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1. Bevezetés 
 

A jelen tanulmány tárgya az avantgárd próza koherenciájának vizsgálata – fő-
ként József Attila kapcsán. Javarészt tehát József Attiláról szól, a szövegtan ku-
tatójának igényével, mégpedig egy olyan konferencia előadásaként, melynek tár-
gya a szövegkoherencia jellegének, szövegtani státusának, megvalósulása (vagy 
megvalósítása), kritériumainak, tényezőrendszerének vizsgálata, megvitatása. 

A „megvalósulás/megvalósítás” kettősének fogalmát mindjárt az elején kie-
melném. Petőfi S. János szemléletében, tudjuk, a koherencia a szövegre vonat-
kozó tisztán nyelvi és extralingvális szövegösszetartó tényezők, elemek közül a 
legmagasabb szintű normarendszert képezi, a kommunikáló felek konceptuális 
alapú, világismereti és tudásbázisú rendszerének operatív működése/működteté-
se, intencionalitása révén valósul meg, bármilyen szövegtípust vagy szövegfajtát 
is vizsgálunk. Mégpedig, alapvetően a két másik szövegösszetartó erő szintjétől, 
a konnexitástól és a kohéziótól nem szükségszerűen függő módon (Petőfi 2004).  

A modern szövegtan másik vezéralakja, Teun A. van Dijk szemlélete a kohe-
rencia skópuszát tekintve eltér Petőfiétől: van Dijk szerint a koherencia szerve-
sen kötődik a másik két szövegszervező erőhöz, befolyásolja azok operatív funk-
cionálását, és egyúttal önálló tudásbázisú státussal is rendelkezik (2014). 

 A jelen tanulmány keretei között nem kívánom részletesen tárgyalni a két 
kutatóóriás szemléletének összefüggését és különbözőségét, valamint a magam 
hozzájuk kapcsolódó, tanaikra épülő szemléletét. Megtettem ezt a dolgozatom 
elméleti alapját képező tanulmányaimban, különösképpen az Officina Textologi-
ca 19. számában megjelentben, valamint a 2015-ben Madridban megrendezésre 
került Petőfi-emlékülésen tartott előadásomban (Andor 2015/2018, megjelenés 
alatt). Annyit azonban e helyütt is hadd emeljek ki, hogy nézetem szerint a kohe-
rencia a szövegbelső reprezentációjából származó, a szövegprodukción alapuló 
objektív bázisú, összetartó funkcióval rendelkező konstrukciós eljárások, vala-
mint a szöveget értelmező befogadó séma alapú, hierarchikus szerkezetű mentá-
lis tudásbázisából a szövegtartalom, főként annak lexikális reprezentációja által 
aktivált ismeretek összefüggéséből adódó, gradációs természetű tudáshalmaz. 
Létét és megjelenítését alapvetően befolyásolják a statikusabb jellegű enciklopédi-
kus ismeretek, a konvencionalizált előzetes és az aktuális szituatív kontextus 
együttes hatása (prior vs. actual situational context – bővebben kifejtve lásd Kecs-
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kés 2014: 128–150), valamint az ezekre az ismereti struktúrákra épülő, a szö-
vegreprezentációnak főként lexikális „nyersanyagából” építkező száliencia-ha-
tások (Giora 2003). Mindezek alapján a koherencia a szövegprodukció és inter-
pretáció aktuális együttműködéséből adódó dinamikus természetű reprezentáci-
ót, konvencionalizált és egyúttal sztenderdizált normarendszer kibontakozását és 
érvényesülését/érvényesítését képezi egy adott szövegreprezentációs forma (szö-
vegtípus és szövegfajta1) keretében. A szövegnek tehát létezik belső koheren-
ciája, aminek létrejöttét elősegítik a konnexitás és a kohéziós feltételek. Ezek hi-
ányában nem tud koherens szöveg kialakulni. Ennek alapján ez a belső koheren-
cia jórészt grammatikai-szemantikai jellegű, természetesen pragmatikai követ-
kezményekkel rendelkezve, pl. kihatással az érthetőségre és elfogadhatóságra. 
Emellett létezik a szöveglétrehozó és a befogadó, szövegértelmező világtudására 
épülő külső, alapvetően pragmatikai bázisú koherencia. 

 
2. Néhány megjegyzés József Attiláról 

 
A jelen dolgozat alapvetően József Attiláról szól – mégpedig a szövegkoherencia 
kapcsán. Ismerjük életének, életkörülményeinek alakulását, szenvedéseit és küz-
delmeit, dilemmáit, gondolatvilágát – főként testvéreinek, szerelmeinek, entellek-
tüel barátainak, generációja költőtársainak, kritikusainak interpretálásában. És is-
merjük ezeket (mondhatni, közismert) a saját maga reprezentációjában, önmegva-
lósító költészetén keresztül. Számos kiváló kutató vizsgálta, elemezte és értékelte 
József Attila poétikájának, inkább „poétikáinak” (Bókay 2004) alakulását, a kez-
detektől fogva, a rá gyakorolt költészeti vonulatok hatását, és az azoktól való saját-
ságos elrugaszkodását tárgyalva egészen ún. „tárgyköltészetének” kialakulásáig, 
ezeknek a költői tökélyig történt megvalósulásáig/megvalósításáig. De én a jelen 
mondandóm során ehhez nem kívánok újabb fejtegetésekkel hozzájárulni. S nem 
kívánom itt elemzés tárgyává tenni József Attila betegségének, pszichózisának a 
költészetére tett, az abban tetten érhető hatását sem. Megtették ezt már nálam ava-
tottabb irodalomtudósok, pszichiáterek, József Attila szerelmei, köztük leginkább 
talán Vágó Márta (1975), és barátai, legmélyebben talán közeli barátja, Németh 
Andor (1989). Az utóbb említett tényező, a betegség látható és értelmezett, vagy 
inkább értelmezhető hatása azonban a szövegtan kutatójaként, különösen a szö-
vegkoherencia tényezőrendszerének intencionális vagy non-intencionális működé-
se vizsgálójaként engem is különösen érdekel. József Attila kapcsán különöskép-
pen amiatt, mert betegségének kialakulását és költészetére való hatását a különféle 
kutatók – kevés kivétellel – leginkább életútjának és oeuvrejének utolsó szakaszá-
ra approximálják. Az én érdeklődésem azonban az életút egészét, a teljes oeuvre-t 
illeti, a kezdetektől a tragikus vég bekövetkeztéig. De a jelen dolgozatban erről is 

                                                           
1 A szövegtípus és szövegfajta megkülönböztetését, viszonyát illetően lásd: Andor 2017. 
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csupán a felemlítés szintjén beszélek. Másutt talán majd hosszabb terjedelemben 
én is tárgyalni fogom magát a betegség minősítését, a szkizofrénia markereinek, és 
az ún. borderline szindrómának József Attila költészetében tetten érhető, főként a 
szövegkoherencia szintjén megnyilvánuló jeleinek tárgyalásán, elemzésén keresz-
tül. Ismereteim jelenlegi fázisában azonban erre még nem vagyok, nem lehetek 
kész. (Itt csupán zárójelek között jegyzem meg, hogy a jelenkori pszichiátriai is-
meretek szerint – főleg Jádi Ferenc, Stark András pszichiáterek, valamint az iroda-
lomtudós Bókay Antal – diagnosztizálása nyomán (Bókay–Jádi–Stark 1982) vélel-
mezhető, hogy József Attila nem a szkizofréninia jeleit mutatta viselkedésében és 
szövegprodukciójában (ahogy ezt korabeli analitikusai, Rapaport Sámuel, Gyöm-
rői Edit és Bak Róbert felfedezni vélték), hanem a jóval később, 1979-ben, Nancy 
Andreasen által leírt, a személyiségzavarok csoportjába tartozó ún. borderline sze-
mélyiségzavarban (határeseti szindrómában) szenvedett. Ennek a betegségnek a 
tünetrendszere, Andreasen nyomán (lásd DSM-5 (2013)) bizonyos mértékben, 
ugyanakkor nem a szövegprodukciót illetően, átfedéseket mutat a szkizofrénia tü-
netegyüttesével. Bókay a később publikált, József Attilával foglalkozó monográ-
fiáiban bemutatott szövegelemzéseiben egyértelműen ad hangot véleményének, 
mely szerint József Attila költői tevékenysége nem a szkizofrénia jeleit mutatja 
(2004, 2006)2. A mentális zavarok tünetegyütteseit, diagnosztizálásukat kézi-
könyvként tételező DSM-5 szerint (2013: 663) a borderline személyiségzavar 
összefoglalóan egy kifejezetten instabil interperszonális kapcsolatokkal, én-képpel 
(self-image), érzelmekkel és markáns impulzivitással jellemzett pszichiátriai 
szindróma. S az eredetileg Andreasen (1979) által azonosított tünetegyüttes javaré-
sze valóban vonatkoztatható a József Attila életútjának leírásaiból elénk táruló fak-
torok együttesére.)  

 
3. A Piros történet 

 

Mi tehát a jelen dolgozat tulajdonképpeni tárgya, skópusza? Érdekes és koránt-
sem közismert dolog: József Attila prózája, azon belül is egyetlen műve, a Piros 
történet. Keletkezésének időpontját Bálint György adataira hivatkozva Fehér Er-
zsébet és a legnagyobb József Attila-kutató, Szabolcsi Miklós 1925-re teszi, Jó-
zsef Attila életútjának a bécsi utazást megelőző időszakára, arra az időre, amikor 
József Attila költői tevékenységére még csupán gyengén hatott az avantgárd, a 
Nyugat-Európában egyre markánsabban teret nyerő, a szürrealista prózába és 
poétikába torkolló irodalom (1967: 185). 

                                                           
2 Ennek azonban látszólag ellentmondanak Harold F. Searles hatalmas beteganyagon bemutatott és 
értékelt/értelmezett megfigyelései a szkizofrénia komplex tünettanáról. Searles hatalmas, 800 oldal 
terjedelmű esetbemutatásait tanulmányozva számos tekintetben ráismerhetünk József Attila sze-
mélyiségvonásaira (Searles 1996, lásd különösen a beteg függőségi viszonyaival/viszonyulásaival 
foglalkozó 3. fejezetet, 114–156).  
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A Piros történet sosem volt közismert mű a József Attila-i oeuvre-ben. A mai 
irodalomtudomány legjelesebb művelőinek többsége sem ismeri. És akik mégis, 
azok sem voltak képesek igazán tematikailag, illetve műfajilag besorolni. Ezt 
tükrözi az irodalomtudósok rá vonatkozó tipizálási ítélete. Minden bizonnyal 
Szabolcsi nyomán (1967: 185) ’prózaversnek’ tartják. Szabolcsi Bálint Györgyre 
hivatkozva használja az ugyancsak érdekes, terminus státusúvá vált kifejezést, 
megjegyezve, hogy Bálint ezt a prózát „a gyermekkori versek közé utalta” 
(1967: 185). 

Érdekesnek találom, hogy bár a Piros történet megjelenik József Attila 1977-
ben kiadott Versek, műfordítások, széppróza c. összegyűjtött összkiadásának 1. 
kötetében (693–695. – lásd a függeléket.), a nehezen hozzáférhető kétkötetnyi 
gyűjtés mellett a Móra Könyvkiadó gondozásában megjelent két mesekönyvben 
is (az 1978-ban T. Aszódi Éva által szerkesztett Barackvirág c. meséskötet utol-
só történeteként (176–178), mely kötet a „XX. századi klasszikusaink legszebb 
meséiből” alcímet viseli, valamint az 1980-ban kiadott Világokat igazgatok: 
üveggolyókkal játszom c. kötetben (Tarbay 23–25)). Egy, az internetre feltett, T. 
Aszódi Évával készült riportban olvastam, hogy a szerkesztő beismerte, idézem, 
„fogalmam sincs arról, tkp. miről is szól a történet, mit is kezdjek vele”. De 
mégis beválogatta kötetébe, mely kötet meséket tartalmazott. Az nyilvánvaló, 
hogy a Piros történet stílusában, tartalmában, szövegreprezentációjának tekinte-
tében radikális módon eltér a mese-narratíváktól, pl. a szintén József Attila által 
írt, közismert Csoszogi, az öreg suszter történetétől. A Piros történet ugyanis 
nem követi a meseszöveg konvencionális reprezentációját, szkriptszerűségének, 
prototipikus konstrukciójának jegyeit. Már a szöveg kezdetén sem. Nem jellem-
ző pl. a meseszövegekre a múlt idejű kérdésfeltétellel való diszkurzív indítása. 

A szövegben keverednek a társas diskurzus és az epizodikus narratíva konst-
rukciós- és stílusjegyei, regisztertípusának bizonyos mintázatai (pl. megszólító 
mondatforma interrogatívum formájában reprezentálva: tulajdonképpen a szöveg 
egészében végigkövethető módon, a lexiko-grammatikailag nyomatékosított be-
szédmodor (pl. a 4. bekezdés elején), meglehetősen rövid megnyilatkozások/mon-
datreprezentációk sorozata mind a diszkurzív, mind a kifejezetten leíró narratív 
szövegrészekben.  

Ugyanakkor a szövegegész nem tartható tisztán novellisztikusnak sem. Nincs 
egységes témavezetése, tematikus progressziója még a szakaszolt forma egysé-
geinek szövegbelsejében is következetlen, megítélésem szerint a diszkurzív re-
giszter- és stílusjegyek következtében. 

Ami pedig az „irodalomtanászok” által kifejezett tipizálást illeti, a ’prózavers, 
prózaköltemény’ besorolást erősen erőltetettnek, hovatovább „mondvacsinált-
nak” tartom, még akkor is, ha olyan kiválóságok fogalmazták meg, mint Szabol-
csi Miklós (1967), Bori Imre (1969), vagy Fodor Géza (2008: 11). 
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A ’prózavers’ versiségével kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy maga 
József Attila szakaszolta (pluszjelekkel elválasztva) írásának részeit, ami – leg-
alábbis a formát illetően – valóban felveti a versszakolás kérdését a prózai szö-
vegek írásos formájának bekezdésekre tagoltságának ellentéteként a hagyomá-
nyos költészeti szövegreprezentációban. Kéziratos formájában is megnéztem a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban az írást. A kétlapnyi szöveg első lapja írógéppel ké-
szült (a szerző kézírásos belejavításaival), második oldala pedig teljes egészében 
kézírással. Nem tudni pontosan, hogy a gépírásos részt József Attila maga gé-
pelte-e, vagy talán mással végeztette. Mindkét lapon azonos típusú szakaszolás 
látható. A szakaszolás tényét és formáját a szerző nyilvánvalóan intencionálisan 
elgondolta és kivitelezte. De ettől az írás még nem nyeri el a versiség formáját. 
A szabadverses formát sem, hiszen azt József Attila oeuvrejének rövid ideig tar-
tó avantgard szakaszának befejeződése után, annak elutasítását követően tette 
magáévá, főleg az ún. tárgyi költészetének kialakítása/kialakulása során. 

A következőkben kíséreljük meg megfigyelni és értelmezni a szakaszolás alap-
ját és módját. A prozaisztikus írás valamennyi szakaszolt egységében vannak 
olyan szavak, amelyek tudáskeret-aktiváló potenciálja igen erős. Ilyenek az első-
ben a tehenet, a madarat, a halak és a fémek. Ezek különféle keretreprezentációkat 
és kapcsolódó (vagy hozzájuk kapcsolható) szkriptális elemeket hív(hat)nak elő a 
mentálisan tárolt tudáskereti, az ún. külső nyelvi lexikális kifejezéshálózatokból. 
Azonban a felsorolt tételek egyike sem tekinthető prototípusos séma alapú hívó-, 
azaz szövegszervező státussal rendelkező lexikális egységnek (mint amilyenek pl. 
a forgatókönyvi ismereteket aktiválni képes eseménybázisú szavak, szókapcsola-
tok). Ezek a szavak inkább részei (valamilyen hálózat alapú kapcsolati szinten) bi-
zonyos tudáskeret mentális reprezentációinak. A szövegben, diszkurzusban azon-
ban, szövegszervező vezérszó híján az ilyen típusú lexikális egységek is képesek 
előhívni és aktiválni a hozzájuk köthető mentálisan, séma formájában rögzített tu-
dáskeretet, azaz (nevezzük így az ilyen eseteket) másodlagos szövegszervező, a 
szöveg szempontjából szemlélve kulcsszói státussal3 rendelkeznek. Csakhogy a 
kulcsszavak szövegszervező státusa narratív szövegek írásbeli reprezentációjában 
a formális reprezentáció keretei közt is megnyilvánul, pl. bekezdések nyitásával. 
Bekezdéseket a Piros történetben is találhatunk, sőt, kvantitatíve túlzott mértékben 
is, egy-egy szövegszakaszba ágyazott módon megjelenítve. 

József Attila Piros történetében az a rendkívüli, hogy az egyes szövegszaka-
szok tudáskeretbázisául szolgáló lexikális tételek fogalmi skópusza között vajmi 
csekély a tematikai jellegű kapcsolat, annál több viszont az izoláltan reprezentált 
fogalmi bázis, az ennek eredményeképpen létrejött gyakori tudáskeretváltás 
(frame shifting), fogalmi alapú inkompabilitás. S ez a szöveget interpretáló ré-
széről a koherens szövegreprezentáció csökkenését, akár megvalósulatlanságát 

                                                           
3 A kulcsszavak szöveg-organizációs státusát illetően lásd pl. Andor 2016a és 2015/2018. 
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eredményezi/eredményezheti. Az ilyen, gyakori tudáskeretváltások vezérszavak-
kal, vagy másodlagos státusú aktiváló lexikális elemek révén nem csupán egy, 
József Attila által szignált szakasz keretei között figyelhetők meg, hanem a szö-
veg-egészben folyamatosan (tehén, madár, halak, fémek, fémkocka, rendőr, koz-
mikus sugarak, bankigazgató, esernyő, négy fal, szeretők, vörös vastömb – csu-
pán a szöveg első oldalát áttekintve). Az imént tett megfigyelés fejezi ki azt, 
hogy milyen mélységű az összefüggés a szövegszervező státussal rendelkező 
kulcsszavak tudáskeret-bázisa és a szövegreprezentáció tematikai viszonyai kö-
zött, s mekkora kihatással van ez a viszony a szöveg koherenciájára. A Piros tör-
ténetben az asszociatív bázisú képi kapcsolatok halmozása/halmozódása és sok-
szori összefüggéstelensége a tartalmi inkoherencia eseteit fedi fel. 

Nem sokat segít a Piros történet koherens szövegkonstrukcióján az a tény, 
hogy a fent említett lexikális egységeket (tehén, madár stb.) egy szakaszon belül 
(lásd pl. az első szakaszt) váltakozóan visszatérően jeleníti meg a szerző. A te-
hén szerepeltetését illetően ennél is tovább megy: a ’tehénkeresés’ motívuma 
mintegy keretet adva a narratív történetnek, visszatér a szöveg második oldalán 
azt jelezve, hogy József Attila intencionális síkon kezeli a kvázi kulcsszószerű 
státussal rendelkező lexikális kifejezések által reprezentált fogalmi bázist.  

Megjegyezzük, hogy a szövegkonstrukció körvonalazott megvalósítása, a lát-
szólag inkoherensen reprezentált keretváltások és szokatlan asszociatív bázisú 
szomszédsági lexikális kifejezések kollokációi ugyan meglehetősen jellemzőek az 
avantgárd költészetben és prózairodalomban (lásd pl. az angol David Gascoyne 
verseit (2014)), a legfeltűnőbben talán a szürrealizmusban, de a poézisben az ilyen 
lexikális reprezentáció a szerző részéről tisztán intencionális alapú, és ennélfogva 
interpretálható (illetve interpretálandó). Az imagisztikus képsorokat nézve, itt is, 
mint ahogy József Attila költészetében általában, tetten érhető, nyomon követ-
hető a poszt-impresszionista ábrázolásmód expresszionizmusba, szürrealizmus-
ba, sőt a konstruktivizmusba való áthajlása, éppúgy, mint a korabeli képzőmű-
vészet nagyjainál, így pl. Matissenál, majd Chagallnál, a képbontás dinamizmu-
sa, a montázstechnika, valamint a laza asszociációk merészsége révén kifeje-
zett/kifejeződő mozgalmasság, a tudatalatti világ a belső én megközelítése és ki-
vetítése révén. Bori Imre megjegyzi (1969: 140), hogy amennyiben a vizuális 
tartalom másodrendűvé lesz az érzelemkifejezés mögött, ott az impresszioniz-
mus átvetítődik expresszionizmusba. A festészetben például „az expresszioniz-
mus lényege a koncentrált érzés, s ennek kivetítése a [művészi] formákkal és szí-
nekkel” (Hevesy Iván 1919). Hevesy felfogásában (1922) a művészet csak esz-
köz az érzések kivetítésére. Ami pedig nézetem szerint az expresszionista ábrá-
zolásmóddal azonos. Ugyanez az átvetítődés figyelhető meg József Attila ima-
gisztikus, fogalmi – képi világában is, az ugráló szabad asszociációs kompozí-
ciókban, amelyeket a költő a Piros történetben is kifejezésre juttatott, s ami jel-
legzetes karakterét adta a 20-as évek második felétől kezdve költői kifejezés-
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módjának (Szabolcsi 1977: 546). Nézetemet megerősíti Szabolcsi megjegyzése 
(1971: 13), mely szerint az irodalmi expresszionizmus is avantgárd, mely ugyan-
akkor visszahat az impresszionizmusra. Szabolcsi szerint (1977: 353) a szimbo-
lisztikus expresszionizmus jelképkötegeket reprezentál, átvetülve ezzel a sze-
cesszióba. Bori Imre a Piros történet prózaversszerű kompozícióját illetően meg-
jegyzi, hogy a benne megjelenített képi világ szürrealista technikával készült, a 
Piros történet „elsősorban automatikus szöveg” (1970: 97). Hogy pontosan mit ért 
a szövegreprezentáció automatizmusán, azt viszont – sajnálatosan – nem inter-
pretálja olvasói számára. Bókay monográfiájában kifejti (2006: 243–244), hogy 
„az avantgárd montázstechnikája szétszedi a koherens tárgyvilágot. […] József 
Attila is átveszi az avantgárd asszociációs-metonimikus technikáját”, főként az-
zal, hogy véletlenszerű szomszédosságot (korpusznyelvészeti terminológiával 
kifejezve ’kollokatív kapcsolatokat’), abszurd, szabad asszociációs, meghökken-
tő imagisztikus, esetenként összefüggéstelen képi kapcsolatokat teremt a lexiká-
lis kifejezések között. 

Ugyanakkor sietek megjegyezni azt is, hogy József Attila esetében felmerül a be-
tegségéből potenciálisan adódó szimptomatikus szövegi tükröződés, a pszichotikus 
diskurzus, a szkizoid beszédmodor Andreasen (1979), Chaika (1990), McKenna 
(2007) és Andor (2016a) által azonosított nyelvhasználati tünetegyüttesének, az in-
koherencia gradációjának váltakozó intenzitással fellépő megvalósulása és felismer-
hetősége, a nyelvi reprezentáció jeleinek azonosítása révén a betegség diagnosz-
tizálhatóságának irányába mutató módon. Nevezett szerzők kimutatták a szkizoid 
diskurzus lexikális alapú fogalmi reprezentációjában az inkoherencia szemantikai–
pragmatikai bázisú jellegzetességeit. Tucatnyi beteganyag szövegmintáinak elem-
zésén keresztül ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a szkizofrénia alapvetően nem 
érinti a szintaktikai reprezentáció szintjét, az nagyrészt intakt marad. 

Hogy József Attila prózaszerű szövegében mégis felfedezhetjük a szöveg-
konstrukció lexikai bázisának zavarait s annak kihatását szövegének koherenciá-
jára, arra utal, hogy kellőképpen nem indokolt Bókay, Jádi és Stark (1982) meg-
állapításai alapján egyértelműen a határeseti szindróma diagnózisa mellé letenni 
voksunkat, hanem a bizonyíthatóság céljával újra kell vizsgálni és értelmezni a 
pszichoanalitikus Bak Róbert, Rapaport Sámuel és Gyömrői Edit feljegyzéseit 
(Horváth–Tverdota 1992) a szkizoidszerű diskurzus jellege és státusa azonosí-
tásának érdekében. S hogy ehhez nem csupán a költő élete utolsó kb. három évé-
nek „szövegtermését” kell vizsgálni, hanem oeuvre-jének korábbi szakaszait is, 
az felvetéseim alapján számomra nyilvánvalónak tűnik. Ugyanis – ne felejtsük el 
– a Piros történet megszületését az irodalomtudósok József Attila alkotói pályá-
jának korai szakaszára, 1925-re teszik.  

Hogy mennyire tükrözi az írás József Attila betegsége alakulásának és stádiu-
mának ismérveit, vagy ezzel szemben a költői technika tudatos, az ún. tudásfo-
lyam típusú (stream of consciousness alapú) prózaszerű megvalósítását mutatja-e, 
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annak megállapítása a jövő szövegtani analízisének feladata. Az feltétlenül kije-
lenthető, hogy a Piros történet (kölcsönvéve a költő Beney Zsuzsa szóhasználatát) 
„rejtélyes” szövegproduktum (2010: 340). Beney ugyancsak rejtélyesnek minősíti 
hosszú és tüzetes fejtegetéseiben József Attila Eszmélet c. verskompozícióját, 
melyben az inkoherencia vélelmezetten megmutatkozó jegyeit a költő betegségé-
nek, a szkizofréniának tüneteiként értelmezi. Beney József Attila szövegreprezen-
tációiban tételezetten taglalja a konfúzió jeleit. Kiemeli, hogy ez abból adódik, 
hogy a költő „számára egyszerre létezett a világ mint homogén és mint inhomogén 
létező […] anyagiságának kontinuus és diszkontinuus formájában” (2010: 392).  

Tverdota György a Párizsi anzix c., 1927-re datált vers szerkesztésmódját 
tárgyalva (1978) összeveti az avantgárd költészet szövegreprezentációjára oly 
mértékben jellemző montázstechnika formai-szerkezeti kivitelezésének két típu-
sát: a kollázst és az anzix-szerű megjelenítést. A kollázst a versépítés laza típusú 
spontaneitásának tartja, míg az anzix szerkesztésmódja tudatosabb, kötöttebb an-
nál. Meglátása szerint a kollázs „kisebb-nagyobb diszparát elemekből összeválo-
gatott és összeragasztott kép-egész”. Az anzix-szerkezet pedig „önálló és zárt, 
független, egymásból nem következő, ok-okozati kapcsolat, időbeli egymásután, 
azonosság vagy ellentét szerint nem összefüggő miniatűr képek egyberótt egé-
sze”. Imagisztikus képsorok „laza, könnyed kapcsolódása” (1978: 52), „össze-
zsúfolt heterogén elemek, […] képek diszparát halmozása” (1978: 54). Míg a 
kollázs a kapcsolatba hozott elemek szabadabb, önkényesebb reprezentációját 
képezi, addig az anzixot, Tverdota gondolatai mentén, a szövegreprezentáció na-
gyobb fokú kötöttsége, szándékolt szerkezetisége, intencionalitása jellemzi. Né-
zetem szerint Tverdota meglátásai közvetlenül vonatkoztathatók a Piros történet 
szövegszerkezetére, melyben konceptuálisan diszparát elemek felvonultatásának 
nagyobb fokú spontaneitása, kollázsszerű szabad kapcsolódása figyelhető meg, 
mint a tudatosabb szerkesztettségre utaló anzix-szerkezet. 

S miért éppen piros József Attila története? Tudvalevő, hogy ez volt a költő 
számára, fizikai jellegét és szimbolikus, metaforikus tartalmát tekintve a legked-
vesebb szín. Szimbolikus tartalmánál fogva alkalmas arra, hogy az álomszerű 
képvilágot körítésszerű megjelenítésként biztosítsa. Márpedig a Piros történet 
értelmezhető montázsszerkezetszerűen reprezentált imagisztikus, asszociatív ala-
pú képsorokban megjelenített álomvilágként (Kányádi 1999). Bori Imre megfo-
galmazásában tekinthető monológversnek (nézetem szerint akár vívódást kifeje-
ző belső monológnak) is, „melyben a képkapcsolatok lazább jellege, de az asszo-
ciációs kapcsolatok villámainak merészebb kisülése is érvényre jut” (1970: 91). 
József Attila szürrealista költészetébe illeszkedve szerkezetileg kétsíkú: tényeket 
rögzít, és asszociációs váltásokkal telített (Bori 1970: 92). Keletkezhetett a szer-
ző ihletett, euforikus, akár vágyakozó, bódult tudati állapotában. Az álomszerű 
vízió, a látomásszerűség jeleit mutató, narratív elemeket tartalmazó írás létre-
jöttének valós körülményeiről azonban ez ideig nincsenek ismereteink. 
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The Coherence of Avant-garde Prose – in Connection with Attila József  
 

In the first section of the paper, the authors’s conception of the relation of textual 
coherence is outlined and defined. In the following sections, the characteristic features 
and criteria of the notion are studied in the composition and content of the prose-form, 
unusual textual representation of the piece of writing, titled Piros történet (Story in Red), 
by the poet Attila József, wherein traces of incoherence both at the level of frame-based 
textual mapping and text-organization are identified and interpreted. The issue targeted 
in the investigation concerns the possibility and degree of influence of the author’s 
psychic condition during the composition of the text analysed, from the point of view of 
its coherence.  
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Függelék 
 

1925 
 

PIROS TÖRTÉNET 
 

– Nem láttad a tehenet? Kétfelé állt a szarva és gomb 

volt a végén. Aztán amikor fejtem, szeliden hallgatózott. 

– De bizony, láttam a madarat, piros almát tartott a 

csőrében. Fölvetette a fejét és tartotta benne. 

– Nem láttad a tehenet? Este letérdelt lassan, aztán el-

aludt. Borja is volt, de azt elvitték, tul a folyón. Ballagott 

az úton, a farkát meg mozgatta jobbra, balra. 

– Mondom, a madár fölvetette a fejét és tartotta benne. 

Piros volt és én most keresem. Tudom, hogy ideesett az 

alma. A halak pedig most odavannak, ahonnan a mada-

rak jönnek. Bizonyosan ott van a dombon a fémek között. 

Mert nagyon csillogott, amikor leejtette. 
 

* 
 

Kissé jobbra dőlt, nagy fémkockát szoritott a hóna 

alá és elindult. Könyöke kiállt, mint a kocka kilencedik 

sarka és beleütődött az ajtófába. A sarkon már egészen 

jobbra dőlt. Megkérdezte a rendőrt: 

– Nem tudja kérem, merre van a Lovag-ucca?  

– Ahol József Attila lakik? Hogyne tudnám. Nagy köl-

tő ő és én vigyázok a rendre. Sisakom is hegyes, hogy 

leperegjen róla az eső. 

– No látja. Mindjárt tudtam, hogy maga derék ember. 

Ugyan őrizze meg ezt itt, ni. Mire az utolsó vonatok 

megérkeznek eljövök, hogy magammal vigyem. 

Hóna alá nyult, letette a fémkockát. A járó kelők pedig 

megálltak. Különös volt, hogy egy fémkockát őriz a rend-

őr. Az aszfalt csöndesen világított és az emberek csodál-

kozva gyerekjátékokat vettek a boltban.  
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* 
 

– Fölfedezték a kozmikus sugarakat, és te épp egy órája, 

hogy ott ülsz abban az alacsony székben. Látod, a famun-

kások már megcsinálták a magos szekrényt. Sok ajtaja 

van és amikor kinyilik, megolajozzák a tengelyeket. Mit 

fogsz beléakasztani, ha alacsony székben ülsz és hegyesor-

ru hajókon nem ringattad a gyerekedet? 
 

* 
 

A bankigazgató elbocsátotta munkásait, mikorra meg-

érkezett. Azonnal fölakasztotta tarisznyáját a kilincsre, 

átöltözött és előfizetett a helybeli lapokra. 

Sétaközben találkoztak először. Az emberek összebuj-

tak a szögletekben és hajlongtak körbe-körbe. Nyitott 

tenyerükből kiesett a sötét esernyő, mellyel épp tréfásan 

fenyegetőztek. A négy fal sima testével tartotta a menyeze-

tet, mely fehéren terült a magasban, párhuzamosan a szere-

tőkkel. Középen állt a négyzetes hasáb, egyetlen vörös 

vastömb. 

* 
 

– Látom, jössz az útról, ahol kétoldalt ülnek a fáradt 

bokrok és az utasokra várnak, akik jönnek a város felé. 

Odaérnek és szólnak: No bokor, mit vársz? … Azok 

meg ülnek, mert fáradtak és várakoznak az utasokra, akik 

jönnek a város felé. 

– Látod, jövök az útról és keresem a tehenet. Meg kell 

keresnem, mert nőnek a gyerekek és kell, hogy ringatózza-

nak a hegyesorrú hajókon. Nagy kéményükből füst száll 

föl és mennek, a hullámok pedig piros golyókat gurigál-

nak előtte. De te szép vagy, hát nesze. 

Lehajolt, fölemelt egy marék fekete földet és símára 

nyitott tenyérrel odanyujtotta. Az pedig kezet szorított 

véle s a földet magasba nyujtotta a fejük fölött. Egészen 
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magasra, kabát ujja is visszacsuszott a könyökéig. 

– Köszönöm a szíved és íme, megőrzöm.  

Azzal a földet a pengő ínnal szerkesztett szélbe szórta. 

Megcsendült az, mint a poharak, mikor a ház előtt gyere-

kek szaladgálnak és lobogó hajukon átsüt a napfény. 

 


