. Ezúttal nem annyira a történés, inkább a cselek-
vés fogalma a fontos: az emberek cselekvése az irodalom. A „költői megha-
tározottság", „a költészet lényegének megéneklése" nem metafizikai és kö-
zömbös absztrakció a költő költőjének világképében, hanem történet, történés 
és cselekvés. De miféle történet, történés, miféle „léteszközökkel" végzett 
cselekvés? 

Ugyancsak a Kisebb töredékek, feljegyzések között található ez a mondat: 
„Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar 
sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését." 
Ezt a cselekvést tehát a nyelvvel végezzük, a nyelv a költészetnek az a „létesz-
köze", amivel cselekszik, amivel megmintázza a kővágó motorok pergő 
zaját, a szalmaszemét zizzenő rebbenését. A nyelvvel való cselekvés képessége 
lenne hát a költő költőjének megkülönböztető képessége, vagy ez még csak az 
első lépés az irodalom mint cselekvés József Attila-i értelmezése felé? 

Heidegger is a nyelvet faggatja említett Hölderlin-tanulmányában: 
„ . . . a költő a lényeges szót mondja ki, és csak ezzel a megnevezéssel nevezi ki 
a létezőt azzá, ami. így lesz ismert mint létező. A költészet a lét szószerű ala-
pozása." 

Ez a ráirányultság a nyelvre József Attila költészetfogalmának is megha-
tározója. Az Irodalom és szocializmus indító gondolata, hogy az irodalom 
„nyelvi művészet", vagyis az a művészet, amelynek az anyaga a nyelv. József 
Attila arra is figyelmeztet, hogy a nyelv a költészetben való megjelenése 
előtt sem semleges (közömbös) anyag, hiszen „már önmagában is emberi, 
társadalmi közösséget tartalmaz; a közösségnek azzal a lelki kiállási módjával 
egyetemben, amellyel ez a közösség a világ viszonylatait fölfogja, tagadja vagy 
elfogadja." Nem szükséges itt most azokra az érintkezési pontokra utalni, 
amelyek József Attilának ezt a gondolatát a húszas években kialakult és napja-
inkig továbbfejlesztett költészetelméleti nézetekhez és szempontokhoz kötik. 
Erre már mások is utaltak, meghatározó módon Somlyó György is, aki pontos 
párhuzamot állított fel József Attila költészetesztétikai és a költői nyelvet vizs-
gáló orosz formalisták (költészet)elméleti nézetei között. Csak arra kell itt 
hangsúlyozottan utalni — ez tartozik most érdeklődési körünkbe-, hogy 
József Attila szerint a nyelv „társadalmi közösséget" tartalmazva az emberi 
cselekvés, aktivitás, gyakorlat eszköze, hiszen a közösség a nyelvvel fogja fel a 
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világ viszonylatait, mégpedig nem a puszta regisztrálás szintjén, hanem — 
aktívan — ezeknek a viszonylatoknak a tagadásával és elfogadásával. A nyelv 
tehát nem a jelenségek leírásának és megnevezésének passzív eszköze, hanem a 
cselekvés maga; a nyelv azonos a világgal szembeni emberi állásfoglalással 
és magatartással, a világ elfogadásával és tagadásával. Ezért mondja József 
Attila, hogy nyelvünkkel „megmintázhatjuk" a kővágó motorok pergő zaját 
és a maroknyi szalmaszál zizzenő rebbenését; azt mondja, hogy megmintázha-
tjuk és nem azt, hogy megnevezhetjük, mert a mintázás formateremtés és alakí-
tás, aktív emberi cselekvés tehát. Szemben Heideggerrel, aki szerint a költő 
a „megnevezéssel nevezi ki a létezőt azzá, ami". József Attilánál a cselekvésen 
van a hangsúly nem a kontempláción, a praxison (az embernek a gyakorlat 
útján való önmegvalósításán) és nem az egzisztencián. 

Ez költészetszemléletének elméleti (filozófiai, sőt nyelvfilozófiai) bázisa. 
Erre épül ennek a szemléletnek a következő, szerintünk meghatározó jelentő-
ségű tartalmi vonatkozása. 

Az Irodalom és szocializmusban fejti ki, hogy „a vers szavakból áll", 
a műalkotás pedig „a legkisebb elemében is műalkotás", vagyis „a szó önmagában 
is műalkotás". De nem olyan értelemben, hogy „A költészet a lét szószerű 
alapozása", ahogyan Heidegger mondotta, hanem a keletkező szó a műalko-
tás: „. . . a szó a használatban szemlélet, keletkezésében pedig műalkotás. így 
a szó a műalkotásban saját keletkezésének a szerepét játssza. Mégpedig olyan 
módon, hogy a költeményben levő összes többi szóval egyszerre keletkezik. 
A költeményt eszerint úgy is fölfoghatjuk, hogy egyetlen keletkező szó, hogy 
a keletkező neve annak a dologi csoportnak, amelyet bontatlan egységbe és végső 
szemléleti egészbe foglal." (kiemelések J.A.) Ennek a felismerésnek csak egyet-
len — Somlyó által is kiemelt, bár másként értelmezett — vonatkozására 
kell rámutatni. A „keletkező szó" kategóriájának bevezetése a megmintázásra, 
a teremtésre, a megformálásra irányítja a figyelmet, tehát magában a műben 
létező cselekvésre, a műben kivirágzó történésre és történetre (ezért nincs 
története az irodalomnak, ezért történés maga az irodalom). A „használt szó" 
és a „keletkező szó" megkülönböztetése pedig a költészetelméleti kutatásoknak 
azt a törekvését idézi fel, hogy a költészet lényegét a jel és az általa jelölt 
tárgy (a használatban konvencionális) kapcsolatának megszakításában tárják 
fel, illetőleg egy olyan (költői) szemantika kidolgozásában látják elérhetőnek, 
amely a versben (a műalkotásban) keletkező jelentést tekinti a műalkotás 
szempontjából egyedül vizsgáihatónak. 

A „keletkező szó"-nak és a műalkotásnak a praxisban való azonossága 
azonban, ezen túlmenően még egy lényeges (költészet)elméleti — és nyelv-
filozófiai — problémát nyit meg. 

A cselekvés nem ismer nyugalmi állapotot, az igazi műalkotás — a 
„keletkező szó" mint műalkotás — sem kerülhet nyugalmi állapotba. Ezért 
mondhatja József Attila, hogy a műalkotás aktív. Aktív a keletkezésben. 
József Attila szerint a versnek minden pontja „archimédeszi pont", minden 
pontjából a teljessége látható be. Befejezettsége tehát evidencia. Mint a pat-
kóé, amelybe a kovács belepatkolhatta búját-baját és örömét. Ám a műalko-
tás és a patkó befejezettsége evidenciaként sem mozdulatlanság. És nem is 
állandóság. Keletkezése — bár minden pontja archimédeszi pont, hiszen a 
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vers szó és a szó műalkotás — sohasem befejezett művelet. Ha befejezett 
lenne „használt" szóvá válna és megszűnne mint műalkotás. Az igazi műalkotás 
sohasem áll le. Ha a műalkotás, mint József Attila mondja, aktív, akkor joggal 
tekinthető folyamatos keletkezésnek. 

Ennek megértéséhez egy új, nyelvfilozófiai fogalom bevezetésére van 
szükség. Bahtyin (Volosinov) vizsgálta meg először a szavakat és a szintaktikai 
egységeket is mint egy sajátosan képzett „dialógus-szituáció" produktumait. 
E nézet szerint a nyelvi egységek (a mondatok) önmagukban nem teljes köz-
lések, hanem valamit mindig kérdezve és va'amire mindig válaszolva, di-
alógusok ; ennek a fogalomnak a bevezetésével vizsgálható Bahtyin szerint 
a beszéd. Éppígy a műalkotás, amely soha meg nem szüntethető, állandó 
dialógusban van az őt megelőző és az őt követő műalkotásokkal. József Attila 
költészetének párbeszéde a múlt (és a jelen) költőivel a költészet hagyományának 
és a költészet jelenének újraértékelését jelenti, minthogy a dialógus és a dialó-
gus-szituáció lényege éppen az, hogy semmit sem tekint állandónak, semmit 
sem fejez be, hanem mindent mindenkorra újrakezd, nyitottá tesz és ezzel 
együtt bizonytalanná is. Felszabadítja tehát az értékeket, ezzel másokat, 
természetesen, el is fed, mert csak így választhat közülük, így tehet fel kérdé-
seket vagy válaszolhat kérdésekre, kiragadva őket a befejezettség és a defi-
niáltság (látszat)nyugalmából. A műalkotás ezért nem áll le. 

Ez a dialógus a múlt és jelen költészetével a nyelv szférájában játszódik 
le, anyaga (és eszköze is) a szó. Mégpedig — láttuk már — a „keletkező szó". 
Keletkezésének léttere ez a dialógus-szituáció. Ezt a József Attila költészetfo-
galmát már közelről definiáló megjegyzést azért kell aláhúzni, mert — az iroda-
lomtörténeti és szövegértelmezési kutatások jóvoltából — sokkal többet tudunk 
a motívumok a költői megformálás eszközei, a témák, a költői világképek 
dialógusáról, mindarról tehát, ami a nyelvre, a szóra épül és kevesebbet a 
(költői) nyelv és a keletkező szavak dialógusáról. 

Az ebben a dialógus-szituációban létező műalkotás elégíti ki a folyama-
tos keletkezés, a „keletkező szó" mint műalkotás kritériumát. Csak a nem állan-
dó, a folyton változó és alakuló folytathat párbeszédet, lehet egy dialógus 
résztvevője és részese is. Eközben, természetesen, egyformán lehet az elfedés 
és félreértés, az újrafelfedezés és felejtés szenvedője, szenvedő alanya is. A 
költészet története tehát éppen ez a folyamatos keletkezés története. És itt 
minden azon fordul meg, hogy valamely költői világkép be tud-e lépni a min-
dig alakuló és változó (költészeti) dialógus-szituációk sorába, vagy kívül 
marad ezeken és így feledésbe merül. Ezért mondhatjuk József Attila idézett 
feljegyzésével egyetértésben, hogy a költészetnek nincs története, a költészet 
maga ez a történet. A dialógusra való ráállások története. A képesség a dialó-
gusra, a folyamatos változásra. A dialógus tehát nemcsak a költészet születé-
sének és meglétének — keletkezésének — feltétele, hanem értékkritérium is, 
egy olyan mérce, amelyben egyszerre működik egy teljes (nemzeti) költészet 
minden — József Attila szavával élve — aktív (dialógusra képes) műalkotása. 

A folyamatosan keletkező és aktív műalkotás József Attila-i gondolata 
egy új elméleti problémát is feltár, mégpedig a dialógus és a keletkezés fenti 
viszonylatát tartva szem előtt. Ugyanis ennek alapján — ismét az újabb iro-
dalomelméleti kutatásokkal összhangban — azt is ki kell mondani, hogy a 
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konvencióktól eltérően sem a múlt, sem a jelen alkotásainak — kritikai vagy 
történeti — megközelítése nem egyszerű dekódolás, hanem mindig elsődle-
gesen kódot kereső rejtjelfejtés. Manfréd Bierwisch fejtette ki, hogy az irodalmi 
alkotásokban „a kódfejtésre kényszerítés tudatosan alkalmazón poétikai ha-
tás." A kérdésnek most nem ez a vonatkozása érdekel bennünket. Inkább 
az, hogy miért kell minden igazi (tehát keletkező) műalkotás kódját feltárni 
elsősorban és csak másodsorban hozzákezdeni a dekódolás műveletéhez? 
Ez a lépcsőzetes megközelítés magától értetődő a mai irodalom alkotásainak 
vizsgálatakor, ám kevésbé a hagyomány műveinek (akár kritikai, akár történeti) 
megközelítésekor. Ugyanis, a még ma is domináló irodalomelméleti szemlélet 
szerint a múlt művei a poeticitásnak egy múltbeli állapotát rögzítik. így a 
múlt műveinek vizsgálata nem elsődlegesen kódot kereső rejtjelfejtés, hanem 
a már leírt kódrendszer — a történeti poétika által szabályok formájában 
leírt (és stabilizált) poeticitás — alapján történő dekódolás. Amihez legfeljebb 
újabb, nem a — József Attila szavával élve — „művésziség" körébe tartozó 
életrajzi, filológiai stb. felismerések nyújthatnak még ismeretlen adatot. 
Ezt a nézőpontot az is igazolni látszik, hogy a múlt irodalmi mű\ei csak azt 
tehették, amit a múlt irodalomtudata, a költészet történetében felhalmozódott 
dialógus-szituációk sora, mint történetileg meghatározott rendszer lehetővé 
tett a számukra. Ha a keletkező szó és az aktív műalkotás József Attila-i 
értelmezését továbbra is nyomon követjük, akkor ezek a — józan ész diktálta 
— meggondolások kútba esnek. Hiszen a dialógus-szituációban keletkező, 
aktív műalkotás, ha szövegszerűen stabilizálódott is, az új dialógus-helyzetben, 
ha árnyalatokban, akkor is újra „titkos üzenetté" vált, rejtjelekkel töltődött 
fel, tehát nem érthető meg a születését meghatározó tradicionális poétikai 
kód eszközeivel, meg kell találni azt az új kódot, amelynek rendszerében az 
új dialógus-szituációnak megfelelően lesz olvasható. Ami — az előbbi megjegy-
zés alapján — azt is jelenti, hogy a hagyomány művei egy, a korábbi dialógus-
szituációkban számukra még nem létező poétikai hatás elérésére is képesek 
lesznek. Lényegében tehát kiegyenlítődnek a jelen irodalmi alkotásaival, 
mert egyformán megfelelnek a keletkezés kritériumának. 

Ezek után látható csak be, hogy a József Attila költészetfogalmával 
azonosnak vélt „végső szemléleti egész" kategóriája milyen messzemenő 
elméleti tanulságokat tartalmaz, ha a „bontatlan egység és a végső szemléleti 
egész" fogalmán nem valami állandót és reprezentatívat értünk, hanem valami 
változót, valami aktívat, állandóan cselekvőt, aminek „a keletkező" a neve. 

Még csak a mottóhoz (és részben a címhez) egy rövid megjegyzés. 
József Attila költészetfogalmában elszakadt egymástól a költő és a vers, a 
kovács és a patkó. A kovács belekalapálhatta „búját-baját és örömét" a patkóba, 
ám ez a kovácsra lesz csak jellemző, ha valakit érdekel, hiszen — József Attila 
mondja — „minden amivel csak találkozik az ember, élményt és érzelmet kelt 
benne, éppúgy mint a székrekedés." A patkóra nem jellemző a kovács búja, 
baja, öröme és székrekedése. A patkóra csak az jellemző, hogy keletkező 
és aktív, mert hisz csak így hozhat szerencsét. Annak, aki oda tud rá figyelni. 
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