
és a pártvezéreknek Fejbólintó Jánosra van szük
ségük." (I. 373) 

„örült agymunka", hatalmas tervek, nagy 
csalódások s nagy művek történetét fogja át e tíz 

JÓZSEF ATTILA-VERSEK ELEMZÉSE 
Bp. 1980. 278 1. (Műelemzések Kiskönyvtára) 

Az irodalomtudomány egyik ága, a mű
elemzés gyorsuló ütemben tudomanyosodik. 
Aligha különös ez, az irodalomtudomány minden 
ágazatára jellemző, tágabb értelemben akár a 
gyorsuló idő korunkra jellemző természetes kö
vetkezményeként is szemlélhető. A műelemzésre 
is érvényes tudományos gyorsulás azonban az 
anyag, a vizsgált közeg különössége miatt mégis 
elgondolkodtató. A szövevényes összefüggések 
feltárásának igénye a tudományos műelemzést is 
interdiszciplinárissá avatja, a diszciplínák 
fokozódó fejlődése pedig spontán lendületet köl
csönöz az elemien természetes tempónak. A 
racionális-teoretikus tudományosság az irodalom
tudomány azon ágazatait állítja leginkább gondok 
elé, amelyek közvetlenül kötődnek a művészi 
alkotásokhoz, a költeményekhez. A műelemzés 
műközelsége evidencia, tudomány és művészet 
közvetlen találkozásának elsőrendű alkalma, 
gyakorta perdöntő alkalma. Dinamikusan változó 
harmónia s dinamikusan változatos feszültségek 
mutatkoznak ilyenkor, a tudományos közelítés 
mikéntje határozza meg a találkozás eredményét, 
a megismerés sikerét vagy kudarcát. 

A lírai mű külső formai jegyeinek elemzése 
többé-kevésbé egzakt módszerek alkalmazását 
jelenti, a feltárt jelenségek sokszor a jelentés, a 
lényeg, a mélység felé jelölnek ki utakat. Az 
interpretáció inkább szubjektív, , radikális in
tuícióra hagyatkozik, a ráérzés bizonyosságának 
hite irányítja, rendszerint kerüli a „pepecselést", 
a külső forma szakszerű elemzését. Az-értelmezés 
általában rövidre köt, lényegre tör. Bonyolultabb 
változata objektívebb, eszme- vagy gondoíattörté-
neti távlatokat vizsgál, ideák külső ihletését 
nyomozza, az egyedit így általános jelentéskörbe 
emeli. 

A tartalom és forma organikus egységét 
ismerő és vállaló magyar műelemző gyakorlat is 
részese azonban annak a sokszínűségnek, amely 
arányok, irányok, „elvek és utak" tekintetében 
egyetemesen jellemzi korunkat. Az intuitív inter
pretáció hívei bizonyára belső, személyes ügynek 
tekintik a műmagyarázatot, őket látszik igazolni 
a tény, hogy aligha akad két ember, aki minden
ben ugyanúgy értelmezne egyetlen verset, a fel
készültség mértékétől függetlenül. Egyre bizo-

év. S hogy még teljesebben láthatjuk, s a majdani 
kutatás még pontosabban értelmezheti, azt 
Móricz Virág könyvének köszönhetjük. 

Rónay László 

nyosabb persze az is, hogy az arányos - formát 
és jelentést együtt mérlegelő - műelemzések 
bizonyos közelítést jeleznek, végleteket enyhíte
nek. 

József Attila verseinek elemzése gazdag s ör
vendetesen gyarapodik. A műelemzés irányainak 
sokszínűségét tükrözik ezek az elemzések, magya
rázatok is, az elsőrendűen formaelemző vagy 
éppen értelmező irányokkal együtt. Holott a 
kettő közelségére int maga a költő, különösen a 
lényeg, a jelentés magyarázatára nézve. Nevezetes 
sorai a lélek logikájáról, arról, hogy „A líra: logi
ka — de nem tudomány" (Ha lelked, logikád...) 
ki nem zárják az egzakt tudományos elemzést, de 
támaszt sem kínálnak az okoskodó, elméleties-
kedő, sokszor szándéktalanul is öncélú vivi-
szekciónak. A tudományos műelemzés akkor 
találkozik igazán József Attila programjával, ha 
hű marad elemi törvényéhez, ha a költemény 
formai-tartalmi egységéhez értelmi-érzelmi egész 
emberséggel közelít. 

Szabolcsi Miklós szerkesztette a József Attila
versek elemzése című kötetet, maga a szerkesztő 
négy verset magyaráz (Megfáradt ember, Tiszta 
szívvel, Verettetvén - Végül, Elégia). A kötet öt 
munkatársa hét vers elemzésével szerepel (Bókay 
Antal A város peremén s a Karóval jöttél 
Kecskés András a Téli éjszaka, Szigeti Lajos a 
Ritkás erdő alatt, Szőke György a Magad emész
tő, Tverdota György a Klárisok és a Március 
elemzője). 

A tanulmányok „elsősorban a középiskolai 
tanároknak" kívánnak segítséget nyújtani, híven a 
sorozat szelleméhez. A Bevezetés e tömör szer
kesztési szándéka persze inkább alkalomszerű, 
hiszen az elemzések színvonala bármely szak
folyóirat kívánalmait képes kielégíteni. Didaxis-
nak, oktatási metodikának nyoma sincs, ami 
nézetünk szerint szerzők és olvasók között 
partneri kapcsolatot nyoihatékosít. így termé
szetes a tudományos műelemzés újabb ered
ményeiből szerkesztett antológiának minősíteni a 
kötetet. A válogatás aztán műhelykaraktert ölt, 
mester és tanítványok közös megmutatkozásának 
fórumává lesz, csupán látszólag esetleges. 

A szerzői egyéniségek különbözését követve 
két véglet tanúi lehetünk. Szabolcsi Miklós 
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üféjTű-értelmezése arányos-tárgyilagos analízis és 
szintézis, körülményeskedéstől, tudákosságtól 
mentes masszív, tömör interpretáció. Jéghegy 
csúcsa, hiszen az elemző módszerek, a történeti, 
nyelvi, stilisztikai, poétikai és más elemzési szem
pontok adekvát tanulságait közli csupán - komp
lex, miközben egyszerű, közvetlen. Érzi a lélek 
logikáját, a vers elemi sugallatát tiszteli. - A 
másik véglet Bókay "Antal két elemzésében lát
ható. A város peremén magyarázata a költő álta
lános gondolkodói rendszerét keresi, miközben a 
költemény egyedi vonásai háttérbe szorulnak. Az 
elvonatkoztatás eme teoretikus szintjén lel így a 
szerző rokonságot Kölcseyvel is, de nyerhetne így 
analógiákat - szerintünk — klasszikus költőink 
mindegyikével. A próféta-attitűd, maga a kate
gória a szerzőt is nyugtalanítja, joggal. Füozófiai 
fogalmak lépnek az esztétikai fogalmak helyébe, 
elemi vonások nyernek tudományossá bonyo
lított megfogalmazást. A Karóval jöttél... még 
markánsabban igazolja a szerző filozófiai in rtítta-
tását: filozófus kutatja egy filozofikus lírai világ
kép egészét. Értékes részeredmények adódnak, 
miközben az áhított teljesség kudarca érik. 
Tanúja ennek a túlírtság is, a túlbonyolított el
vontság is. A freudi motívumok ténye s az inter
pretációs alkat primer-szekunder helycseréjét 
készíti elő, a költői saját világkép elhalványul, a 
freudi filozófia teóriája válik meghatározóvá. 
Holott a költő freudi ismeretei csupán eszközök a 
lírai saját lényeg kifejezésében - szerintünk. A 
szerzői vélekedés igazi támaszai ezáltal nem a 
versek, hanem a költő filozofikus tanulmányai, 
köztük a vastag iróniát sugárzó Szabad öt
letek ..., amelynek még szarkazmusai sem ingat
ják meg a szerző egyértelműen argumentációs 
törekvését. Bókay marxista szemlélete elsőrendű 
értékelési alap József Attila költészetéhez, el
méleti-filozófiai hajlama mai formájában távolítja 
a lírától, nagyobb tévedésektől a jelzett alap védi 
meg. Módszerek és szemlélet emberibb teljessége, 
szükségszerű komplexitása a nyilvánvaló alkotói 
formátum révén a költő újabb, korszerű mo-
nográfusát sejteti. 

A teoretikus tendenciában Bókay közvetlen 
rokona Tverdota György, aki lírikum iránti 
evidens érzékét bármi áron objektivizálni akarja. 
A Klárisok végső magyarázatával egyetértünk, a 
lét peremére szorult költőt elidegeníti kedvesétől 
a léha díszek látványa, a kínzó szociális és morális 
végletek jelennek meg ismét a költő szeme előtt. 
Kitűnő (s még bővíthető is) a Petőfivel, Vörös
martyval vont párhuzam. De a jelek pepecselő, 
túlírt magyarázgatása olykor szinte parodisztikus. 

A Március magyarázatának célja önmagában teo
retikus: „a világkép elrendezésének a folyamatát 
követjük nyomon", írja a szerző, s aztán spontán 
lírai jelek öltenek tudományos pózt: a költő 
igazol, állít, bizonyít, érvel, holott csak verset ír. 
A szerző szerint „a megvalósulás eltér a szándék
tól", szerintünk a szerző által vélt szándéktól. 
Túlbonyolított tiráda lesz így a „dialektikus 
tirádából" is. - Egyetlen példát ragadjunk ki: „a 
családalapítás, az élet e biológiai folytatásának 
vágya" szerintünk inkább az emberség, mint az 
emberiség folytatásának vágya. A szerelem sem 
csupán csenevész pótlék, hanem tartalmas 
maradék vigasz. 

A Téli éjszaka elemzésében Kecskés András a 
nagy költemény eddigi magyarázatait három 
ponton egészíti ki. Az aranymetszés szabályos
ságát a versben most sem véljük bizonyítottnak, 
hiszen ez a szerkezeti tagolás függvénye. Szerin
tünk más a vers szerkezete. - Az elemzési szem
pontok táblázattal is erősített gazdagsága rokon
szenves, szubtilis analízis terméke. Amit azonban 
végső eredményként a szerző maga olvas ki a 
versből, a személyiségválság történelmi ana-
logonjávi emelt történelmi tragikum, aligha 
kívánja meg a „21 értelmezési réteget (és termé
szetesen további, helyhiány miatt nem részletez
hető alrétegeket)". Az agyonbonyolítás, a part
talan analízis nyomán csak kevesek képesek a 
jelentésre mutató szintézis gyeplőjét ismét kézbe 
ragadni. 

A Ritkás erdő alatt Szigeti Lajos által adott 
elemzése Szabolcsi £7egíű~magyarázatáia vonat
kozó észrevételeink jegyében értékelhető, méltat
ható. Alapos, érzékeny nyelvi-stilisztikai forma
elemzés lényegi eredményeit olvashatjuk, miköz
ben az egzakt - komplex közelítés a lélek logiká
jának folyamatos működését érezteti. Tömör, 
emberi arányú, sallangoktól mentes elemzést 
olvasunk, a nagy versek köréből kiszorult költe
mény ennek nyomán világkép távlatúvá nő. 
Csupán komorsága létszerűbb annál, ahogyan mi 
véljük. - A Magad emésztő... elemzése tipikus 
interpretáció. Szőke György tehát szándékkal tar
tózkodik az esztétikai boncolástól, s hogy a siker 
így is lehetséges, hogy így is megmutatkozhat a 
lényeg, annak e dolgozat szép példája. A költe
mény utolsó sorát ugyan mélyebbnek véljük 
„szelíd morcosságnál", minden mással rokon
szenvezünk. 

Visszatérve Szabolcsi Miklós elemzéseire, a ki
érlelt í^gáz-magyarázaton kívül csupa kérdőjelet 
rajzolhatunk többi verselemzéséhez. A Megfáradt 
ember verstani koncepciója igen vitatható. A 
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„lazább félrím" Petőfi verseiben is ömlik, aligha 
Juhász Gyula a helyes vonatkoztatási alap. A 
jambusí versbe szőtt anapesztusokról szó sem 
esik, Ady-párhuzam lép helyébe. S végül oda fut 
ki a magyarázat, hogy „a Nyugat-verstől a szabad
vers felé" halad a ritmikai forma. Állítás ez, 
verstani hitel nélkül. A Tiszta szívvel erős met
szetek miatt beszéd fogantatású metrumot sugall 
Szabolcsinak, ami így impresszionisztikus túlzás. 
Hogy a negyedik szakasz „külön kis ballada" -
ismét túlzó. Az értelmezés lényegére vonatkozik 
fenntartásunk azzal kapcsolatban, hogy „meg
levő, fennálló értékeket tagad, illetőleg először 
hiányolja, majd megtagadja őket". Számunkra 
marad a költemény a kitagadottság, a kifosztott
ság, a hiány panasza. A villoni értékismerő ember 
abszurd kallódásának dokumentuma, A Verettet
vén - Végül ismét jambusi metrumot értékel, 
meg sem említve az anapesztusokat, miközben 

BORI IMRE: VARÁZSLÓK ÉS MÁKVIRÁGOK 
Tanulmányok. Újvidék 1979. Forum Kk. 359 1. 

Sokat sejtető, érdeklődést csigázó, ámde -
minek tagadnók? - fölöslegesen hangzatos 
címmel bocsájtotta útra legújabb tanulmány
füzérét Bori Imre. A könyvben megidézett és új 
szempontok szerint interpretált négy alkotó 
közül az egy Jókaira illik legfeljebb a „varázsló" 
titulusa, „mákvirág"-nak (több-kevesebb meg
szorítással, s korántsem átkos szenvedélyére 
utalva sandán) tán ha a szerencsétlen sorsú Csáth 
Gézát minősíthetnők közülük. Justh Zsigmond 
ugyancsak nehezen felelne meg varázslói és 
mákvirági kritériumoknak - elannyira, hogy még 
Péterfy Jenő kemény ítélete: „salon analysta" is 
inkább jellemző reá - , a korán elhalt, tisztes 
szorgalmú és művű Török Gyula távolságát e 
fogalmaktól pedig ne is emlegessük immár. Ha 
viszont a vizsgált - több tucatnyi - mű hőseit 
kívánná minősíteni e kitétel, jellemző ereje még 
csekélyebb. Varázsló vagy mákvirág elvétve akad 
csupán a figurák között. S a címmel kapcsolatos 
fenntartásaink a kötet egészére is érvényesek, az 
itt feltűnő pontatlan, némileg önkényes szó
használat (társulva egyéb fogyatkozásokkal) 
sűrűn meghökkenti az olvasót utóbb is. 

Azt a munkát, azt a szemléletet, azt a mód
szert folytatja és képviseli a szerző ezúttal is, 
amely - két közeli példa - Frídolin és testvérei, 
illetőleg Krúdy Gyula c monográfiájából isme
rősünk. Következik ebből, hogy eme könyv is 
Bori szokásos felfogásának, erényeinek és hibái
nak foglalata. Kitartása és következetessége tisz-

megtudjuk, hogy valaki gagliardákat lát a sorok
ben. A vers bimetrikus sorai következetesen két-
tagúak, 4-es vagy 5-ös alapúak, mi értelme van így 
csupán a páratlan sorokat minősíteni? A formai 
jegyek bizonytalan vizsgálata végül külön áll a 
gondolati-lényegi értelmezéstől, forma és tarta
lom elemzése anorganikus. 

Mindebből következik a Bevezetés záró
mondatának igazsága: „nem törekedtünk túlzott 
egyneműsítésre". A kötet minden tekintetben 
sokszínű, a tudományos-teoretikus tendencia 
érzékelhető hatalmának jegyében. A szerzők 
igényessége, a magyarázatok eredményessége 
méltatást érdemel, a tévedések is vitára érde
mesek. A József Attila-versek elemzése ezért igazi 
nyeresége mind a József Attila-irodalomnak, 
mind a szépet szépen magyarázó tanulmányok 
iránt eleven érdeklődésű olvasóknak. 

Szuromi Lajos 

teleire int csakúgy, mint egy pillanatra sem 
lankadó polemikus és perújító kedve, a több év
tizedes, netán évszázados közhelyeket, meg
kövesedett nézeteket és előítéleteket energikus 
mozdulattal félretoló, avagy felülvizsgáló el-
szánása. Mint mindenkor, nagy szükség van erre 
most is, hiszen - legkivált Csáth és Török Gyula 
hagyatéka látja kárát ennek - nem dúskálunk a 
friss keltezésű és jeles elemzésekben, ha e négy 
alkotó világához közelítünk. S miért ne jelent
hetne kihívást, jótékony ösztönzést a kutatónak a 
Bori kínálta koncepció, épp a szokatlanságával, 
/nas-voltával? Termékenyítő hatású lehet, élénk 
vitára, avult elképzelések újragondolására és meg
haladására ingerelhet egy ilyfajta tanulmány
gyűjtemény. Becsüljük is érte Bori Imrét, jóllehet 
- s nézetünkkel aligha maradunk egyedül -
hozzá csak kevés ponton társulhatunk. 

Bocsássuk előre máris fenntartásaink, ellen
véleményünk summáját. Másként ítéli meg a 
szerző irodalmunk fejlődésmenetét, másként látja 
nagy alkotóink hierarchiáját, másként osztja el 
értékhangsúlyait, mint általában szokásos. 
Korántsem hiba ez önmagában — ellenkezőleg: 
egy nagy ívű, szuggesztív koncepció szülője 
lehetne e merész és dacos szuverenitás. Mégsem 
lesz - nem lehet - azzá: nem nő fel a szándékhoz 
a megvalósulás, nincs arányban a hipotézisek s a 
konzekvenciák bátorságával a bizonyító appa
rátus. Leszámítva a telitalálatokat - idézünk 
majd példákat reájuk - fájdalmasan hiányzik 
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