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A jugoszláviai magyar irodalomkritikának, s általában, irodalom-értel-
mezésünknek felszabadulás utáni „hőskora" egy sajátságos nemzetközi 
„lépéselőny" jegyében kezdett kibontakozni: a kelet-közép-európai társadal-
mak ismeretes kül- és belpolitikai körülményei miatt ez a megannyi negatív 
meghatározottsággal terhelt nemzetiségi irodalom egy szempontból jóval elő-
nyösebb helyzetben volt a nemzetinél. Társadalmunk 1948-cal kezdődő 
„második forradalma" ugyanis fokozatosan lehetővé tette, hogy az egyébként 
provinciálisán beszűkült jugoszláviai magyar literatúra — a köztársasági iro-
dalmi központokhoz viszonyítva jókora késéssel — szintén felszámolja önnön 
zsdanovizmusát, illetve, ennek honi változatát, az esztétikai és művészetpo-
litikai „zogovicizmust". 

Irodalomkritikánk felszabadulást követő első évtizedének egyik legter-
mékenyebb képviselője, B. Szabó György is ennek a sajátságos „lépéselőny-
nek" a jegyében bontakoztatta ki a magyar irodalom XIX. és XX. századi 
klasszikusaival foglalkozó tanulmányirodalmát. A Vörösmatryról és Aranyról, 
Mikszáthról, Tömörkényről és Móráról meg Radnótiról és Gelléri Andor 
Endréről készített portéi és vázlatai a szemlélet tekintetében, illetve az eszmei 
és esztétikai értelmezés viszonylagos szadságában ezért is haladhatták meg 
az 1948—1956 közötti időszak azonos tárgykörű magyarországi szakirodalmá-
nak „standardját". 

S amint egy hasonló alkalommal, a legutóbbi Ady-jubileumra megszer-
vezett értekezletünkön dokumentáltuk1: mindez hatványozottan érvényesült 
B. Szabó György Ady-értelmezésében is. Nem utolsósorban pedig — tesszük 
hozzá most — az 1950—1953 közötti József Attila-recepciójában. 

Hogy miként és milyen mértékben: ezt vizsgálja beszámolónk.2 

1 Vö.: B. Szabó György Ady-értelmezése. — Hungarológiai Közlemények, X. évf. 
1978/36—37. sz. 

2 Alábbi szövegünkből az Intézet József Attila-értekezletén csak az I. és III . fejezet 
néhány tétele hangzott el. 
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I. 

A József Attila-értelmező és -értékelő 

„Demokráciánkban az irodalomrevíziót — és így a magyar irodalom 
revízióját is szabadon, belemagyarázások és sablonok nélkül hajtja végre iro-
dalmi kritikánk" — hirdeti B. Szabó programatikusan a magyar irodalmi 
örökséghez való viszonyulásának alapelvét épp az egyik József Attila-reflexi-
ójában, s álláspontját Lukács György idézésével is konfattizálja: „A kritika 
ne álljon meg sehol, még az úgynevezett megállapított tényéknél sem. Számos 
úgynevezett tény van, amely tulajdonképpen csak valamely mélyen megrög-
zött legendát takar, például azáltal, hogy mellőzi a kiegészítő, másító, sőt 
cáfoló egyéb tényeket."3 

Mai távlatból joggal kérdezhetnénk: mi volt ez? Az akkor mindössze 
32 éves nemzetiségi kritikus szerénytelen „felzárkózása" a művelődéspoliti-
kailag ugyan „megrendszabályozott", ám mégiscsak legismertebb magyar 
nemzetközi szaktekintély álláspontjához? 

A József Attila költészetének értelmezésére és értékelésére vonatkozta-
tott, Lukács Györgyre is hivatkozó programját kritikusunk a Tér és idő4 

írásainak számos kitérőjével, a Hídban közölt József Attila-esszéjével5, a 
Népoktatásban közzétett kétrészes tanulmányával6, egy vitacikkével7, s minde-
nekelőtt az 195l-ben sajtó alá rendezett és a következő évben napvilágot látott 
József Attila összes versei és műfordításai8 című kiadvány filológusaként pró-
bálta megvalósítani, gyakorlatilag is érvényesíteni. 

Beszámolónk első részében ennek az értelmező és értékelő szándéknak 
a megvalósulásmódját vizsgáljuk. 

1. 

A József Attila életmű ma is adekvátnak látszó elemzési módszerét kri-
tikusunk mindenekelőtt nemlegesen határozta meg, mondván, ezt a költészetet 
ma — 1951-ben — „elsősorban a leegyszerűsítéstől és a vulgarizálás problé-
manélküliségétől kell megvédenünk". E nemleges módszer-jelzés közben 
3 L. a B. Szabó által sajtó alá rendezett József Attila összes versei és műfordításai 

(„Testvériség-Egység" Könyvkiadóvállalat, Noviszád 1952., 562 p.) jegyzetanyagában 
(512—513. p.; a továbbiakban: Jegyzetek), valamint a szerző Gondolatok és jegyzetek 
József Attila műveinek tárgyalásához c. tanulmányának (Népoktatás, V. évf. 1952/1. sz. 
14—30. p. és 3. sz. 151—160. p.; a továbbiakban: Népoktatás I. és II.) második 
részében (159. p.). — Az előbbi nem, az utóbbi név szerint is konkretizálja az idézetet. 

4 „Progresz" Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Noviszád 1958., 370 p. — E kötetben Ady 
és Petőfi után József Attila a legtöbbet aposztrofált költő. 

6 B. Szabó György: József Attila életműve. — Híd, XV. évf. 1951/12. sz. 754—761. p. 
— Ugyanez a tanulmány jelent meg a József Attila összes versei és műfordításai id. 
kiadvány előszavaként is. (A továbbiakban: Előszó). 

6 L. a 3. sz. jegyz. 
7 B. Szabó György: Kilenc ismeretlen József Attila-vers és néhány tanulság. — Híd, 

XVII. évf. 1953/2. sz. 89—97. p. 
8 L. a 3. sz. jegyz. 
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B. Szabó egyrészt elutasítja az életmű leszűkítését a par excellence „pártköl-
tészetre", másrészt pedig — nevet nem említve — elutasítja annak az értelme-
zőnek a nézetét is, aki szerint e költészet voltaképpen nem más, mint „klasszi-
kus műveltség és kóbor hontalanság; nagy gyermeki ragyogás és apátlan-
anyátlan világérzet; sötét csüggedés és felséges közboldogság eszményei" 
közötti ellentéteknek a szintézise9. 

E két szélsőséges módszertani kiindulópont helyett B. Szabó egyrészt 
az életmű egészének filológiailag és stilisztikailag egyaránt gondos és összefüggő 
vizsgálatát szorgalmazza, mondván, „verseinek keletkezési ideje, a versbe-
foganás társadalmi és egyéni feltételei nem kisebb jelentőségű tényezők, 
mint a vers alaphangulatából következő tartalmi és stílusjegyek, vagy mint a 
költemények verstechnikai és nyelvi eredményei. Lehetetlen fel nem fedezni, 
hogyan állnak ezek a verselemek állandó, termékeny és eleven kölcsönhatás-
ban."10 Másrészt, ezzel a ma már természetszerűen hangzó, ám 1951-ben 
közhelyszerűnek még egyáltalán nem mondható módszertani elvével össze-
függésben az életmű belső alakulásának vizsgálatát is a tartalmi és formai 
változások egységes elemzés révén tartja célravezetőnek, ugyanolyan helytelen 
eljárásnak nyilvánítván a csak tartalmi változásokra összpontosító vizsgálatot, 
mint a pusztán-formai módosulások számbavételét.11 

Ilyen, ma is méltánylást érdemlő módszertani „krédóval" közeledik 
aztán B. Szabó a lírikusi életmű egészéhez, és az egyes verskötetekhez külön-
külön is. 

2. 

Előbbivel, a lírai opus egészével kapcsolatban néhány hangsúlyosabb 
reflexiója van. így például má* a József Attila-stúdiumok előtt készült, 1950-es 
Vörösmarty-portré egyik kitérőjében is nyomósítja, hogy költőnk életműve 
— akárcsak Vörösmartyé, Petőfié, Aranyé, Vajdáé és Adyé — több mint 
puszta politikai költészet, lévén hogy ő is jóval tágabban értelmezte a lírát: 
a mozgalmi verseken kívül József Attila „már-már az irracionalitás határán 
mozgó gondolatokat és érzéseket megörökítő lírai remekműveket" is ránk 
hagyott12. 

A lírikusi életműnek erre az általános, tematikai-tartalmi leszűkítést 
elutasító jellemzésére „rímel rá" aztán B. Szabónak az a tétele is, hogy Jó-
zsef Attila költészetének megértése semmivel sem könnyebb feladat, mint 
például az Ady-értelmezés; hisz verseinek egyszerűsége, könnyedsége, 
virtuozitása csupán látszólagos, lényegében pedig igen távol áll a Petőfi-
típusú, viszonylag komplikáltság nélküli, közvetlen líraiságtól. . .13 

9 Előszó, 15. p. 
10 uo., 11. p. 
11 uo., 17. p. 
12 Tér és idő, 56. és 57. p. 
13 Előszó, 10—11. p. 
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Az életmű mélységeinek e hangsúlyozott tényét ő maga leginkább 
a költő forradalmi lírájának példáján domborítja ki, mintegy különválasztva 
József Attila politikai költészetének mélyebb rétegét a felszínitől, a mozgalmi 
prakticizmust szolgálótól. 

Ez utóbbiról, természetesen, egyértelműen elutasító a véleménye: 
„Valóban, az ideológiai túlbuzgalmát jellemző versekben a költészet gyakran 
háttérbe szorul — sokszor mindenáron arra törekszik — még a vers költői, 
művészi szépségének a rovására is —, hogy »proletárköltészetet« adjon és 
követni igyekszik a »proletkult« művészeti elveit és gyakorlatát. Később 
maga is javítgatta ezeket a verseket és igyekezett rekonstruálni a versek eredeti 
szépségét, lefejteni a vers anyagáról a ráerőszakolt mozgalmi jelszavakat."14 

De hát miben is látja B. Szabó a jelszavak ballasztjától mentesített, 
jobbik értelemben vett politikai költészet forradalmiságát? — József Attila 
kapcsán a magyar költészettörténet több más példájával is utal erre. 

Csokonai esetében például e költészeti forradalmiság történeti tudattal 
való megítélését szorgalmazza, s az ideológiai „visszavetítésektől" óv: Cso-
konai életművében azok az elemek a forradalmiak, amelyek az ő korában, 
a XVIII. század végén és a XIX. század elején voltak haladók, s nem azok, 
amelyeket ma — 1951-ben — belemagyarázunk e költészetbe.. ,15 

Petőfi lírájának forradalmiságával kapcsolatban viszont immár nem-
csak a jelszó-centrikus, hanem általában a tartalom-központú megítélés-
móddal is pörlekedik: „Az ilyen kritérium gyakorlati alkalmazása alapján 
Petőfi költészetének forradalmi és haladó vonásait, sőt Petőfi művészi nagy-
ságát is kizárólag ott láttuk meg, ahol korának politikai és társadalmi jel-
szavait fejezte ki és foglalta versbe. Ilyen szemlélet alapján pedig teljesen 
eltűnik Petőfi költészetének valódi jellege; Petőfi forradalmisága nemcsak 
forradalmi verseiben van meg, hanem szerelmi lírájában, tájverseiben, epiká-
jában, — sőt megvan nyelvezetében, stílusában, költői képeiben, hasonlata-
iban."16 

Kritikusunk Ady lírájában is hasonlóan méri a forradalmiságot: „Ady 
nem-politikai verseiben is jóval több a társadalmi vonatkozás, a valóság-
elem, mint például a Népszava és a szociáldemokrata párt hivatalos köl-
tőjének, Csizmadia Sándornak egész lírájában. S itt nemcsak a tartalmi moz-
zanatokra utalunk: Ady számára a magyar társadalmi élet, minden meg-
nyilatkozásában, egyéni, szubjektív művészi élménnyé sűrűsödött. Innen 
költeményeinek változó alaphangulata, innen stílusának új elemei, innen kép-
alkotásának és szóösszetételeinek eredetisége s végül ebből következik költői 
nyelvének az a gazdagsága, mellyel az emberi érzések legfinomabb árnyala-
tainak művészi kifejezésére is képes. "17 

A forradalmi költészet ismérveinek ilyen, a politikai jelszavakat, sőt 
a politikai tematikát és a kifejezetten társadalmi hangsúlyú tartalmakat is 

14 Jegyzetek, 525. p. 
15 Népoktatás I., 15. p. 
16 uo. Kiem. B. I. 
« Előszó, 16. p. Kiem. B. I. 
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meghaladó kiszélesítésével jut el B. Szabó a költészeti forradalmiság vizs-
gálatának igényéhez: „ . . . felismerni az új tartalom forradalmasító kihalását 
a vers egészé re ; tehát a versformában létrejött konvulzív változások prob-
lémáját".1* 

Ennek az általános igénynek a konkretizálásával is találkozunk az 
egyes József Attila-kötetekkel kapcsolatos reflexióiban. Alább ezeket te-
kintjük át. 

3. 

A Szépség koldusát kritikusunk a polgári költészet baudelaite-i esz-
ményképéhez igazodó, a l'art pour l'art költészet tipikus darabjait tartal-
mazó, Juhász Gyula, Kosztolányi és Ady hatását is tükröző, az eredeti hang 
helyett inkább a „mutálót" felmutató kötetnek tartja. Kétségtelen, a költő 
későbbi értékeit anticipáló formai eredményként viszont azt emeli ki, hogy 
József Attila már ebben a kötetben is a vers lényegét tanulmányozza, a költé-
szet eszközeinek, a vers formai és tartalmi jegyeinek, hangulatainak beható 
vizsgálatát, elemzését végzi. Miközben esztétikai megvalósulást is felmutat: 
„A szavak zeneisége, a versek ritmikai gazdagsága és lehetőségei, a rímek 
és a rímelés eredetisége, a versszakok válosztékos és a vers változó hangu-
latának megfelelő architektúrája mellett, elsősorban a vers »belső« formája, 
az életszemlélet, az érzések értelmezésének költői megfogalmazása érdemel 
különösebb figyelmet."19 

A Nem én kiáltok egyik ismérvét B. Szabó a whitmani-kassáki sza-
badvers formai lehetőségeinek és szenvedélyes pátoszának, altruizmusának 
meg természetimádatának a csábításával jellemzi. Másrészt pedig egy újabb 
anticipáló jegyet emel ki: a népi forma és népi tartalom lehetőségeinek al-
kalmazását olyan verstípusokban, amelyek majd a Nincsen apám, se anyám 
c. kötetben lesznek igazán jellemzőek. A műfaji újdonságot B. Szabó ilyen-
vonatkozásban a Szegényember balladájában jelöli meg: a balladahős bűn-
hődésének új, a balladai koncepciótól eltérő értelmezése arról tanúskodik, 
hogy József Attila „nemcsak hangnemben, dallamban tudta megközelíteni 
a népköltészet ismérveit, hanem páratlanul hozzá tudott idomulni a nép-
költészet tartalmi jegyeihez is". . . . A Megfáradt ember-t pedig ilyen ér-
veléssel minősíti József Attila első tökéletes versének: „ . . . hangnemében, 
felépítésében, hasonlataiban, a bánat és a nyugalom érzésének egyensúlyá-
ban a költő az átélésnek olyan hibátlan és mértéktartóan lehiggadt költői 
eszközeit használta fel, mely egyúttal első bizonyítékát jelenti József Attila 
művészi elhivatottságának és költői lehetőségeinek."20 

A Nincsen apám, se anyám c. kötetnek B. Szabó két eredeti, immár 
teljes mértékben a költő sajátját képező vonását domborítja ki: a „derűsen 
magátmutogató hetykeség" hangnemét, illetve magatartását, valamint a 
realisztikus valóságszemlélethez társuló „játékos logikát". 
18 uo. 
19 Népoktatás I., 17. p. 
20 uo., 17—18. p. 
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Előbbivel kapcsolatban írja: „Ez a magatartás, ez a költői kifejezésmód 
már József Attila sajátja. Az ellentétek szembeállítása és összebéldtése: élet-
halál, gyász-derű, szeretet-önbecsmérlés, gyengédség-cinizmus ellentétpá-
rok halmozása, majd a mondanivaló súlyos tartalmát feloldó »eb ura fakó« 
jellegű záróformula költeményeiben, nemcsak ennek a kötetnek jellemző 
alapsajátsága, hanem ( . . . ) József Attila költészetének egyik legegyénibb 
ismertetőjegye lesz."21 

A „játékos logika" érvényesülését az Óh, szív! Nyugodj! hangutánzó 
elemeivel, a Fiatal asszonyok éneke meglepő virtuozitású valóság-átlénye-
gítésével, a Klárisok nyugtalanságot, mozgást és játékosságot érzékeltető 
soraival, a Medáliák szürrealista valóság-látásával és a Dúdoló melodikus 
hullámzást, leheletfinom zenei képletet és súlyos tartalmat egységesítő so-
raival illusztrálja. Ily módon jut el a József Attila-i „adott" világ költészete, 
illetve a „nyomorúság költészet" súlyos tartalmainak és látszólag könnyed 
formájának érzékeltetéséhez. Egyszersmind pedig e „játékos logika" anti-
cipáló szerepéhez is: szerinte e gyakran a különcségig bizarr képek halmozását 
eredményező technika teszi majd lehetővé a költő érett korszakában azt a 
képalkotásmódot, amellyel verseinek utánozhatatlan hangulatát teremti 
m e g . . . 2 2 

A Döntsd a tőkét, ne siránkozz c. gyűjteményt — a forradalmi költé-
szet, illetve költészeti forradalmiság már idézett felfogásával összhangban 
— B. Szabó csupán mozgalmi dokumentumként méltatja, ismét kiemelve, 
hogy a későbbi gyűjteményes kötetében maga a költő is csiszol majd e ver-
seken, mivel „belátja költői naivságát és felesleges túlbuzgalmát" . . . E 
szövegcsiszolás azonban szerinte nem jár mindig sikerrel — például a Tő-
kehaszon-ballada változatának, a Haszon-nak ez estében.23 

A Külvárosi éj kapcsán B. Szabó a költő és műve mozgalmi exkom-
munikálásával foglalkozik. Szerinte e kötet záróverse, a Bánat már „híven 
illusztrálja azt a meg nem értést és bizalmatlanságot, mely mozgalmi körökben 
költészete és személye iránt mind sűrűbben megnyilatkozik", s feltesszi a 
kérdést: „Hogyan következett be a törés a költő és a Párt között, mi hozta 
létre ezt a bizalmatlanságot?" — Válaszában B. Szabó a magyar és európai 
jobboldal harmincas évek elején bekövetkezett felülkerekedésére utal, va-
lamint arra, hogy ezzel a folyamattal egybeesik a magyarországi illegális 
munkásmozgalom ideológiai és szervezeti bomlása, a frakciók, szekták harca, 
a gyakori lebukások, a Sallai-Fürst pör stb. József Attila viszont ekkortájt 
írja azokat a mozgalmi verseket, amelyek a művészi érték szempontjából 
ugrást jelentenek a Döntsd... verseihez viszonyítva, s ugyanakkor írja, 
az „összebékítés" szándékával, a Hegelről, Marxról és Freudról szóló cik-
keit, tanulmányait, a párt megbízásából tartott előadásaiban is makacsul 
védve álláspontját, miszerint az ösztönök tudatosítása és rendezése ugyan-
olyan sürgető feladat, mint a termelési viszonyoké . . . " Ez a nézet — írja 

21 uo„ 18—19. p. 
22 uo., 19—20. p. 
23 uo., 23. p. — B. Szabó a Tökehaszon-balladáróX tévesen feltételezi, hogy eredetileg 

a Döntsd a tőkét, ne siránkozz-ban is megjelent. Vö. a 45. sz. jegyzetürückel. 
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B. Szabó — »veszélyes« polgári »betegségnek« tűnt a munkásmozgalom 
vezetői előtt, akiknek szektáns dogmatizmusa nem volt mentes bizonyos 
anti-intellektualizmustól sem és akik a marxizmus helytelen értelmezéséből 
kiindulva dogmaként, előírások merev és élettelen fogaltaként fogták fel 
a marxizmust." Majd hozzáadja: „Ez a szektáns dogmatizmus hozza létre 
a proletár aszkézist is, mely bizonyos társadalmi helyzetben és bizonyos 
történelmi feltételek között lehet indokolt és szükséges is, de nem lehet 
időtlen eszményképe a proletariátus magatartásának." Miközben emlé-
keztet rá, hogy József Attila megpróbált szembehelyezkedni e tendenciával 
a mozgalmon belül, ám az egyik polémia fasisztának bélyegzi s így ír róla 
a moszkvai Sarló és Kalapács is, míg konkrétan a Külvárosi éjt a kommunisták 
féllegális hazai folyóirata, a Társadalmi Szemle bírálja rosszindulatúan s 
minősíti szerzőjét tehetségtelen akarnoknak —, B. Szabó idézi a „befutott 
költő-barát Illyés Gyula" Nyugatban megjelent bírálatát, s megjegyzi, hogy 
a baloldali írók harkovi kongresszusára meg nem hívott költőnek e bírálója 
maga is „egyik tagja a Szovjetszövetségbe induló magyar író-csoportnak". . . 24 

A Medvetánc verseinek kritikusunk az utolsó harmadát elemzi, ahol is 
szerinte „már nyomát találjuk a következő fejlődési periódusban jelentkező 
költői problematikának, amikor a kiábrándultság és a lemondás hangjai 
sajátos módon keverednek a letisztult szocialista valóságlátással, mely csak 
utolsó periódusában hangzik fel telten s azzal a gazdag hangszereléssel tar-
talomban és formában — merész hasonlatokkal és szóképekkel, a valóságot 
gyakran szimbólumokban kifejezve —, melyet már nemcsak költészetnek 
nevezhetünk, hanem egy szeretetre vágyó, kétségbeesett, magános és halálos 
szorongások között élő idegbeteg ember segélykiáltásainak is." E versek 
közül B. Szabó a Reménytelenül, Téli éjszaka, Elégia, Óda, Falu, Eszmélet, 
Iszonyat, Mama és Kései sirató szövegeit külön is vizsgálja, s tömör jellem-
zést ad róluk. írjuk ide e jellemzései közül az Eszmélettől szólót: „Hogyan 
lehet költői és művészi eszközökkel érzékeltetni a való világot, az ember, az 
elnyomott ember társadalmi helyzetét, hogyan kell az álomból elindulva 
eljutni a reális valóság felismeréséig — hogyan lehet a költészetben is a dia-
lektikus gondolkodás alapján felépíteni mondanivalót, a megteremtve vers-
szakról-versszakra a fejlődést — ez a vers a bizonyítéka. De bizonyíték arra 
is, hogy a költészet nem zárja ki a dialektikus szemléletet és a marxizmus 
humanizmusa költészetté is formálható olyan nagy művésznél, mint József 
Attila."25 

A Nagyon fáj, valamint a Németh Andor-i szóhasználattal Nincs bo-
csánat címen vizsgált Utolsó versek B. Szabó számára a magyar irodalom 
24 Népoktatás I . , 23. p. — B. Szabó e kétrészes tanulmány életrajzi és könyvészeti ada-

tainak nagy részét beépítette a sajtó alá rendezett kötet jegyzeteibe is, míg az egyes 
kötetekkel kapcsolatos elemző/értékelő tételei közül csak egy-kettő kerül át a Jegyze-
telő e ; vonatkozik ez a Külvárosi éj kapcsán megfogalmazott fenti nézetére is: vö. 
529—531. p. 

25 Népoktatás I., 26—30. p. — B. Szabó a Medvetánc anticipáló versvonulatával kapcso-
latos megállapításait átmenti a Jegyzetekbe is (532—533. p.), ahol a költő válogató 
szándékát idézve azt is hangsúlyozza, hogy József Attila »költői erejének teljében és 
társadalmilag tisztázott hivatástudatával*' rostálta meg addigi termését, s csak azokat 
a verseket vette be gyűjteményes kötetébe, amelyeket sönmagához méltónak talált«.. . 
(i. h. 531—532. p.) 
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„legmegrázóbb emberi és költői dokumentumait tartalmazó két kötet".26 

Anyagukból legelőször azokat a verseket emeli ki és vizsgálja, amelyek sze-
rinte — „Fejtő Ferenccel szemben, aki csak a »szorongatott teremtmény 
sikolyát« látja az utolsó kötetében, és mindazokkal szemben, akik József 
Attila utolsó verseit úgy tekintik, mint csupán a freudizmus és a pszicho-
patológia szempontjából »értékes« anyagot" — igenis meghaladják az egyéni 
tragédia szféráját, s a magyar költészet legnagyobb alkotásaiként erőteljesen 
és hibátlanul örökítik meg „az ellenforradalom korának szabadságellenességét, 
levegőtlen és emberietlen valóságát". A Levegőt!, A város peremén, A Du-
nánál, Világosítsd föl, Ars poetica és Hazám példáira hivatkozva B. Szabó 
e két kötet kapcsán konkretizálja — immár kimondottan József Attila lí-
rájára vonatkoztatva — a forradalmi költészet értékes típusáról kialakított 
meggyőződését. Szerinte ezekben a versekben jut el költőnk „a művészi 
közlésnek eladdig ismeretlen magaslataira költészetünkben", azoknak a 
magánigényeknek a művészi megvalósításához, melyeket József Attila még 
1928-ban úgy határozott meg, mint a szocializmusnak költészetként való 
átélését, illetve eszmei tartalmainak lelkivé váltását. . . B. Szabó szerint 
ezekben a versekben „pontosan arról van szó, hogy József Attilának sikerült 
lelkivé váltania a szocializmus eszmei tartalmát még a kapitalista társadalom 
feltételei között, át tudta élni azt az életérzést, mely csak az osztálytársada-
lom felszámolásával válhatott általánossá és transzponálni tudta, mégpedig-
kiváló költői szuggesztivitársal, a „lelkileg« felszabadult ember érzelmi éle-
tének egész gazdagságát." A Döntsd a tőkét mozgalmi verseivel ellentétben 
— melyeket mindig csak ironikusan tud azonosítani egy idézőjeles „pro-
letárköltészettel" — B. Szabó György ezekben az utolsó versekben a mi-
nőségileg gyökeresen más, valódi proletárköltészet születését üdvözli: „Az 
utolsó esztendők egyéni szenvedésein és leki válságain túl, költészetében 
kifejezi az elnyomott munkásosztály érzelmeit, harcát — mcst már nem a 
Döntsd a tőkét nyers és művészietlen agitációs verseinek a formájában, hanem 
a valóságot (az egyént és a társadalmat, a tájat és az embert) költőileg is át-
élve."27 E versvonulat méltatása után kritikusunk az utolsó két kötet nagyob-
bik vers-hányadával is analitikus módon foglalkozik, a Ki-be ugrál, Kései 
sirató, Nagyon fáj, Kiáltozás és a Flora-versek példáival érzékeltetve: „egy 
idegbeteg magános ember viaskodása ez a költői képek áradatával és utolsó 
erőfeszítése a költői kifejezés szabatosságáért", mely egyebek közt a költő 
legszebb szerelmes verseit, a magyar szerelmi líra időálló darabjait is ered-
ményezi . . . 2 8 

Tehát: hangsúlyos kriticizmus a József Attila-értelmezések egyes 
tételeivel szemben; a kötetek polifonikus problémáinak jelzése; a lírai élet-
mű egészének átfogása és egyidejű filológiai (stilisztikai megközelítése; az 
opus belső alakulásának szintetikus, tartalmi) formai vizsgálata: íme, a B. 
Szabó-i program főbb elemeinek részbeni megvalósulása az egyes kötetek 
elemzésében. 

A továbbiakban vessünk pillantást az életmű egészének költészeti és 
irodalompolitikai értékelésére. 
26 Népoktatás I., 30. p. 
27 Népoktatás II., 151—156. p. 
28 uo., 156—157. p. 
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4. 

Egyik kitérőjében kritikusunk a két háború közötti magyar alkotók 
azon „maroknyi táborába" sorolja költőnket, amely tábor mellőzések, ül-
döztetés és börtön árán is vállalkozik „a felemás, nyűgös, reménytelen magyar 
valóságnak a kifejezésére", múlt és jelen tudatosítására, az eljövendő tár-
sadalom útjának alkotói egyengetésére. József Attila mellett Dési Huber 
Istvánt, Derkovitsot, Radnótit, Gelléri Andor Endrét és Remenyik Zsig-
mondot említi e kitérő,29 míg a Népoktatásban megjelent tanulmány kö-
zelebbről is meghatározza költőnk szellemi helyét a korabeli magyar köl-
tészetben. 

E konkretizálás szempontja a költői magatartás, eredménye pedig 
„a polgári költészet szubjektivista-individualista magatartásformája", il-
letve „a harmincas évek magyar munkásmozgalmi költészetének izgága, 
ágáló, hősi póza" közötti tér. B. Szabó szerint ennek a sajátos szellemi/ma-
gatartásbeli posztnak az elfoglalása által szabadult meg költőnk „egyrészt 
attól az embertelen és rideg érzésvilágtól, mely a fáradtságot és a rezignációt 
tette meg költői eszményének", másrészt pedig költészete ezáltal vált „ment 
a pörlekedő agitációs vers sajátságaitól, mely már-már uralkodóvá vált a 
magyar mozgalmi költészetben. „Érdekes, hogy a József Attila-i autentikus 
költői magatartás rokonaként e B. Szabó-tanulmány Zelk Zoltán Nincs vi-
gasz itt, Fodor József A paradicsomok és a kert, s Radnóti Nyugtalan órán 
című versét idézi és kommentálja, arra utalva, hogy a szóban forgó két szél-
sőséges költői magatartásforma keveredése is gyakran megfigyelhető a két 
háború közötti magyar lírában.30 

A sajátos szellemi hely megjelölésének kísérlete mellett kritikusunk 
az életmű költészettörténeti helyének jelzésére is kísérletet tesz. 

Az összes versek és műfordítások előszava „a legnagyobb magyar 
értékek, Petőf és Ady" mellé helyezi az életművet,31 a Népoktatásban közölt 
tanulmány a magyar költészet Ady utáni forradalmának véghezvivőjeként 
méltatja József Attilát,32 életművének egyik legjelentősebb és legsajátosabb 
költészeti eredményét pedig „a súlyos tartalom és a csillogóan áttetsző költői 
kifejezés" közötti művészi egység megvalósításában látja.33 Ezt a sajátos 
eredményt B. Szabó a költő azon alaptörekvése következményének tartja, 
hogy „az ellentétet a költészet és a valóság, az érzelmi élet mélysége és az 
adott társadalmi lét bonyolultsága között — a költészet eszközeivel oldja 
fel"34. De ugyanakkor figyelmeztet rá, hogy József Attila költői jelentőségét 
nem csupán a szóban forgó művészi egység megteremtésében kell látnunk, 
s nem is csak abban a módszerben, amellyel a valóságot költészetté lénye-
gítette; a versgyűjtemény előszavának végső érték ítélete „az élet és a valóság 

29 Tér és idő, 238—239. p. 
30 Népoktatás II., 153—155. p. 
31 Előszó, 8. p. 
32 Népoktatás I., 15. p. 
33 Előszó, 12. p. 
34 uo. 
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teljes kifejezésének igényével fellépő költőt" dicséri35, a másik tanulmány 
záró-értékelése pedig „az első, igazi értelemben vett nemzeti költő"-t, il-
letve „az ember felszabadulásáért küzdő szocialista költő"-t méltatja.36 

Miközben mindkét tanulmány szenvedélyesen pörlekedik az életmű 
jelentésének, szemantikai tartalmának szektáns leszűkítésével és kisajátí-
tásával. 

Az előbbi a harmincas évek magyar ideológiai dogmatizmusának a 
negyvenes évek végén bekövetkező újraéledését veszi célba, a József Attila-
értelmezésnek azt a „megújult" gyakorlatát bírálva, amely egykoron a nem 
„beskatulyázhatóan" politikai költészet, a nem csak napi agitációs líra mű-
veléséért ítélte el a költőt, újabban pedig azért tartja „problematikusnak", 
mert lírájában a harcos és forradalmi hang gyakran váltakozik a pesszimiz-
mus, a csüggedés és az egyéni fájdalom szubjektív kifejezésével. „Ez a szek-
táns ideológia akkor is, ma is a dogmatikusan és helytelenül értelmezett 
marxizmus következménye, mely nem élet-elemként fogja fel a marxizmust, 
hanem szabályok, előírások merev és élettelen foglalatának tekinti" 
B. Szabó 1951-ben az imént idézett, ideológiai diagnózist máig tartó 
érvénnyel, másik tanulmányában pedig — „az első, igazi értelemben vett 
nemzeti költő" tézisét affirmálva — Lukács György azon tételével is vitázik, 
miszerint József Attila a Magyar Kommunista Párté. „Nem, ezt nem fo-
gadjuk el. József Attila a magyar munkásságé, parasztságé és népi értel-
miségié, ő az első, igazi értelemben vett nemzeti költő" — hirdeti B. Szabó, 
s noha Lukács György Pártköltészete zárósorainak mai gondos olvasata 
kétségtelenné teszi, hogy a lukácsi kisajátítás csak közvetett volt, amennyiben 
is ő a Kommunista Pártot „minden régi, a felszabadulást kereső mozgalom" 
csúcsának, illetve a Horthy-rendszer alatt szenvedő „magyar munkásság, 
parasztság és haladó értelmiség legigazabb és legmélyebb érzései, lege-
melkedettebb vágyai" József Attila révén is hangot kapó képviselőjének 
tartotta,38 — mégis marad a tény, hogy B. Szabó György a Pártköltészet 
c. Lukács-tanulmányban is részben jelen levő, a negyvenes évek végének 
pedig domináló magyar irodalompolitikai tendenciájával szállt szembe. 

II 

A József Attila-filológus 

Az életmű kritikai értelmezése és értékelése, valamint — ahogy majd 
látni fogjuk — a tanításával kapcsolatos módszertani útmutatások mellett B. 
Szabó Görgy kiadóként/szerkesztőként is tartósan beírta nevét a József 
Attila-recepció történetébe. Hisz a rá jellemző filológiai igényességgel sajtó 

35 uo., 19. p. 
36 Népoktatás II., 159. p. 
37 Előszó, 17—18. p. 
38 Vö.: Lukács György: Magyar irodalom — magyar kultúra. Gondolat, Bp. 1970., 306. p. 
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alá rendezett József Attila összes versei és műfordításai TI952) nemcsak honi 
könyvkiadásunk értékes vívmánya volt, de a József Attila-kiadások egye-
temes történetében is mindenképpen megállja helyét. Mégpedig a vers-
válogatás és — begyűjtés (A), a kötetszervezés (B) és a textológiai gondozás 
(C) tekintetében egyaránt. 

A. A v á l o g a t á s 

B. Szabó gyűjteményének bibliográfiai függeléke a költő életében 
megjelent kötetek mellett még négy kiadványt tüntet fel lehetséges forrás-
ként: Összes versei és válogatott prózai írásai (Bp. é. n. [1938.] Cserépfalvi. 
Németh Andor kiad., 567 p.); Összes versei és műfordításai (Bp. é. n. [1940], 
Cserépfalvi. Bálint György kiad., 544 p.) Döntsd a tőkét. . . József Attila 
forradalmi versei (Bp. 1945. Cserépfalvi (-Szikra), 56 p.); Összes versei és 
műfordításai (Bp. é. n. /1948. Sajtó alá rendezte Bálint György, 528 p.)39. 

Ha összevetjük a forrásokat B. Szabó gyűjteményével, nyomban ki-
tűnik, s a válogató /begyűjtő munka alaposságát dicséri, hogy az újvidéki 
összes több verset és műfordítást tartalmaz valamennyi forrásánál! 

A szerkesztői bővítés a következőkben nyilvánul meg: 
1. B. Szabó a Nem én kiáltok eredeti, Alleluja kezdetű utószavát is 

közli, ezzel a megindoklással: „Fontosnak tartottuk a kötet végére iktatni a 
Nem én kiáltok kötet epilógusát is, mint eredetileg is odatartozót. József 
Attila akkori költői magatartását és álláspontját ez az utószó híven kifejezi. 
Az eddigi kiadások, érthetetlen okokból, elhagyták ennek az értékes prózai 
szövegnek a közlését."40 

2. A Bálint György-féle, „Versek 1922— 1927-ből" c. verstömb anya-
gát a Jegyzetekben kiegészíti a Népszava 1927. dec. 21-i számában megjelent 
Kiszombori dallal. 

3. A Nincsen apám, se anyám verseihez csatolja, ugyancsak a Jegy-
zetekben, a Bethlen István c. vázlatot A Toll 1929-es évfolyamából. 

4. A Jegyzetekben a „Versek 1927-36-ból" jelzetű, Bálint-féle vers-
tömb anyagához csatol öt verset a Népszava 1928. és 1931. évi folyamából 
(K. S. + TBC-ben, A három kovács, Munkások kórusa, Változatok, Kispol-
gár). 

5. A Töredékek-ex is kiegészíti a Jegyzetekben, a Csillag 1948 júliusi 
számában megjelent, József Attila verstöredékek érett korszakából c. köz-
lemény anyagával. 

6. Végül, a Műfordítások tömbjét B. Szabó ugyancsak kibővíti két 
szöveggel: Elena Faragó Egy ember c. versének és az Ébredjetek, szólít a 
hang c. Bach-korálnak a fordításával. 
39 A kötet bibliográfiája (547. p.) e kiadás megjelenési éveként tévesen 1941-et jelöl. 

— B. Szabó a Jegyzetek ben (509—510. p.) részletet közöl a Németh Andor-féle kiadás 
(ön)kritikájából a Szép Szó 1938. május/júniusi száma alapján, valamint a Bálint 
György-összes 1948-ban megjelent lenyomatának kritikájából is (511—512. p., idézet 
a Valóság 1948. júniusi számában megjelent bíráló glosszából). 

40 Jegyzetek, 516—517. p. 
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A tartalommutató a főszövegben és a Jegyzetekben eszközölt bővítést 
egyaránt közli. 

A gyűjteménybe beiktatott versek arról tanúskodnak, hogy szerkesz-
tőnknek az addig megjelent József Attila-összesen közül egyedül Kardos 
László gyűjteménye nem állt rendelkezésére (József Attila összes verse. Bp. 
1950. Révai könyvkiadó nemzeti vállalat, 637 p.) Ez a kiadás teljesebb, mint 
B. Szabóé, az övé viszont, igényességének tanúságaként, minden előbbi 
összesnél gazdagabb. Pedig „vidéken" jelent meg, a jugoszláv-magyar mű-
velődési kapcsolatok teljes szünetelése idején! 

B. A k ö t e t s z e r v e z é s 

A felhasznált gyűjteményekhez viszonyítva B. Szabó György lege-
redetibb szerkesztői eljárása a Döntsd a tőkét, ne siránkozz c. kötet eredeti 
anyagának rekonstruálási kísérlete volt. 

Mint ismeretes, ezen elkobzott kötet anyagának csak egy része (szám 
szerint 17 verse) került be a József Attila által válogatott gyűjteményes Med-
vetánc versei közé, s B. Szabó forrásai — a Német Andor- és Bálint György-
féle összesek, illetve az 1945-ben megjelent, a költő legnépszerűbb forra-
dalmi verseit tartalmazó kis antológia — szintén csak egy hányadát tartal-
mazza az 1931-ben elkobzott kötetnek. (Németh Andor a Döntsd a tőkét, 
ne siránkozz-ból csak a Medvetánc-köteibe. is átkerült verseket vette be gyűj-
teményébe, Bálint György viszont az eredeti kötet 26 József Attila-verséből 
huszonegyet közöl: tizenhetet — a József Attila által válogatott Medvetánc-
kötetnek megfelelően — a „Medvetánc" ciklusban, négyet — Ady emlé-
kezete, Egy költőre, Kultúra, Végül — a „Verseskönyv 1931-ből" c. fejezet-
ben, míg a „Műfordítások" ciklus tartalmazza a Döntsd a tőkét, ne siránkozz 
mind a négy Villon-fordítását. Ezzel szemben a kritikusunk /szerkesztőnk 
által szintén forgatott, 1945-ös kis antológia az eredeti Döntsd a tőkét, ne 
siránkozz-nzk csupán 14 versét tartalmazza, de köztük van az az 5 vers is, 
amelyet Németh Andor és Bálint György első kiadványa41 nem közölt: 
Farsangi lakodalom, Aranybojtú, Tömeg, Akácokhoz, Szocialisták.') 

Mármost B. Szabó úgy kísérelte meg rekonstruálni az eredeti kötet 
anyagát, hogy eközben magával az elkobzott eredetivel — nem is rendel-
kezett ! 

„Először kíséreltük meg — anélkül, hogy e kötet egyetlen példánya 
is rendelkezésünkre állott volna — helyreállítani a verseskönyv anyagát. 
Az e kötetre vonatkozó jegyzetekben hivatkozunk forrásinkra, melyek alap-
ján ezt a felelős munkát végrehajtottuk" — írja B. Szabó42, s a Jegyzetek 
vonatkozó utalásából megtudjuk, hogy a kötet anyagának helyreállításához 
felhasználta Fejtő Ferenc és Németh Andor tanulmányait, valamint a for-
radalmi versek 1945-ös kis antológiáját. . 43 

41 A kritikai kiadás szerint a második, 1948-ban megjelent Bálint György-féle kiadványhoz 
pótlásként egy ívet fűztek, s ez tartalmazta a Szocialisták, Búza, Tőkehaszon-ballada, 
Tömeg, Lebukott és Akácokhoz c. verseket is — az 1945-ös antológiából... 

42 Jegyzetek, 508. p. 
43 uo. 527. p. 
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S e sziszifuszinak látszó szerkesztői vállalkozás nem is lett eredmény-
telen. Hiszen: 

a) B. Szabó György újvidéki összesének „Döntsd a tőkét (1931)" 
c. fejezete tartalmazza az eredeti József Attila-kötet 18 versét, köztük azt 
az ötöt is, amely először csak az 1945-ös antológiában látott napvilágot; 

b) az eredeti kötet másik 8 versét {Anyám, Tiszazug, Harmatocska, 
Betlehem, Betlehemi királyok, Két keserves, Tűnődő, Dörmögő) szintén közli 
a B. Szabó-gyűjtemény, de nem a „Döntsd a tőkét (1931)" fejezetben, ha-
nem a „Medvetánc" címűben, ahol nem találunk rá utalást, hogy ezek a 
versek eredetileg nemcsak a költő azonos című saját gyűjteményében (1934), 
hanem előzőleg az elkobzott kötetben is megjelentek; 

c) B. Szabó a „Műfordítások" fejezetben szintén közli a Döntsd a 
tőkét, ne siránkozz-ban helyet kapott négy Villon-fordítást (Nyugasztaló, 
Villonról meg a vastag Margóiról szóló ballada, Ballada a hajdani idők dá-
máiról, Villon négy sorocskája), miközben utóbbiról nem, de az első három-
ról megjegyzi, hogy megjelentek költő elkobzott kötetében is;44 

d) az eredeti Döntsd a tőkét, ne siránkozz anyaga jó részének rekonst-
ruálása közben B. Szabó nem bontja meg a Medvetánc eredeti anyagát 
sem: a „Döntsd a tőkét (1931)" c. fejezetbe visszahelyezett versek címét a 
„Medvetánc" ciklus megfelelő helyén is jelöli. 

A fentiekkel ellentétben e viszonylag igen sikeres rekonstruálási kísérlet 
viszonylagos sikertelenségének minősíthetjük, hogy B. Szabó — az eredeti 
kötet egyetlen példányával sem rendelkezvén — a Búza, a Lebukott és Tő-
kehas zon-ballada c. versekkel zárja a „Döntsd a tőkét (1931)" anyagát, s 
a Jegyzetekben csak előbbi kettővel kapcsolatban tudatosítja, hogy nem 
tartoznak az eredeti kötet anyagába, míg a Tőke-haszon balladáról az el-
lenkezőt feltételezi.45 

Itt említjük meg, kisebb szerkesztési szépséghibaként, hogy a Nagyon 
fáj eredeti kötetének vers-rendje B. Szabó gyűjteményének azonos című 
fejezetében egy ízben fölcserélődik (a Magány a ciklus utolsó előtti darabja 
elé kerül), ugyanakkor azonban a Bálint György-féle kiadás hasonló hibáját 
(a Nem én kiáltok két versének fölcserélését) szerkesztőnk javítja k i . . . 

Péter László állapította meg annak idején a szintén B. Szabó által 
sajtó alá rendezett újvidéki Ady-összesről, hogy a maga korában eredeti 
leleménnyel valósította meg a zártan komponált ciklusrend és a versek ke-
letkezési idejének egyidejű felmutatását, az utókor olvasójának egyaránt 
fontos két értelmezési szempontot biztosítva ezáltal.46 

Mint láttuk, ugyanez vonatkozik e négy évvel előbb kiadott József 
Attila-összes szerkesztési koncepciójára is: a ciklusrendet (illetve az eredeti 
44 Vö. B. Szabó lapalji jegyzetével a könyv 486. oldalán. 
45 „A kötet végére helyeztük az e korszakból származó LEBUKOTT és BÜZA c. verseit, 

melyek csupán sokszorosítva terjedhettek, és — az eredetileg is ehhez a kötethez tartozó (! ?) 
— TŐKEHASZON-BALLADA c. verset, melyet később átjavítva HASZONBALLA-
DA címen a Medvetáncban közölt a költő." — Jegyzetek, 527. p., kiem. B. I. 

46 Péter László: Az Ady-kiadások történetéhez. — A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, V. évf. 1973/16—17. sz. 207—208. p. — A szóban forgó kötet: Ady, 
Endre összes költeményei. Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat, Noviszád 1956. 
599 p. 
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József Attila kötetek anyagának rendjét) és a kronológiát egyaránt méltá-
nyolja. Eközben Bálint György anyagbeosztását és szerkesztési alapelvét 
követi, ám jóval konzekvensebben, mint ő: a Döntsd a tőkét, ne siránkozz 
viszonylag sikeres — a lehetetlen munkakörülményekhez mérten nagyon is 
sikeres! — rekonstruálásával hasznos módon „vét" Bálint György azon szán-
déka ellen, hogy a költő által válogatott Medvetánc szerkezetét kegyeletből 
nem érinti. . . Azzal, hogy B. Szabó az elkobzott kötet Medvetáncban is 
közölt verseit viszahelyezi eredeti helyükre s a „Medvetánc" fejezetben csak 
címüket és eredeti lelőhelyüket közli, mindkét József Attila-kötet eredeti 
formájának felmutatását célozza, s közben az időrendi szempontot is hí-
vebben szolgálja. Kár, hogy nem így járt el a Medvetánc más kötetekből 
{Szépség koldusa, Nem én kiáltok, Nincsen apám, sem anyám, Külvárosi éj) 
átvett verseinek újraközlésekor is, a szóban forgó „vétséget" még jobban 
— és még nagyobb filológiai haszonnal — teljesítve k i . . . 

C. A t e x t o l ó g i a i m u n k a 

A gyűjtemény bevezető tanulmányában B. Szabó polémikus hévvel 
rója fel, hogy költőnk nevét Magyarországon immár tudományegyetem, 
kollégiumok, kultúrintézmények, parasztszövetkezetek és vállalatok viselik, 
ám összes műveinek „gondos, megbízható szöveg-kritikai kiadásáról" a 
proletár-utókor még nem gondoskodott, s az új kiadások ilyen szempontból 
semmiben sem térnek el a régi, a cenzúra által is megcsonkított kiadásoktól. . 

A két ország szellemi elszigetelődésének akkori viszonyaira is jel-
lemzően szerzőnk ekkor, vagyis 1951-ben, a bevezető tanulmány írásakor 
még nem tudhatta, hogy a kritikai kiadás előkészületei megkezdődtek — 
igaz, különösebb intézményes támogatás nélkül, a pesti egyetem magyar-
szakos tanárjelöltjeinek lelkes összefogásával —, s ezért kritikai ítélete a 
tárgyi megalapozottság tekintetében nem, de szándékával, intenciójával 
annál inkább túlélte korát: „A költemények eredeti szövegének helyreál-
lítására, a költő kéziratban maradt hagyatékának rendezésére, a sajtóban 
elszórtan napvilágot látott írásainak összegyűjtésére még ma sem akadt 
lelkiismeretes szöveg-gondozó, de kiadó sem."47 

Ennek a programatikus filológiai igényességnek B. Szabó György 
gyakorlatilag is igyekezett eleget tenni gyűjteményében. Nemcsak válo-
gatóként és kötetszervezőként, s nem is csupán az alapos bio-bibliográfiai, 
kor-, mozgalom- és kiadástörténeti Jegyzetek írójaként s a válogatott kritika-
bibliográfiát is tartalmazó József Attila-bibliográfia összeállítójaként; le-
hetetlen körülmények közt dolgozó, a könyv- és levéltáraktól, alapvetően 
fontos könyvektől, újságoktól és folyóiratoktól s természetesen a költő ké-
ziratos hagyatékától is elzárt textológusként úgyszintén. 

Szövegközlésének alapmintái megegyeznek a válogatás alapforrásaival, 
elsősorban pedig a Bálint György-féle gyűjtemény első kiadásának szö-
vegével. Egyes versek textológiai helyreállításában azonban a Szép Szó, 
47 Előszó, 9. p. 

10 



B. S Z A B Ó GYÖRGY JÖZSEF ATTILA-RECEPCIÖ.TA 259 

Korunk és Népszava hasábjain még a költő életében megjelent versek szö-
vegét is felhasználja, miközben a József Attila által összeállított kötetek 
szövegközlését tekinti végleges formának.48 A költő alkotógyakorlatára jel-
lemzőnek talált állandó javítást és változat-képződést a Jegyzetek írója — 
„amennyire módunk és lehetőségünk volt" — igyekezett nyomon követni, 
miközben az írásjelek használatában különösen is gyakorinak minősített 
változások jelöléséről terjedelmi okok miatt le kellett mondania.44 

Most pedig tekintsük át kötetenként B. Szabó György textológiai in-
tervencióit. 

1. A Nem én kiáltok azon verseinek szövegét, amelyek később beke-
rültek a Medvetáncba, is, B. Szabó a főszövegben a költő által redigált újabb, 
véglegesebb szövegalakban közli, de a Jegyzetekben közreadja az első kiadás 
eltérő sorait is.50 Ennél jóval fontosabb intervenciónak kell azonban mi-
nősítenünk, hogy B. Szabó a magánkönyvtárában levő, egykor Földi Ilona 
vajdasági költőnő tulajdonát képező, József Attila dedikálta Nem én ki-
áltók-példány alapján a Jegyzetekben közli a Férfiszóval, Csudálkozunk az 
életen és Hűség négy sor-korrekcióját, melyet József Attila sajátkezűleg vitt 
rá a Földi Ilonának dedikált példányra.51 Noha e négy korrekció közül három 
nyilván nem más, mint értelemzavaró sajtóhiba kiiktatása (üstökösláng he-
lyett üstököslány volt a Férfiszóval, illetve holt leány és holt leánynak helyett 
holdleány és holdleánynak a Hűség szövegében), a negyedik viszont tartalmi/ 
stiláris módosítás {Ha mosolyog, moslya csupa csillag volt a nyomtatott szö-
vegben, s helyette a költő ezt írta a dedikált példányra: Ha mosolyog, hát 
az akkor egy csillag) — B. Szabó György intervenciója mindenképpen fon-
tosnak minősíthető. Hisz a Nem én kiáltok e sajtóhibás, illetve tartalmilag/ 
stilárisan módosítatlan sorait vették át — ahogy erre B. Szabó is figyelmeztet 
a Jegyzetekben — a későbbi kiadások is. És tegyük hozzá: részben — épp 
a legfontosabb korrekció esetében! — még az 1952-es 1955-ös kritikai ki-
adások is, melyek nem tudnak a Földi Ilonának dedikált kötet sajátkezű 
javításairól, s a szóban forgó sajtóhibákat kiiktatják ugyan, de a Csudálkozunk 
az életen első strófájának első sorát változatlanul közlik. . . Holott arról, 
hogy mennyire lényegesnek tartotta József Attila a Földi Ilona példányára 
is rávitt korrekciót, épp a kritikai kiadás vonatkozó jegyzete tanúskodik, 
miszerint még hat (!) szövegforrás tartalmazza ugyanezt a sor-változatot! 

2. A „Versek 1922—1927-ből" c. fejezet jegyzete — Bálint György 
nyomán — utal rá, hogy a Milyen jó volna nem ütni vissza variánsa ugyan-

48 Intézetünk József Attila-értekezletén Stoll Béla is azt az elvet szorgalmazta, hogy a 
kritikai igényű kiadásokban a költő által publikált gyűjtemények szövegváltozatának 
kell némi prioritást adni. 

49 Jegyzetek, 507. p. — Ilyen jellegű szövegváltozás példájaként B. Szabó az Óda 9. 
versszakának Korunk-beli változatát és a Báli> .t György-féle kiadás szövegét idézi. 

50 A Tanulmányfej, Rög a röghöz, Névnapi dicséret, Űtrahívás és Sacrilegium első kiadásban 
előforduló sorait vö.: Jegyzetek, 515—516. p. 

51 Jegyzetek, 514—515. p. — A Földi Ilonának dedikált példányon József Attila nem 
javítja ki a Férfiszóval I. versének 1. sorában előforduló vesszőhibát (ifjú, lombos), 
melyet a kritikai kiadás majd nyilvánvaló sajtóhibának minősít s kijavít; e javítás B. 
Szabó György gyűjteményében is elmarad. 
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ilyen címen a Nem én kiáltok kötetben jelent meg.52 (B. Szabó mindkét 
változatot közli, akárcsak Bálint György). 

3. A Nincsen apám, se anyám verseinek jegyzetanyagában B. Szabó 
a Népszava 1928. márc. 3-i számából közli a Dal azonos című variánsát is. 
Ezenkívül utal rá, hogy A pap mosolyog a Medvetáncban átdolgozva, Engem 
temetnek címmel jelent meg;53 a főszövegben mindkét változatot közli, akár-
csak Bálint György, aki viszont a lapalji jegyzeteiben ez esetben nem hívja 
fel az olvasó figyelmét a változatképzés jelenségére. 

4. A Döntsd a tőkét, ne siránkozz versanyagának rekonstruálása nem-
csak a kötetszervezés, hanem a textológiai munka szempontjából is B. Szabó 
legjelentősebb filológusi intervenciójának minősíthető. Az életmű minél 
adekvátabb értelmezéséhez ugyanis e kettős — kötetszervező és textológusi 
— beavatkozásával járult hozzá leginkább. A Jegyzetek bevezetőjében írja 
ezzel kapcsolatban: „Célunk az volt, hogy a kötet anyaga alapján megvi-
lágítsuk József Attila költői fejlődésének azt a szakaszát, mely a pártköltészet 
fogalmát és követelményeit leginkább fedi. Hogyan értelmezte a költészet 
szerepét József Attila ebben a korszakában, hogyan sikerült a napi, agitációs 
jellegű jelszavakból lírát teremtenie, milyen engedményeket tett a hely-
telenül értelmezett párköltészet javára — mindez csak a Döntsd a tőkét c. 
kötet versanyaga alapján lesz előttünk érthetővé."54 

E cél érdekében a kötetszervezésnél számbavett szerkesztői intéz-
kedésein kívül B. Szabó a következő textológiai intervenciókhoz folyamodik: 

a) a Döntsd a tőkét, ne siránkozz azon verseit, amelyeket a költő át-
dolgozva sorolt be a Medvetáncba, ő a főszövegbe — ezúttal funkcionális 
kivételként! — nem a második, véglegesebb, hanem az elsődleges, erede-
ti szövegformában közli; 

b) a Jegyzetekben közreadja az átírt, átjavított sorokat is, a Medve-
táncban olvasható variánsok alapjá; a Nyár, Margaréta, Füst, Áradat és 
Beszél a tej ilyen jellegű pontosítása mellett az Áradatról megjegyzi, hogy 
a későbbi kiadások Öt szegény szól címen közlik, s hogy a Medvetánc el-
hagyja e vers első és utolsó strófáját;55 

c) a Jegyzetekben nagy nyomatékkal hangsúlyozza, hogy József Attila 
e kötet verseiben a „proletkult" elveit és gyakorlatát igyekszik követni, 
azonban: „Később maga is javítgatta ezeket a verseket és igyekezett rekon-
struálni a versek eredeti szépségét, lefejteni a vers anyagáról a ráerő-
szakolt mozgalmi jelszavakat. A Medvetánc kötetében már ennek a rekon-
struálásnak eredményeit láthatjuk néhány versében."56 B. Szabó konkrét 
esztétikai/stilisztikai összevetéssel nem támasztja alá e tézisét, ám azzal, 
hogy a Medvetáncba besorolt változatok módosított sorait is idézi, lehető-
séget ad gyűjteménye olvasójának a kérdésföltevésre: Vajon a „megvillanJelv-

52 Jegyzetek, 517. p. — B. Szabó utalása, akárcsak Bálint Györgyé, szem elől téveszti, 
hogy a vers első változatának nem szószerint azonos a címe a másodikéval: Milyen jó 
LENNE nem ütni vissza .. . 53 Jegyzetek, 523. p. 

54 uo., 508—509. p. 
55 uo., 528. p. 
66 uo., 525. p. 
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társaim a kaszaél" (Nyár); a „tőkés világ kamatja életem" és „vad, vörös re-
megés" (Margaréta); a „Várok a Vörös Óriásra" (Beszél a tej), valamint a 
„szegények áradatja" (Áradat) explicit mozgalmiságot tartalmazó szintag-
máinak lényeges módosítása, különösen pedig az Áradat első és utolsó vers-
szakának teljes elhagyása csakugyan és csupán a Medvetánc szerzőjének és 
válogatójának a Döntsd a tőkét, ne siránkozz megjelenése óta bekövetkezett 
izlésmódosulásáról és „proletkultos" ars poeticájának megváltozásáról 
tanúskodik? S milyen mértékben ártott esztétikailag ez a Medvetánc-válto-
zatokban lefejtett/elhagyott explicit mozgalmiság a Döntsd... verseinek, 
s milyen mértékben segítette esetleg a B. Szabó által is méltányolt József 
Attila-i tendencia érvényesülését, hogy „a napi, agitációs jellegű jelszakaból" 
lírát teremtsen? Más szóval, mennyioen vezérelte a költőt az a sokat idézett 
szándék, hogy az eredeti szövegnek a „kimondott gondolatuk és képzetük" 
helyébe „találóbb forma" kerekedjék érzéseihez, illetve, mennyiben van 
igaza — a költővel szemben — a kritikai kiadás textológusainak, amikor 
úgy vélik, „a Medvetánc-ba fölvett versek(. . . ) forradalmi mondanivaló-
jának eltüntetése vagy veszélytelenné tétele a kiadásnak a költő burzsoá 
»mecénásaitól« szabott feltétele is volt"? Vagyif=, mennyiben áll a kritikai 
kiadás hipotézise, miszerint József Attila e kötet esetében is „nyilvánvalóan 
csak a politikai nyomás miatt tompította a kifejezés forradalmiságát, nyíl-
tabban osztályharcos jellegét"?57 

5. A Külvárosi éj jegyzetanyaga közli a Munkások egy sorának válto-
zatát {Szegzi az Ember öntött csillagát! a szegzi az Ember ötágú csillagát! 
helyett.58 

6. A Mevetánc jegyzeteiben a sajtó alá rendező a Fagy és Elégia kettő, 
illetve egy sorának előbbi változatát is közli.59 

7. A Nagyon fáj jegyzetanyaga A város peremén és A Dunánál szöveg-
módosulásait regisztrálja; előbbivel kapcsolatban a Korunk 1933/7-8. számá-
ban megjelent, Óda c. eredetire, utóbbival kapcsolatban pedig a Szép Szó 
1936 júniusi (voltaképpen: június—szeptemberi) számának szövegközlésére 
utal vissza. 

Végezetül álljon itt az újvidéki József Attila-összes megjelenése után 
napvilágot látott, szerzőnk textológiai alapelvét és gyakorlatát megerősítő, 
s újabb fényben is láttató izgalmas vitacikk60 tanulsága. 

B. Szabó ugyanis a Csillag 1952. decemberi számából értesül róla, 
hogy az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetének József Attila-munka-
közössége három évi gyűjtőmunka eredményeként előkészítette a kritikai 
57 József Attila-értekezletünkön Stoll Béla annak a meggyőződésének adott kifejezést, 

hogy a Medvetánccal kapcsolatos „öncenzúra"-tétel csak az egész versek költőnk általi 
kihagyására vonatkoztatható, de nem a sorváltoztatásokra is; nézete szerint arra a 
kérdésre, hogy miért változtatott József Attila a Döntsd a tökét, ne siránkozz kötet 
Medvetáncba, is bevett versein, csak az 1934. év egész történetének számbavétele tudna 
teljes választ a d n i . . . 

58 Jegyzetek, 531. p. 
59 uo., 533. p. 
60 Vö. a 7. sz. jegyzetünkkel. 
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kiadást, mely a költő halálának tizenötödik évfordulójára jelenik meg.61 

Filológusunk örömébe azonban a Csillag textológiai ízesítője ürömöt is vegyít 
s heves polémiára készteti. 

Vitacikkének három polémikus tétele közül az első a Jónál jobb c. 
vers szövegkritikai „megdolgozásával" kapcsolatos: a Nem én kiáltok-béli 
szöveg első két sorából — „Párizs, Berlin, Moszkva és Szeged — /kevesen 
vannak jó emberek" — a sajtó alá rendezők törlik Moszkvát s az első újság-
közlés alípján Madriddal helyettesítik, „a költő gondolatát eredeti tisztaságá-
ban kifejező szöveget" visszaállítandó . . . Mert hát — a Csillag névtelen 
cikkírója szerint — „jellemző, hogyan változtatták meg/. . . / versében, 
amely a kapitalista világ gonoszságaival állítja szembe a szocialista jövőt, az 
eszmei mondanivalót, úgy hogy a rossz példái közé Madrid helyére becsem-
pészték Moszkvát" . . . B. Szabó kérdés formájú kritikája az idelológiai 
manipulációt veszi célba: „Következik-e ebből a versből, hogy Moszkvában 
már 1923-ban62 is c sak jó emberek éltek? Vajon Madridra hivatkozva már 
1923-ban is az emberek tudatában a fasiszta terror és Franco alakja merült és 
merülhetett fel?" — Válasza egyértelmű: „Én ezt a műveletet nem nevezném 
filológiának.. ." 

A második polémikus tétel a Medvetánc azon szövegeinek „helyre-
állítását" veszi célba, amelyek esetében a Csillag névtelen cikkírója szerint 
„a forradalmi mondanivaló eltűnése vagy paragrafusokba nem ütközővé 
szelídítése a kötet kiadásának a költő burzsoá »mecénásaitól« szabott felté-
tele is volt" . . . B. Szabó ezt az eljárást bírálva megerősíti saját, az újvidéki 
összesben előzőleg már érvényesített álláspontját: József Attila a válogatott 
versei kötetében elhagyta a Döntsd a tőkét, ne siránkozz néhány darabjának 
„művészietlen és erőltetett forradalmi szimbolikáját", eljárásában tehát a 
művészi és világnézeti fejlődés lehetőségével is számolni kell, annál is inkább, 
„mert a két kötet megjelenése között eltelt három év I . . . I József Attila és a 
párt közötti ellentét és szakítás periódusa is". . . Új hangsúlyként jelentkezik 
viszont e polémikus cikkében a „mecénás"-kérdés viszonylagos, részbeni 
méltánylása: „Azt hiszem, hogy ezt az utólagos javítást most k i z á r ó l a g 
úgy tüntetni fel, mint a költő burzsoá »mecénásaitól« szabott feltételt — 
noha természetesen egy szóval sem vonjuk kétségbe, hogy ennek a ténynek is 
lehetett szerepe — és ugyanakkor megtagadni és nem ismerni el a költő 
»művészeti és világnézeti fejlődésének« lehetőségét és azt a jogot, hogy javít-
hat korábbi versei szövegén — merevséget, tudománytalanságot és bizonyos 
mértékben a versszöveg meghamisítását is jelenti." 

61 A Csillag decemberi számának megjelenéséig nyilván az első kritikai kiadás is nap-
világot látott már. Vő.: József Attila összes Művei I. Versek 1922—1928. II. Versek 
1929—1937. Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. Sajtó alá rendezte Waldapfel József 
és Szabolcsi Miklós. Készült a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézetében. Akadémiai Kiadó, Bp. 1952. — A kiadásról szóló 
jegyzet szerint a szóban forgó munkaközösség már 1948 végén megalakult. — A Csillag 
tudósításából B. Szabó ezekről a versekről szerez tudomást s közli is őket vitacikkének 
adalékaként: Aratásban, A gép elkapta, Arany kalásztól, Ad sidera.. . Elköszöntö 
szelíd szavak, Április 11, Nagy városokról beszélt a messzi vándor, A távol új és új egeket 
szór, Borostyánköbe én be nem fagyok. 

62 A kritikai kiadás szerint e vers 1924. febr. 22. keltezésű, első közlése pedig: 1924. 
május 5. 
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Végül, a Csillag ironikusan „legsikerültebbnek" minősített kommentárját, 
miszerint a Nagy városokról beszélt a messzi vándor és A nagy városokat kez-
detű vers „valószínűleg a költő Rákosi elvtárssal való ismeretségének emléke", 
a harmadik B. Szabó-tétel immár kommentár nélkül, magától értetődő aver-
zióval utasítja vissza. Hisz a Csillag cikkírójának efféle „versértelmezése" 
önmagáért beszélt a Híd lapjain: „A fiatal költő felidézte képben — minden 
naiv vonása ellenére — felismerhető a Szovjetunió szocialista világáért való 
lelkesedése. A nagy híd, amelyen el lehet álldogálni — nem úgy, mint Pesten, 
ahol a költő gyermekkorában még hídvámot kellett fizetni — talán a Néva 
hídjának képekről is jólismert életét idézi. A nagy világosság, amelyben 
»lehet olvasni a gyönyörű könyveket« kettős értelmű: arra a világra is utal, 
amely az ellenforradalmi Magyarország sötétségében vergődő szabad lélek 
számára már ekkor az emberi jólét, boldogság és a legmélyebb kultúra cso-
dálatos igéretföldje." 

A polemizálás közben a vitacikk írója a .Meífoeíanc-problematikával 
kapcsolatban és saját gyakorlatának újra-definiálásaként ezúttal is leszögezi: 
„Ragaszkodnunk kell a költemények első megszövegezéséhez, de ha hiteles 
szöveget kívánunk adni, akkor fel kell tüntetni mind a két szöveg variánst." 
Textológusi „krédóját" viszont általánosítva így határozza meg: „egy szöveg-
kritikai kiadás rendeltetése csak az lehet, hogy az elferdített, meghamisított 
szöveget helyreállítsa. A »költő gondolatát eredeti tisztaságába« bemutatni 
ma sem jelentheti a tények elferdítését." 

Magától értetődő alapigazság! Viszont 1953 elején — s nem csak akkor — 
mégsem volt egészen az . . . 

III. 

Az értelmező, az értékelő és a filológus — értékelése . . . 

Miután áttekintettük kritikusunk József Attila-interpretációjának főbb 
tételeit és ismertettük filológusi tevékenységét, elérkeztünk az értelmezés- és 
értékelés, illetve filológusi munka — értékeléséhez. . . Ahhoz a kérdéshez, 
hol a helye s mi a jelentősége B. Szabó György József Attila-képének és az 
újvidéki Összes versei és műfordításai kiadástörténeti fegyvertényének? 

Mint a mindenkori értelmezők és értékelők, kritikusunk is — egészen 
természetszerűen — bizonyos korábbi nézetek szempontok és ítéletek mellett, 
illetve ellen foglalt állást, kimondva vagy hallgatólagosan, tudatosan vagy 
ösztönösen. József Attila-reflexióiban név szerint Juhász Gyulára, Hatvany 
Lajosra, Ignotusra, Illyés Gyulára, Fejtő Ferencre, Remenyik Zsigmondra, 
Lukács Györgyre és Németh Andorra hivatkozik helyeslő vagy tagadó mó-
don, s az aposztrofáltak József Attila-irodalmának gondos vizsgálatával 
nyilván könnyűszerrel ki lehetne mutatni azt is, mi az, amit B. Szabó ebből az 
irodalomból csak hallgatólagosan tett magáévá vagy utasított el. Mint ahogy 
szerteágazóbb értelmezés- és értékelés-történeti vizsgálódással azt is föl 
lehetne fedni, hol és miben egyezik vagy ütközik szerzőnk más József Attila-
kritikusok nézetével — közvetlen ráhatás nélkül, mintegy véletlenszerűen. 
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Azonban eddigi elemzésünk fényében ilyen vizsgálódások híján sem 
látszik alaptalannak az általánosítás: 1950—1953 között ez a József Attila-
kép az életmű marxista igényű, ideológiai és esztétikai semantizálásokat kerülő, 
sokrétű és sok szempontú, viszonylag komplex vizsgálatai közé tartozott. 
Szeli István megállapítása, miszerint kritikusunk tanulmányain az ötvenes 
évek elején még kiütközik az erős szociologizáló hajlam és a historizmus, 
miközben a filozófiai esztétika meg az irodalom- és művészetszemlélet 
elvontabb problematikája úgyszólván sohasem foglalkoztatja, s József Attila 
műve és alakja is inkább a művészet- és irodalompolitika relációiban érdekli63 

— ez a megállapítás szerintünk jobbára csak a József Attila összes versei és 
műfordításai előszavára vonatkozik. Benne csakugyan a szociologizáló módszer 
dominál — bár ott sem ez az egyetlen megközelítési mód —, miközben 
főként a költő és kora problémakör, illetve a mű tanú- és társadalombíráló 
funkciója domborodik ki erőteljesen. Sőt, jórészt egyoldalúan is. Ha azon-
ban B. Szabó teljes József Attila-filológiáját vesszük górcső alá — tehát a 
gyűjtemény előszava mellett a Jegyzeteket, a Népoktatásban közölt kétrészes 
tanulmányt és a Híd 1953-as évfolyamában közölt vitacikket is —, akkor az 
eredmény szükségképpen árnyalódik: a szociológiai megközelítést e József 
Attila-vizsgálatokban hasznosan egészíti ki az esztétikai. Nézetünk szerint 
tehát B. Szabó György József Attila-recepciója 1950—1953 között a korabeli 
magyarországi József Attila-irodalom kényszerűen háttérbe szorult, dog-
matizmus ellenes kisebb hányadához tartozott, s ezért kritikusunknak is min-
denképpen ott a helye az adott korszak legelső és legsikeresebb életmű-
rehabilitálói között. 

S hol a helye, ilyen szempontból, a jugoszláviai magyar irodalmi 
gondolkodás történetében? 

Sommásan fogalmazva azt mondhatnánk: ugyanott, ahol B. Szabó 
György Ady-recepciójáé volt 1950—1955. között. . . Tehát: a jugoszláviai 
magyar irodalom megújuló, antizsdanovista áramában, illetve a „zogoviciz-
musunk" béklyóiból kitörni akaró irodalmi, irodalompolitikai és esztétikai 
törekvések között. Miközben, természetesen, a túlhaladni akart negatív 
örökség egy-két „felhangja" is beszüremlett Ady- és József Attila-variációiba. 

Akárcsak Ady költészete, a József Attiláé is egyúttal fegyver volt ekkor-
tájt B. Szabó György kezében: az alkotószabadság honi, vajdasági határait 
ostromló irodalompolitikai fegyvertár szerves tar tozéka. . . Hisz épp a 
József Attila-értelmű zsdanovista leszűkítésének és szektás eltorzításának 
negatív példájára hivatkozva fogalmazza meg kritikusunk akkori irodalom-
politikai alapelvét: „Ma már bizonyos, hogy a művészi alkotás-folyamatot 
»felülről« szabályozni, erőszakosan és bürokratikus módon »irányítani« nem 
lehet. S az is bizonyos, hogy a »hivatalos« és »nemhivatalos« művészet és 
»álművészet«, »irányzatos« és »apolitikus« művészet között fennálló kettősség 
és ellentmondás korántsem jelenthet pusztán fogalmakkal körülhatárolható 
kérdéskomplexumot"64 

63 Szeli István: Vonások B. Szabó György portréjához. In: Nemzeti irodalom — nem-
zetiségi irodalom. Forum, 1974., 258. p. 

64 Előszó, 15. p. 
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Különös művelődéstörténeti fontosságot kölcsönzött e József Attila-
értelmezésének az a körülmény, hogy kritikusunk legértékesebb életmű-
interpretációja az akkori pedagógus-folyóiratban, a Népoktatásban jelent 
meg, szemlélete, immanens szellemisége tehát viszonylag gyorsan fölszívód-
hatott a jugoszláviai magyar elemi és középiskolai oktatásban. (Mint ahogy 
B. Szabó József Attila-előadásai a Tanárképző Főiskolán nyilván ugyancsak 
közvetlenül hatottak, egyebek közt az induló Ifjúság feawa-korosztály fő-
iskolás tagjaira is.) E Népoktatásban közölt tanulmány azonban program-
szerűen megfogalmazott módszertani /didaktikai példát is állított pedagógu-
saink elé: „Az eddigi gyakorlat azt mutatta, hogy előadóink bizonyos elfogult-
sággal közelednek Jószef Attila költői műveinek bemutatásához és hajlandóak 
egész költői munkásságát úgy értelmezni, mint a »pártköltő« életművét, 
akinek költészete — éppen a középiskolai irodalomtanításban — elsősorban 
arra szolgál, hogy a magyar irodalom legtipikusabb »pártköltészetét« az 
ő művein keresztül szemléltessük. Az ilyen bemutatásnak eredményeként 
József Attila költészetének művészeti jellege, tartalma és formai jegyei szük-
ségszerűen háttérbe szorulnak. Előfordul, hogy a költő mozgalmi verseiben 
az egyéni átélés művészi és költői eredményei — az ilyen jellegű tolmácsolásban 
— teljesen elsikkadnak és az előadó megkerülve a vers helyes esztétikai 
értelmezésének alapkövetelményeit, a vers tartalmi és formai értékeinek 
feltárását, lényegében nem tesz mást, mint a költő művét mozgalmi jelsza-
vakra »fordítja le« és az egyéni, szubjektív-jellegű lírából objektívhangú 
értekezőprózát teremt."65 

E hangsúlyos esztétikai értelmezés-program aztán ugyanilyen egyér-
telműen egészül ki a szövegközpontú (s nem életrajz-centrikus), továbbá 
az egész életműre kiterjedő és a tartalmi[formai jellegzetességek dialektikáját 
felmutató elemzés módszertani igényével. 

B. Szabó György ugyanis — 1952-ben! — arra figyelmezteti peda-
gógusainkat, hogy József Attila versei a költészet és a társadalmi valóság 
közötti összefüggés bonyolultságára vetnek fényt, ám ez az összefüggés 
„korántsem fedhető fel a versek életrajzi elemeinek kicédulására alapján"; 
verseiből megismerhetjük emberi alakját, valóságlátását, társadalom- és 
természetszemléletét, viszonyát a költészethez és általában a művészethez —, 
azonban írói attitűdje „nem kiragadott verssorok vagy strófák alapján válik 
érthetővé, hanem feltételezi egész életművének gondos elemzését" . . . Végül, 
harmadsorban, a versek keletkezésének társadalmi és egyéni meghatározott-
sága, valamint az alaphangulatukkal összefüggő tartalmi- és stílusjegyek, 
verstechnikai és nyelvi jellegzetességek „állandó, termékeny és eleven köl-
csönhatására" hívja fel a gyakorló pedagógusok figyelmét.66 Vagyis, mai 
szóhasználattal azt mondhatnánk: a művizsgálat genetikus és strukturális 
módszerének egyidejű és egymást átható érvényesítésére . . . 

Szeli István állapította meg idézett B. Szabó-portréjában A régi magyar 
irodalom 7.67 című egyetemi jegyzet kapcsán, hogy korán elhunyt szerzőnk 
65 Népoktatás I., 14. p. 
66 uo., 16. p. 
67 Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék, Noviszád 1959—60. iskolaév, 259 p. 
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„marxista újjáértékelést sürgető türelmetlensége jóval nagyobb, mint va-
lóságos hozzájárulása a feladat elvégzéséhez". A régi magyar irodalom B. 
Szabó-i revíziójának jobbára pusztán-programatikus voltára azonban Szeli 
István megtalálta a ma is elfogadható felmentést: „Persze: nem őt magát 
marasztaljuk el ezért. Ő erre — ma már tudjuk — nem is vállalkozhatott 
volna. Nemcsak a tudományos felszereltség (könyv- és levéltárak, forrásmű-
vek, kritikai kiadások stb.) híja miatt, hanem az ötvenes évek légkörében 
uralkodóvá lett nézeteink következtében is, amelyek ugyanis megkövetelték 
a »sajátszerű«, »másféle« interpretálást, de meg is elégedtek a »merész«, »egyéni«, 
»nem hagyományos« felfogás érvényesítésének látszatával, teljesen mellékes-
nek tartva a báziskutatást, a feltárást, a nehézkesnek mondott filológiai mód-
szereket."68 

Mint láttuk, filológusunk ilyen szempontból merőben más utakat járt: 
úttörő volt minden objektív, „vajdasági" meghatározottság ellenére. Mert 
lehetetlen körülmények között, alapvető munkaeszközök híján, ám azokat 
valóságos filológusi heroizmussal pótolva, B. Szabó György nem rekedt meg 
a csak-azért-is eredetieskedő deklarációk szintjén; lehetetlen lehetőségei kö-
zött maga is értékes és gyümölcsöző erőfeszítéseket tett József Attila költészeté-
nek szövegcentrikus filológiai vizsgálatáért s az ilyen vizsgálat lehetővé 
tevéséért a jugoszláviai magyar irodalom és anyanyelvű oktatás könyvbe-
hozatali zárlattal is meghatározott éveiben. 

Alkotómunkájának ezt az eredményét nyilván azonos joggal tartja 
majd számon a jugoszláviai magyar irodalom- és tudománytörténet s József 
Attila nemzetközi recepciójának és művei kiadásának egyetemes története is. 

68 i. m. 271. p. 
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