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A „KÜLVÁROSI ÉJ" 

A között a négy-öt vers között, mely József Attila neve hallatán szinte minden olvasó 
embernek eszébe ötlik, feltétlen ott van a Külvárosi éj. Igazi reprezentáns költemény. A József 
Attiláról szóló munkák is kivételes figyelemben részesítik, s az idén utóéletének igen jelentős 
szakaszához érkezett: érettségi tételként szerepelt a humán osztályok írásbelijén. A dolgo
zatok, melyek ezeken az írásbeliken születtek, talán az év legtanulságosabb kulturális doku
mentumai. Belőlük jól ki lehetne olvasni, hogy a költő, akinek centrális jelentősége tanter
vekben, irodalomtörténetírásban és irodalompolitikában immár vitathatatlan, milyen való
ságos szerepet tölt be az ifjúság irodalmi műveltségében, s a róla való ismeretek miként rög# 
ződtek: deduktív tételekként vagy a szépség megértett és maradandó varázsa révén? 

Azok között a dolgozatok között, melyeket én átolvastam, voltak jobbak, rosszabbak, 
de valamennyiben volt egy közös elem: annak hangsúlyozása, hogy „a költő e versében 
hitelesen mutatja be a külvárost s a benne élő munkások nyomorát". Elég sok szó esik még 
a költő osztályához való hűségéről, ennek erejét az Elégiából, a Téli éjszakából és más ver
sekből vett idézetekkel is igazolják, idevágó életrajzi adatokra is utalnak, de figyelmük elő
terében végig a bemutató, ábrázoló funkció áll. Dicsérik ugyan a formát is, főként a képek 
szépségét, pontosságát, hogy mennyire találóak, de szilárdan csak a nyomor fogható doku
mentumait tartják kezükben. „Azzal a művészi fogással — olvasom egy helyütt —, hogy 
éjszakai képbe helyezi a külvárost, még jobban kiemeli, erősíti az ott levő nyomort." Aligha 
kétséges, hogy erről a nyomorról hallottak legtöbbet az órákon. Tényeit egymásba szőve 
sorolják, függetlenül attól, hogy melyik versből valók. A Szocialisták, a Munkások, a Mondd, 
mit érlel..,, a Külvárosi éj, az Elégia, a Téli éjszaka s a Hazám c. verseknek, szemükben, 
ugyanaz az értelme: leleplezik a kapitalizmust. Hogy a külvárosról mások is írtak már verset, 
hogy maga József Attila is — a Munkásokban adott nagy összefoglalás után is — újra és újra 
„megírja", s amit ír, mindig új és önmagában is egész, ezen elgondolkozni nem jut eszükbe. 

Hogy ki a hibás ebben, nem feladatom kutatni, s talán fontosabb is arra rájönnünk, 
miféle módszerbeli oka van annak, hogy elemzéseik során olyan elképesztő veszteség éri 
a verset. Aligha kétséges, hogy fogyatkozásaikban valamiképpen a szaktudomány is vétkes. 
Értelmezéseknek ugyan nem vagyunk szűkiben, a Külvárosi éjről is elég sokat írtak, de az 
érettségi dolgozatoknál fájlalt hiány egy része a József Attila-irodalom ismerője számára 
is hiány marad. Sőt a tüzetes, gondos interpretálások után olykor még nyugtalanítóbban, 
követelőbben érezzük, hogy valami fontos többlet érintetlen, megfejtetlen maradt. Ezt 
kellene valahogyan megközelítenünk. 

Olyan versek, amilyen a Külvárosi éj, ritkán születnek és sohasem véletlenül. Mindig 
valami nagy feszültség oldódik fel, valami nagy ügy intéződik el általuk. Tudott dolog pl., 
hogy Vörösmarty érzésvilágának eléggé állandó eleme a patriotizmus, de ahhoz, hogy a 
Szózatot megírja, olyan sorsdöntő fordulatot kellett átélnie, amilyen 1836-ban bekövet
kezett, mikor is a nagy reményeket meghazudtolva, egyszerre az egész reformmozgalom 
került veszélybe, s a reakció dühe a legjobbak ellen fordult. E nyomás alatt, ezzel szemben 
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lett olyan romolhatatlan e költemény pátosza, s számvetésének arányaihoz mérten is olyan 
erős és izzó az érzelmi fedezete. Tudjuk, hogy Ady gondolatai a maga költői hivatásáról elég 
korán kialakultak, de mennyi körülménynek kellett összejönni, hogy a Hunn, új legenda 
teljessége létrejöjjön, s hányszor szakított Lédával, míg egyszer, egy nem ismétlődhető 
kegyelmi pillanatban megszületett az Elbocsátó szép üzenet!? 

József Attila hosszú éveken át élt a külvárosban, a nyomort is elég tartósan szenvedte, 
írt is róla nagyon sokszor, de a Külvárosi éj, bár ugyanazon világnézet hatja át, mint többi 
remekét, s anyaga révén is szoros kapcsolatot tart más műveivel, valójában mégis egyedül
álló, nem ismételhető külön világ, önmagában is zárt egész, Kosztolányi szavával élve: ,,érzéki 
csoda". Első azok közül a művek közül, melyekre évek óta készülődik. Babitsról írott ismert 
bírálatában ugyanis már 1930 januárjában, tehát több mint két évvel a Külvárosi éj meg
írása előtt, határozott formában fejti ki a teljes valóság művészi megragadásának igé
nyét: „Az anyag végtelen, határtalan. És noha minden egyes dologban rábukkanunk a lélekre, 
a dolgok egyetemének lelke mégis elsikkad előlünk. Hiszen a dolgok egyetemét nem szem
lélhetjük közvetlenül, mint teszem azt egy cseresznyefát." Ám a lélek nem nyugodhat bele, 
hogy rajta kívül is legyen valami határtalan. Ezért, vagyis „e legnagyobb szükség okából 
átlényegül ihletté, amely a szemlélhetetlen világegész helyébe szemlélhető műegészet alkot. 
Műalkotáson kívül egészet soha nem szemlélünk. Az ihlet tehát a szellemnek az a minősítő 
ereje, amely az anyagot végessé teszi. Ezek szerint a mű közvetlen egyetemesség, vagy szem 
előtt tartva, hogy belsejében kimeríthetetlen, határolt végtelenségnek is mondhatjuk." (József 
A. Összes Művei. III. 48.) Ismeretes, hogy van egy művészetbölcseleti alapvetése még ugyan
ebből az évből. (ÖM III. 78—100.) Nemigen szoktak rá hivatkozni, mert gondolati akro-
batikáját követni alig-alig lehet, de a művészet eme nagy lehetőségéről vallott elképzelése 
abban is félreérthetetlen nyomatékkal szerepel. Ebből az elmélkedésből az iméntiekhez az 
alábbi gondolatok kívánkoznak még: A mű úgy készül, hogy a művész a valóságból kivá
lasztja azokat az elemeket, amelyekből művét majd megalkotja. „Ezzel a kiválasztott valóság
résszel elfödi a szemlélet elől az összes többit, a ki nem választottat." További fejtegetéseiből 
kitetszik, hogy a kiválasztott elemek — felfogása szerint — úgy kelthetik a »világegész« 
benyomását, ha egyetlen szemléleti egésszé forrnak össze, s ha szervezetükben az adott tár
sadalom valóságos összefüggéseit juttatja érvényre az ihlet. (ÖM III. 320.) Fontos itt minden 
mozzanat, de szempontunkból az általunk kiemelt ihletre kell most figyelnünk, mert az össze
függések felismerésének szükségét eddig sem hagytuk figyelmen kívül, de sokszor elfelej
tettük, hogy ez önmagában senkit sem képesít arra, hogy a valóság elemeit ép művé, eleven 
organizmussá szervezze. A „világegész" megragadására hiába szánná el magát a költő, ha 
nem adódnának nagy alkalmak, melyekben képes is átérezni az egészet. Az a fajta állapot 
lehet ez, melyről így vall egyik versében: 

S valami furcsa módon 
nyitott szemmel érzem, 
hogy testként folytatódom 
a külső világban — 
nem a fűben, a fákban, 
hanem az egészben. 

A szemlélet önmagában aligha képesít ilyen teremtő átélésre; varázslatra, melyet a dolgok 
„leikévé" lényegült ihlet éltet. Nem véletlen, hogy általában nagy életpróbák, eszméitető ráz-
kódások után s a lélek érett állapotában adódnak ilyen kivételes alkalmak. A nagy versek, 
így a Külvárosi éj megértése is jórészt azon múlik, hogy megtaláljuk-e benne azt a konkrét 
indítékot, rendező elvet, melynek ujjmutatásai az átlényegítést intézik. 

Induljunk a körülmények felől. József Attila élete 1932 nyarán emberpróbáló fordu
lathoz érkezett. Két nehéz esztendő súlyos konzekvenciái szakadtak.rá. E két év alatt elvesz-
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tette Mártát, a „jómódú leányt". Vitriolos bírálatban levágta Babitsot, s alig kíméletesebben 
Móriczot és Kassákot. Szakított a Bartha Miklós társasággal, s elhatárolta magát a népiektől. 
S mindezt fontolgatás, kétség és lojalitás nélkül csinálta. Éles tollával nem félt sebezni. Minden 
szaván, amit ekkoriban leírt, látszik, hogy számára a marxizmus és á munkásmozgalom 
áz egyetlen egzisztenciális bázis, az a végső pont, melyről tisztességes út máshova nem vezet, 
de bizonyos is abban, hogy erről a pontról kifordíthatja helyéből az erre nagyon megérett 
világot. 

Az események azonban ellene fordulnak. A hazai jnunkásság sokat ígérő nagy moz
galma 1932 nyarára elveszíti átütő erejét. Áprilisban a tervezett nagy demonstrációból jófor
mán semmi sem lett. A reakció újjáéled, a mozgalom pedig vesztegel, sőt ez év derekán már 
érezhetők a bekövetkező vereség jelei is. A párt avatott vezetőit, Sallait és Fürst Sándort 
letartóztatják. Az illegális szervezetek amúgy is nehezen látható szálai szétzilálódnak. A 
félelem és gyanakvás s a kudarcok miatti keserűség légkörében a korábban ártatlan nézet
eltérések növekednek, s mérges élt kapnak. József Attila is ekkor kerül szembe először azzal 
a fenyegető lehetőséggel, hogy a végső, az egyetlen bázis, a mozgalom is kimozdulhat alóla. 
A párthoz fűződő kapcsolatairól ugyan még a későbbi időkből is vannak dokumentumok, 
de bizonyos, hogy a Külvárosi éj szoros közelében egyfelől a Fák c. vers áll, ilyen sorokkal: 
„Kisírtan állnak—gyorsan alkonyul/se fák magányosok," „Görcsösen fogja ijedt gyökerük/ 
az elmálló talajt." A heveny magány s a bázislazulás pontos dokumentumai ezek a képek, 
s a vers egésze pedig remekművű foglalata annak az érzésnek, hogy a termő időt mérges 
ködök, bomlasztó, sorvasztó, fagylaló idő váltja fel. És a Külvárosi éj után nyomban a 
Bánat c. vers következik, benne a csikorgó, keserves kitaszítottság s az ennek ellenére is 
töretlen megrendítő ragaszkodás: „Csak egy pillanatra martak ki, csak." Az Elégia és a Téli 
éjszaka őrködő költője már a beállt magány jeges, fémes közegét töri át, mikor a tájjal való 
elemi összetartozásáról vall. A Külvárosi e'/ben jórészt még a Munkásokban látott világ 
elemeit építi új, teljesebb egésszé a költő, s a közösségbe valókarjaszkodása, a heveny 
magány miatt, olyan esdeklő. A mozgalom, az erős, szeTv^etT^csapat bázisa tehát meg
rendül a költő alatt, de a kötelékek, melyek a munkássághoz és a szocializmushoz fűzik, 
oldhatatlanok, s a reakció iszonyú nyomása alatt, illetékességének elvitatóitól is szorítva, 
mélyebbre száll az osztályban. E helyzet terméke a Külvárosi éj. 

Egy éve sincs, hogy a Munkásokat megírta. Akkor még a közeli győzelem hite, a végső 
nagy harcra való elszántság indulata töltötte el. Versének szervező elve a mozgósító szen
vedély. Ezért olyan dinamikus, érdes és sodró. A képek, a szabályosan szervezett sorok zárt 
terében zsúfoltan zuhognak, s minden elemük közvetlen szociológiai hitelességgel utal a 
társadalom szerkezetére. Az egész létezés megérzékítése helyett e versben a harcra mozgó
sított proletárság sorsa a lényeges, s a felszakadó valóságelemek természete — egyfelől a 
kegyetlenség, szörnyűség, rothadás, másfelől a miatta való szenvedés végsőkig korbácsolt 
állapota, a benne való megedződés s az ellene való elszántság — egybehangzóan süvölti a 
forradalom szükségét. A költői tartás aktív, támadó, a szemlélet szigorúan elemző, az osztály
tudatosság pedig manifesztáló jellegű. A második strófában pl. párhuzamos mondatok hét 
sornyi emelkedőjét futja be, hogy a csúcson büszkén és megrendülten mutathassa fel: „itt 
élünk mi." Az agitátorok itt egybefogják az életet, s a győzelem olyan bizonyos, amilyen 
törvényszerű, hogy a futószalagon készülő munkadarab elér a következő fázishoz. 

A Külvárosi éj sajátos természete csak innét, a Munkások felől érthető igazán. Az 
átmenet is jól nyomon kísérhető. A munkásmozgalom nagy forradalmi hulláma 1931 őszén 
lefutott. A tél baljós előérzetek — statárium, fenyegető hírek Németországból —, növekvő 
magány, félelem, düh és kétségek közepette telik. Fagy, Ordas, Eső c. versei eme állapot 
dokumentumai. A Mondd, mit érlel... már a vereség légkörében foganhatott. Ez is a kizsák
mányolás nagy tablója, s ebben rokon a Szocialistákkal, s mégis mennyire más ! Abban a 
kizsákmányolás tényei előre és egyetlen közös irányba nyomuló hadoszlopok. Ezért a vers-
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mondatok szigorú párhuzamossága. A Mondd, mit érlel... csupa hiányt panaszol. A Szocia
listákban vezényel, méghozzá győzelemre vezényel a költő, itt kérlelve, kérdezve akar meg
győzni az adott rend képtelenségéről, s már nemcsak a munkásosztályt, hanem minden.dol
gozót. Ez a fájdalommal áthatott kérlelő érvelés igen fontos fordulatot jelez: most tanulja 
meg a költő, hogy más dolog az azonos iskolán átment fejlett közösséghez szólni, esetleg 
messziről buzdítani az elnyomott népeket és más dolog egy egész néppel beláttatni, hogy 
nem törődhet bele a vereségbe, melynek rokkantó nyomását, depresszív hatású következ
ményeit maga is szenvedi. Most tanul meg úgy beszélni, hogy ne csak elvtársait, azaz elv
társait és a köveket is megindítsa. A magára maradt költő osztályában való megmélyülésének 
természetes következménye ez. Ekkor írja A hetedik c. versét is, s kötete elé mottóul, hogy 
,,aki dudás akar lenni, annak pokolra kell menni." Aki ismeri az előbbinek a költő adta tüzetes 
értelmezését, tudja, milyen égető, nagy problémája ekkor József Attilának, hogy a köveket 
is megindító, egyetemes érvényű költői beszédre képes legyen. 

Az eredmény nem váratott sokáig magára. A népben való megmélyülés meghozza 
az évek óta várt nagy pillanatot: az ihletet,-mely a „világegész" leikévé lényegülhet. Köz
vetlenül a Külvárosi éj előtt a Fák még teljes letörtséget tükröz, de A hetedikben már rendez, 
áttekint a költő: seregszemlét tart a megélt s a lehetséges szenvedések felett. Nem menekül 
tőlük, felismeri értelmüket, s a kényszert nyereségre váltja: győz felette. Hasonló dolog megy 
végbe a Külvárosi éjben is, a kényszer itt is nyereségre váltódik. A közösség testében él, leve
gőjét szívja, mely úgy megritkult, hogy alig lélegezhet benne, tiprott és rommá lett ügyét, 
a vereség utáni csendet, a mozdulni nemtudást, az elesettségnek és a veszteségnek azt a. 
közelségét, amikor még csak kábán nyög az ember, amikor ízetlenség még a biztatás is, mert 
távolságot, érdektelenséget árul el, azt az állapotot, mikor a szenvedésben részes költő 
maga sem lehet bizonyos a szolidaritás kölcsönösségében. Ebben az állapotban forrósulhat 
ilyen sóvárgóvá a teljes azonosulás óhaja. A felmérés szigorú hitelessége alcöltő otthonosságát 
és illetékességét is dokumentálja. Nem a látott és megélt sors ellenére, hanem annak prése 
alatt felforrósodva, átélésének, elviselésének értelmére eszmélve vesz győzelmet felette. 
Szocialista költő, szigorú tisztelője a valóságnak: nem fellebbezhet az istenhez,, valamilyen 
irracionális megoldás mámorában sem oldódhat fel, nem apellálhat a távoli jövőre sem, a 
józanul látott, konkrét valóságból s a maga világából kell felnövelnie az új hitet s kicsikarni 
a megnyugvást. Előnye is van ennek az állapotnak: rákényszerül, hogy magában is helyt 
álljon egy egész mozgalomért, s hite és szemlélete erejét a teljes valóság átfogásában objek-
tiválva vitathatatlan érvénnyel mutassa fel. 

A versnek végül is ez a heveny magány, a letiportság és a belőle való felemelkedés 
vágya határozza meg minden mozzanatát. Ez a vers primer valósága, a nyomor tényei s a 
külváros ennek csak eszközei. Innét a Munkásokhoz mért különbség, a nem ismétlődő egyedi 
sajátságok. A hitelességet abban keresni, hogy pontosan festi-e a külvárost, bár valóban úgy 
festi, merő félreértés. A külváros 1931 óta aligha változott, de a társadalom igen, s ha hiteles 
a költemény, annyiban az, amennyiben az építését intéző ihlet, s maga a mű összhangban 
van az adott állapottal. De lássuk végre a verset 1 

Külvárosi éj 
A mellékudvarból a fény 
hálóját lassan emeli, 
mint gödör a víz fenekén, 
konyhánk már homállyal teli. 

5 Csönd, — lomhán szinte lábrakap 
. s mászik a súroló kefe; 

fölötte egy kis faldarab 
azon tűnődik, hulljon-e. 
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S olajos rongyokban az égen 
10 megáll, sóhajt az éj; 

leül a város szélinél. 
Megindul ingón át a téren; 
egy kevés holdat gyűjt, hogy égjen. 

Mint az omladék, úgy állnak 
15 a gyárak, 

de még 
készül bennük a tömörebb sötét, 
a csönd talapzata. 

S a szövőgyárak ablakán 
20 kötegbe száll 

a holdsugár, 
a hold lágy fénye a fonál 
a bordás szövőszékeken 
s reggelig, míg a munka áll, 

25 a gépek mogorván szövik 
szövőnők omló álmait. 

S odébb, mint boltos temető,. 
vasgyár, cementgyár, csavargyár. 
Viszhangzó családi kripták. 

30 A komor föltámadás titkát 
őrzik ezek az üzemek. 
Egy macska kotor a palánkon 
s a babonás éjjeli őr 
lidércet lát, gyors fényjelet, — 

35 a bogárhátú dinamók 
hűvösen fénylenek. 
Vonatfütty. 
Nedvesség motoz a homályban, 
a földre ledőlt fa lombjában 

40 s megnehezíti 
az út porát. 

Az úton rendőr, motyogó munkás. 
Röpcédulákkal egy-egy elvtárs 
iramlik át. 

45 Kutyaként szimatol előre 
és mint a macska fülel hátra; 
kerülő útja minden lámpa. 

Romlott fényt hány a korcsma szája, 
tócsát okádik ablaka; 

50 benn fuldokolva leng a lámpa, 
napszámos virraszt egymaga. 
Szundít a korcsmáros, szuszog, 
ő nekivicsorít a falnak, 
búja lépcsőkön fölbuzog, 

55 sír. Élteti a forradalmat. 



Akár a hűlt érc, merevek 
a csattogó vizek. 
Kóbor kutyaként jár a szél, 
nagy, lógó nyelve vizet ér 

60 és nyeli a vizet. 
Szalmazsákok, mint tutajok, 

• úsznak némán az éjjel árján •=— 

A raktár megfeneklett bárka, 
az öntőműhely vasladik 

65 s piros kisdedet álmodik 
a vasöntő az ércformákba. 

Minden nedves, minden nehéz. 
A nyomor országairól 
térképet rajzol a penész. 

70 S amott a kopár réteken 
rongyok a rongyos füveken 
s papír. Hogy' mászna! Mocorog 
s indulni erőtlen . . . 

Nedves, tapadós szeled mása 
75 szennyes lepedők lobogása, 

óh é j ! 
Csüngsz az egén, mint kötelén 
foszló perkál s az életen 
a bú, óh é j ! 

80 Szegények éje ! Légy szenem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki bennem a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkan pengve, 

85 — sikló pengét a győzelemre, 
óh é j ! 

Az éj komoly, az éj nehéz. 
Alszom hát én is, testvérek. 
Ne üljön lelkünkre szenvedés. 

90 Ne csípje testünket féreg. 

Említettem már, hogy sokan foglalkoztak eddig is e költeménnyel. Legutóbb és leg-
tüzetesebben T. Lovas Rózsa. (Magyar Nyelvőr. 1960. 66—74.) Elemzése igen részletes és 
gondos, többször támaszkodom is rá, máskor pedig vitatkozni késztet, munkám ezért inkább 
szeminárium lesz, mint zárt előadás. 

Az intonációról szólva T. Lovas R. elsősorban a nézőpontot tartja fontosnak, vagyis 
hogy a költő egy külvárosi konyhából indulva kezdi el éjszakai útját. Emellett méltatja 
még a háló-kép pontosságát, életszerűségét, logikus fejlését, s hogy ez a kép milyen jól érzé
kelteti a környezet sivárságát. Mindez valóban erénye e néhány sornak, s már itt megálla
pítható, hogy az anyagot végig egyazon életkörből: a külvárosból s a munkások életéből 
veszi a költő. A „szemléleti egész"-nek ez az elsőrendű feltétele. Van azonban ebben az into
nációban, az elmondottakhoz mérten még valami igen fontos többlet. 
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Volt már szó arról, hogy egy-egy nagy vers mindig valami nagy ügy elintézése, 
kivételes alkalom, melynek elérkezését nyilván a költő is érzi. A Külvárosi éj, az Óda, 
az Elégia, a Téli éjszaka és az Eszmélet c. versek hasonló intonációja mindenesetre arra vall, 
hogy a bennük lezajló események jelentőségét előre sejti a költő. Többen észrevették már, 
hogy eme nagy versek az elégikus tűnődés állapotából indulnak. Valamennyiben van valamiféle 
visszautalás arra, hogy jelentős esemény, válságos életfordulat után vagyunk. Azt is megfigyel
hetjük, hogy ezekben az intonációkban, szinte valamennyiben ott a csend, és fontos, hogy áhí
tatos várakozás hatja át ezt a csendet. A szavak s a sorok hanghatásában nagy szerepük van 
a telt hangzású, hosszú huzamú magánhangzóknak, a hajlékony lágy és acélosan rugalmas 
mássalhangzóknak, a sorok végén messzire kihangzó, fölfelé révülő jambusoknak. A beszéd, 
mint a feszült húr, zengésre ajzott, s puszta érintésre felbúg: a lélek a magaátadás tárt, köny-
nyű állapotában „leng", „remeg", hozzáhangolódik a táj csilla könnyűségéhez (Eszmélet), ben
sőséges szépségéhez, békéjéhez (Óda), melyben a dolgok felsereglenek a készülő varázslathoz. 

A Külvárosi éj az első költeménye József Attilának, melynek indításából — az anyag 
természetének ellenére — már kiérzik a készülő varázslat közelsége. Ennek érdekes jele, 
hogy a költő az éj beálltát a homály leereszkedése helyett a fény áhítatosan lassú emel
kedésével érzékelteti. A mozdulat tágas íve, s a fölfelé emelkedés miatt kellett ez a kép, s 
az így nyert hatás erősödik fel az ugyancsak méltósággal emelkedő, a sor végén messze sóvárgó 
jambusok révén az 1. sorban, s válik ünnepélyesebbé a 2. sor sötét tónusú hosszú magán
hangzói, lassító mássalhangzói s a mély ütemtaglalástól ( 3 + 2 + 3 ) nyert nyomatékok 
által. A 2—4. sorban a szegényes sivárságnál fontosabbb a mélyre süllyedtség állapota, de 
a víz áttetsző közege a mélyén rejlő gödör homályát megint dsak varázsos prizmaként lát
tatja. Az 5—8. sor még az intonációhoz tartozik, A „Csönd", a maga kiemelt helyzetével 
s az utána jövő gondolatjelekkel, a készülő szertartás előtti néma pillanat csöndje, de 
több is annál: „a csöndben titokzatos életet, különös jelentőséget kapnak az egyszerű dolgok. 
A súroló kefe . . . szinte megmozdul a homályban. S élni kezd a nedvességtől máló fal egy 
kis darabkája is" — írja T. Lovas R. s kitűnő tanulmányában Tamás Attila is különleges 
jelentőségét tulajdonít e József Attila-versek csöndjének: ,,A teljes csönd jelenvalóságának 
tudata ősidőktől napjainkig valami roppant, néha félelmetes, emberen túli erők világát idézi 
föl" (Itk. 1961. 45.) Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy az életjelek titokzatosságá
ban fontos szerepe van annak, hogy az éjszaka csendje ez. Számtalanszor megírták már, 
hogy az éjszaka az elnyomatás sötétségének s a munkásság gyászos helyzetének érzé
keltetése miatt került e versekbe, és úgy általában ez igaz is. De legalább ilyen fontos, hogy 
az éjszaka, ül. a néma éjszaka az adott ihlet által eggyé fogni képes „világegész" érzékel
tetésének alkalmas közege itt. Azért alkalmas, mert fellazul benne a dolgok szokványos kapcso
lata, végtelen tér nyílik a távolba ható vonzások előtt. A lírai sugallat kedve szerint bánhat 
az olvasztott táj anyagával, s a hatáslehetőségek —„leírásról" lévén szó — valóban nagyob
bak: a színek változatai, a hangok fokozatai a sötét háttér előterében s a csend akusztikájá
ban valóban felfokozott jelentőséget kapnak. Itt a moccanás is esemény, a derengés is látvány. 

Visszatérve a vershez, az életrekelt súroló kefe mozgásában a titokzatosság mellett a moz
gás természetét is meg kell még figyelnünk: a súrolókefe lomhán mászik s a faldarab is tűnődik 
a hulláson, tehát még ezek a nagyon jelentéktelen életmozdulatok is nehezek, bizonytalanok; vala
mi rájuk súlyosodik,gátplja_őket; megnyonaopítűttiétovaságukban a céltudatos, szabad cselek
vés hiányai sajog. 

Távolabbi vonatkozásokkal, komorabb, dúsabb töltéssel, de rokontartalmakat hoz 
a következő szerkezeti egység, a 9—13. sor is. Nagyon igaz, amit T. Lovas R. ír, hogy e 
gyönyörű kép elemei is a költő múltjából, kitörülhetetlen emlékeiből valók. Arról azonban 
szó sincs, hogy az éjszakát itt fáradt munkásasszony személyesítené meg, noha a kevés 
hold meggyújtásában valóban ott kísért az „ujnyi kevés lámpaolaj" s a „Mama" mozdu
latának emléke. Igen fontos pontra értünk itt: azt kell mondanunk, hogy az említett meg_ 
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személyesítést éppen határozottsága miatt kerüli a költő. A Munkásokhoz mért fordulat 
e sajátságból is kitetszik. Ott éles világításban, zárt egymásmellettiségükben s határozott 
jelentéssel követték egymást a képek. Itt más a módszer. Már az első két sor háló-képéből 
hiányzik a halászra való konkrét utalás, és azért hiányzik, mert a végtelenhez igyekvő lélek 
számára a gazdag vonzás-lehetőség a fontos, és ennek nem akar gátat vetni egyetlen ható
elem , megmerevítő, preciz kirajzolásával. Az „éj" esetében is, ha határozottan utalna a 
munkásasszonyra, szimpla megszemélyesítéssé merevedne a kép, s elvágná annak útját, 
hogy később folyó („éjjel árján"), majd gyógyító oltalom, újjáteremtő erő („Szegények éje") 
minőségében szerepelhessen. S itteni szerepét sem tölthetné be: elveszne belőle az a jelentés, 
melyből titáni küzdelem, tragikus vereség közelségét érezzük. Mert ez az „éj" ilyen küz
delemből jött, ezért tépett és szinte ájult még. Innét nézve egyszerre mélyebb értelmet kap 
a 4. sorbeli „már" is. Azt jelzi, hogy nemcsak a nappalon, hanem valami fontosabb esemé
nyen voltunk túl, mikor a vers elkezdődött. „Az írott forma tárgyi művészete nem a mérték, 
az ütem, a rím kiállításában, panorámájában van, hanem a mű legbelsőbb indítékai, mozza
natai, helyzetének váltogatásában áll. Az első mozzanat uralmát fokozatosan átengedi a 
másodiknak s a harmadiknak. Majd az első mozzanat újból kibontakozik, de gazdagabban 
és a szintén gazdagabban jelentkező második mögé húzódik. És így tovább, mindaddig, 
míg nem kész az írásmű" — írja József Attila Babitsról szóló, már idézett bírálatában. (ÖM 
III. 50.) A Külvárosi éj iskolapéldája lehetne ennek a módszernek. Ezért nincs sok értelme 
a költő városbeli útjának túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Az „indíték", mely belülről 
igazgat, aláveti érdekeinek a konkrét szemlélet diktálta folyamatosságot; a horizontot s a 
dolgok rendjét tehát az érzés méri ki. Hogy az új mozzanatok az előzőkkel sejthető kapcso
latba léphessenek, ezért van szükség a mellérendeléses viszonyításra is. Sőt a mondatok 
belső szerkezetében is mintha kerülné a költő a határozott kapcsolásokat. A „megáll, sóhajt 
az é j" esetében pl. egy és a vessző helyén, egyszerre bevégzetté tenné a történést, s az éjt 
megfosztaná új funkció-lehetőségeitől, lebéklyózná a képzeletet, s ismét csak precízzé tenné 
a képet. Ugyanezt kerüli el, amikor a majd helyett pontosvesszővel él a 10. sor végén. 
Utalnunk kell még arra, hogy a szóban forgó részlet ájultság-képzetével szemben az indíték 
másik eleme is jelen van, s nemcsak a titáni küzdelem sejtetésében, hanem a jambusok emel
kedett, dús zenéjében is. 

A következő szakasz (14—18. sor) mintha sokallná is ezt a szárnyaló zenét, az indíték 
komorabb elemét, a letiportság érzését tárgyiasítja. Emiatt állnak omladékként a gyárak, s a 
14. sortól nemcsak a kiemelés szándéka végett metszi el s viszi a következő sorba a „gyárak"-at, 
hanem azért is, mert különben a lobogó Choriambus („állnak | a gyárak") felhígítaná a lát
vány komorságát. Egyébként annak a bizonyos negatív festésnek modern változatát lát
hatjuk itt, melynek a Paszta télen c Petőfi-versben is tanúi vagyunk. A növő sötétségjese.-
ménytelen folyamatát aktív_mozzanatokkal_érzékelteti, s anyaga logikájához; is hű marad, 
hiszen a gyár fogalmának uralkodó jegye a munka, s hogy ebben a gyárban csak az éjszaka, 
a csönd talapzata készül — omladékban mi is készülhetne más? —, a teremtő alkotás műhe
lyeiben a magasodó semmi fundamentuma, ezzel lehetőség és valóság, vágy és kényszer 
képtelen ellentétét: 1932 nagy veszteségét új aspektusból láttatja meg. A „készül" pozitív 
értelmére s a „de_még" figyelmeztető ígéretére ezért csatol szigorú, zeneileg is rideg, konok 
hatású lakatot „a csönd talapzata". 

Hogy erre a fenyegető, komor képre oldóbb, poétikusabb következik (a 19—26. sor), 
az az indíték érvényesülésének eddig látott dialektikájából szervesen következik. A vers 
természetesen most is belül marad az eredeti szemléleti körön, de a gyár realitása itt szövődik 
oldhatatlan egységbe a határtalannal. A felszárnyalás motívuma, mely eddig csak halkan 
és rejtve volt jelen, most nyíltan és hangos zengéssel szólal meg. A vers legzeneibb szakasza 
ez: a ritmust a lágy dallamossággal hangzó jambusok uralják, s e lágy és gyengéd zeneiséget 
nagyban fokozza a „száll"-ra felelő sokszoros rímbongás. Az éber értelem azonban nem engedi, 
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egy percre sem engedi elfelejteni a valóságot. Az álmokat „mogorván" szövik a gépek, mintha 
— akár előbb a csend talapzatát készítő gyárak — arra figyelmeztetnének, hogy a dolgok nin
csenek helyükön: az álom csak fájdalmas és meddő pótléka a valóságos megoldásnak. A Hazám
ban majd a fájdalommal korholt öntudatlanság egyik dokumentuma lesz a szövőnők álma a 
„cukros ételekről", itt azonban, a romok tövén, az ájulásból alig ocsúdva, a gyógyulás és sza
badulás egy szelíd, öntudatlan formájának kijáró szeretet és gyengédség hatja át a képeket. 

Az új rész'(a 27—36. sor) ismét merő ellentéte az előbbinek, de csak első látszatra, 
mert valójában az imént nyitott távlatot bővíti, de ismét a konkrét szemlélet hitelesítette 
masszív realitásból nyílik ez a távlat, s nem térbeli, nem az égi végtelen felé növő, hanem 
a történelem s a munkássors mélyébe, s innét fakad fel a hit is: a jövőbe mutató távlat. S 
milyen szigorú szervességgel és átgondolt tökéllyel! A Munkásokban — érthető okból — 
a futószalag automatizmusával hirdette bekövetkezendőnek a győzelmet, itt a „komor fel
támadás titkát" őrzik a gyárak. Nyilván a temető-hasonlat logikája miatt ölt ilyen biblikus 
formát a jövendölés, de talán még inkább azért, hogy a győzelem távolisága s az érte hozandó 
áldozat {„komor föltámadás") tudata is kifejeződjön a képben. Ám a jövő, bármily messze 
legyen is, el kell jöjjön, a hit igazolt hit, az értelem ebből sem enged. Elsősorban ezért kerül 
a 31. sor végére a köznapi és szinte szakszerű „üzemek" szó, holott grammatikailag nél
küle is ép lenne a mondat. így azonban a „kripták" távolító metaforájából fejlő biblikus 
jövendölést a mérnöki értelem számára is hitelesíti. Mindezt nem hatálytalanítja, hanem 
— a lélek józan szigorát igazolván — csak hitelesebbé, a reményt sajgóbbá teszi az itt követ
kező Öt sor (32—36.), mely a távlattal szemben ismét, sőt az eddigieknél feleselőbben zökkent 
vissza az adott állapotba. Bizony a felvillantott táylathoz mérten groteszkül jelentéktelen 
a 32. sor eseménye („Egy macska kotor a palánkon") s a folytatás is, mely szerint a jövő 
olyan mélyen szunnyad_a kriptákban, hogy csak a hibbant képzeletű éjjeli őr vél észrevenni 
valami rejtelmes villogást: „lidércet lát, gyors fényjelet, —". Nagyon jellemző, hogy a két 
tagmondat között kettőspont helyett vessző van. A „gyors fényjel" tehát nem pusztán a képzel
gés magyarázata: egy pillanatra még feldereng benne az áhított üzenet reménye. Ezt jelzi a sor 
befejezetlensége s a gondolatjel is. Csak eztán jön a hűvös, kiábrándító lezárulás (35—36. sor), 
értelmével s ereszkedő ütemeivel is (5 + 3, 3 + 3) szentenciaszerű, súlyos aláhanyatlást 
érzékeltetve. Valami lezáratlan titok azonban még így is marad. A „fényjelek" ígérete szerte
foszlik ugyan, de egyéb is történik: a 35—36. sorok ugyanis túlmutatnak közvetlen vonatko
zásukon — az előző sorokkal való kapcsolatuk grammatikailag is eléggé laza; — hűvös, fé
nyes közönyükben, a Téli éjszaka egyik alapérzése, a „Szép embertelenség" veti előre árnyékát. 

E hűvös csendbe most füttyszó hasít (37. sor). T. Lovas Rózsa távolinak érzi: „éles, 
rövid és különálló" — írja, „nem is tartozik a tájhoz". A szorosan vett tájhoz talán nem, 
de a Iélekbelihez nagyon is, mert éppen az elkülönítéssel kiemelt jelentősége hangsúlyozza 
az igazán fontos események hiányát. S ha messziről hangzik és csak egy pillanatra, eggyel 
több a lélek távoli vonatkozási pontja, s még teljesebb lesz a nyomában maradó némaság. 

S ettől a ponttól még kegyetlenebb s jórészt egynemű tartalmak fakadnak fel. Stró
fákon át egyre keserűbb lesz a látvány és egyre nehezebb a lélegzet. A vonatfütty utáni első 
szakasz (38—41), mely bevezeti ezt a részt, a sorok fokozatosan fogyó terjedelmével és szárnya
szegetten ereszkedő ritmusával is érzékelteti a nedvességgel áthatott táj elnehezüleset, s a 
számvetésre felkészült szív elszorulását. 

Bizonyára azért olyan keserűséggel teljes az itt következő két szakasz (42—55. sor), 
mert itt jelennek meg az emberek, akikkel együtt viseli a költő a vereség legsúlyosabb kon
zekvenciáit. A vasba öltözött seregek helyén egy-egy magános, „motyogó": talán részeg, 
talán a téboly mezsgyéjén tántorgó munkást látunk. Tétlenül és közönyösen a rendőr mellett. 
Ez az egymás- melletti közöny is a bénultság állapotára utal. A sorsokat összefogó agitátorok 
most űzött páriák félelmével és óvatosságával végzik küldetésüket. Az illegális munka hajdani 
boldog izgalma eltűnt (Akácok), de komolyabb lett az elszántság. 

58S 



A következő szakaszról (48—55. sor) tanulságos lesz ideiktatni T. Lovas R. vonatkozó 
sorait: „Azok az olvasók, akiknek feltétlen igénye, hogy a költészet csupán a való égi mása 
legyen, . . . nemegyszer viszolyogva olvassák a költemény következő szakaszát, mely a kül
városi »korcsma« rajzát adja. József A. ugyanis ezt a szörnyű helyet is megszemélyesíti, 
a részegség legundorítóbb stádiumában levő ember tetteit tulajdonítva neki. így érzékelteti 
a nyomorúságnak, a testi-lelki elesettségnek azt az infernóját, amelybe a proletariátus egy 
része jutott. Minden szennyes ebben a környezetben, romlott még a fény is — különben a 
legtisztább dolog a világon —, mely kiömlik az ajtón, a korcsma szájá-n. A lámpa — mint 
megkínzott élőlény — fuldoklik a szörnyű atmoszférában. Az egyetlen vendég egy napszámos. 
Ittasan virraszt, mert néha lehetetlen józan fejjel elbírni ezt az életet. Kell a komisz ital, 
kell a mámor. Ugyan elviszi a garasos bért is, s az emberiség rongyává süllyeszt, de meg
nyitja a könnyítő sírás zsilipjeit, kimondatja a józan állapotban elhallgatott, ezerszeresen 
tilos érzéseket, s bátorságot ad, hogy az összeszorított ajkak közül dühvel vicsorodjanak ki 
a fogak. Csak a.korcsmáros szunyókál egykedvűen: ő ebből a nyomorból, szennyből él, meg
szokta, észre sem veszi." 

Ez az elemzés olyan érzékeny, gondos és tüzetes, hogy ideiktatása után nyugodtan 
tovább is mehetnénk. Időzni épp az kényszerít, hogy túlságosan is gondos. Élesre 
húzza ki a talányos vonásokat s kitölti a hézagokat is. Fontosnak tartja tisztázni, hogy a 
munkásságnak csak „egy része" jutott az ábrázolt pokolba, hogy józanon elbírni csak „néha" 
lehetetlen az adott életet stb. Árnyalatnyi igazítások ezek, s csak köszönet járna értük, ha 
nem kísértene bennük az a szűkítő, merevítő hajlam, melyet az olajos rongyokban meg
jelenő éj (9—10. sor) értelmezésénél is láttunk. Nem valószínű, hogy József A. csak a tömörség 
okából maradt adós hasonló disztinkciókkal. Igaz, hogy ebben a szakaszban érezzük legköz
vetlenebben látottnak a tárgyi valóságot, s e részletnek a vers folyamatába való illeszkedése 
is magyarázható abból, hogy az utcát festve szükségképpen került sor a korcsmára. 

Csakhogy a vers folyamata — mint láttuk — mélyebbről eredt indítékokhoz igazodik. 
A dialektika, melyet nyomás és felszárnyalás, rom és alkotás, eseménytelenség és életvágy 
ellentétében eddig észleltünk, itt is érvényesül. A részletek önmagukban csak úgy fejthetők 
meg, ahogyan T. Lovas R. megfejti őket, de a szakasz elsősorban a maga egészével alkot 
szerves részt a vers folyamatában, vagyis: az előző szakasz űzöttségével, lefojtott, tiltott 
tevékenységével szemben, vele feleselve robban ki itt a harsogó aktivitás, természetesen úgy 
—• és ez ismét az értelem szigorára vall —, ahogyan az adott állapotban a robbanások lehet
ségesek, tehát abnormális tartalommal. Épp a disztinkciók hiánya, a T. Lovas R. által 
kitöltött hézagok okozzák, hogy egy konkrét korcsmai állapot helyett a nyűgeivel mérkőző 
lélek s a romlásba taposott élet hányja itt fel a maga láváját. Éppen abnormitásával érzé
keltetve a szörnyű fojtást, mely ránehezedik. És a fojtás alatt nem csupán a terrort érteném, 
hanem a vereség utáni állapot egész eddig tükrözött tartalmát. Ide vonatkoztatva is érvé
nyes a költő vallomása arról, hogy a motívumok átveszik egymás jelentését és jelentőségét, 
míg végül egyetlen hatalmas motívum áll előttünk: maga a mű. 

Az egész felé haladva tehát az egyszer elért szintről lejjebb már nem eshet a vers. Attól, 
hogy mindig a realitás érzékletes, és homogén közegében mozog, hogy mindig a nagyon is 
földi valóságból lendül vagy oda tér vissza s hogy az ábrázolt állapotok és minőségek ellentéte 
egyre végletesebb, csak a szerkezet, vagyis az érzelmi folyamat ritmusa lesz hullámzóbb; 
a kilendülés szöge lesz nagyobb. 

A befejezéshez közeledvén, e fokozódás egészen nyilvánvaló. Ebből adódik, hogy 
a most tárgyalt szakasz forrón felszakadó, abnormis aktivitására, merev, nyirkos hideget 
árasztó végleteivel jön az új strófa. T. Lovas R. itt is eleven logikával bontja elemeikre a 
képeket: szinte látja, hogy éji útja során a költő kiért a Duna-partra, s képzeletében •— a 
parthoz, a hajók oldalához csapódó hullámverés, a tájhoz tartozó vasöntés és a kültelki kóbor 
ebekről őrzött emlékképek elemeiből — miként forr szerves egységbe az 59—62. sorok csodá-
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latos szimbolikája. Mivel T. Lovas R. megint csak a képek genezisét boncolja, s bár igen 
találóan, de elszigetelten, nem árt, ha ismét rámutatunk a távolabbi összefüggésekre. József 
Attila hangsúlyozta, hogy a versnek minden szava archimedesi pont, az egésszel mind vonat
kozásban áll. Hogy elméletével gyakorlata mennyire egybehangzó, itt a vers levegőjének 
sűrűsödésénél mérhető igazán. 

< A szóban forgó új szakasz kezdő sora, még merev, tördelt ritmusával is szöges ellentéte 
az előzőnek, mely így hangzott: „Élteti a forradalmat". (Metrikája is csupa lázas lobogás.) 
A „csattogó vizek"-ben azonban már csak homályosan van jelen egy konkrét folyó képzete, 
inkább parttalan vizekre gondolunk. S a hang sem a jól ismert hullámverés hangja, hanem 
olyasféle „csattogás", amilyet a végtelen vizek felől hallhat az ember, s amilyet, nem sokkal 
később, a mindenség átérzésének szédületében, a „hajnali ég" ércei felől vél hallani a költő. 
{Óda. 103—108. sor.) A „kóbor kutya" az előző szakaszok űzöttség-képzeteihez kapcsolódik, 
mohó szomjúsága az iménti részeg forróság állapotával is összefügg: oltja a kínzó lázat, de 
a széllel való társítás révén a szomjúság és az ivás is túlnő köznapi értelmén, s a „csattogó 
vizek" kozmikus arányaiba illeszkedik. A látomás egységét elmélyítik az első öt sorban 
(56—60.) észlelhető erőteljes zenei megfelelések, de a strófa két eltérő ritmusú záró sora (61— 
62.) mégis szorosan fűződik az előzőkhöz, mert a „hűlt érc" merevségéhez s a lázas gyöt
relmes otthontalansághoz eme állapot tartalmának rokonelemét, a cél nélküli passzív lebegés 
érzését kapcsolják: „Szalmazsákok, mint tutajok, | úsznak némán az éjjel árján — —". 
A „szalmazsákok" nyilván a proletárlakások ágyai, de az „éjjel árja" már az iménti vég
telen víz, sőt több is annál, mert ünnepélyes néma lassúsággal viszi még távolabbi vizekre 
a ráhagyatkozót. Gondolatjeleivel együtt, időtartam szempontjából, talán ez a vers leg
hosszabb sora, s a tónus mélysége csak növeli réveteg ünnepélyességét. 

A következő szakasz (63—66. sor) látszatra az előző képeket építi tovább, de való
jában új hullám ez megint, mely ismét mélyről indul, az előbbi súlytalan lebegés végletes 
ellentétét Jiozza: a masszív_mozdíthatatlanságot, a varázsla.tos_ú_szással szemben a meg
feneklett vasladik képét. T. Lovas R: "elemzése itt^js^éj^éjkenyen követi a képalkotás útját 
az öntőműhelytől az ércformán át az álombéli kisdedig. „Teljesüktlen^jájó szép álom az 
elfakult fejű, vézna proletárgyerekek világában". Ehhez csak az kívánkozik még, hogy a 
„kjsded^-ben ismét bjblikus ízek kísértenek, s talán épp emiatt sejtjük benne a „feltámadás 
titká"-ra utaló emlékeztetést. S epp ilyen fontos, hogy a vereség súlyosságát érzékeltető 
előzményekkel összhangban a nemrég még szociológiai mivoltában eltervelt forradalom 
itt ilyen álomszerűén és elemi jelképre redukáltan ölt formát. 

A következő szakasz (67—73. sor) már összefoglaló jellegű, de a konkrét érzékletes-
ségből itt sem enged a költő. A penész rajza, mdy_a_i\^nfea5ßfcban a nedves proletárlakás 
határait jelezte, itt országokat fog át, de ez a távlat nem csupán térbeli már, benne van a 
„minden" jelentése is. A „nyomor országai" a vers során megjárt mélységek rétegeit is jelentik. 
Erre vall az is, hogy a 70. sor, — mely ismét konkrét látványra figyelmeztet: „S amott a kopár 
réteken" — „S" kötőszavával most szorosan kapcsolódik a szóban forgó nagy távlatú sorok
hoz. T. Lovas R. értelmezése szerint a letarolt fű, a rongyok s a papírdarab, a munkásünnepek 
maradványai: „A rongyok és a rongyos szavakból létrejött szójáték fájó egységbe fogja össze 
a tájat és a népet." S ettől kezdve már ő is nyomatékkal figyelmeztet a konkrét mozzanat
tokban rejlő jelentéstöbbletre, így mutat rá a mo_zdulni igyekvő s visszjüiulló__rjajírban a 
munkásmozgalomra-utaló-szimbolikus jelentésre. Okkal, mert ebben a visszahullásban 
(„Hogy^ mászna! Mocorog] s indulni erőtlen") ott sajog a költemény, során felgyűlt s motí-
vumról_motívumra átható sóvár szabadulásvágy egésze. Azon a ponton vagyunk, amikor 
a gátakat és nyűgöket minden szférában és minden minőségben felmért lélek közel van ahhoz, 
hogy teljes győzelmet arasson felettük. A 73. sor aláhanyatlása s a rákövetkező, három 
ponttal is mélyített némaság jelzi — mint T. Lovas írja —, hogy „valami megszakadt, de 
be nem fejeződött." 
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Az utolsó előtti szakasz nagy stációjához érkeztünk. S ebben az önfeledt, végső aktus
ban is milyen csalhatatlan biztonsággal működik a részeket egyetlen egésszé lényegítő ihlet! 
Az orom — persze nem a térbeli, hanem az érzésbeli végtelen — már érinthető közelségben, 
de fényes zászlók helyett, a kegyetlen valóság természetéhez illő „szennyes lepedők" lobo
gását látjuk. A fogalmi jelentés tépettséget, elviseltséget tartalmaz, de a zene már csupa 
diadal. A pontos hangzásbeli ismétlődések indulószerűvé fokozzák a lendületet. Jellemző, 
hogy mire a második (azaz 75-ik) sor végén kimondott „lobogás"-hoz érünk, a benne rejlő 
anapesztuszt, a fogalmisággal feleselve, előbb már kétszer is halljuk („tapadós", „lepedők"). 
Ám a világos e hangok, a lágy í-ek és a puha nazálisok gyengéddé szelídítik a lendületes zenét, 
mert a vers természetéből nem is fakadhat rivalgó diadal. E költemény megindító szépsége<£-
talán éppen abban van, hogy a benne végighullámzó ellentétek feloldását nem bízza ál-meg
váltásra, művi szemfényvesztésre. A kínok puszta bevallása sem elégítheti ki. Hogy való
ban győzni tudjon afelett, amit felmért s amit átérzett, még kell valami segítség: az övéivel 
való még teljesebb egybeforrás újjászüíő forrósága. E lehetőség foglalata az éj, a „szegé
nyek éje". Ezért áll e szakasz tengelyében, s a hozzá való megindult esdeklés során teljesedik 
ki a vers. Ebben a sóvárgó kérlelésben benne van a költő nagy árvasága, a valódi felszaba
dulás fájdalmas messziségének tudata s a róla való le nem mondhatás végtelen áhítata is. 

Hogy ez a nagy ívű felfohászkodás végig a kezdettől látott egyazon szemléleti kör 
anyagából fejlik, arra T. Lovas R. már rámutatott, s érdemük szerint méltatta a hangszim-
bolikai hatások szerepét is. Korrekcióra csak az szorul itt, amit a ritmusról mondott. „Sietős 
jambusok" helyett egészen más fajta ritmikai alakzattal állunk itt szemben. Éppen ez az 
első verse az érett József Attilának, melyben a ritmus példátlan azonosulással követi a lélek 
alkalmi lejtését, s az így létesülő gazdag ritmuskompozícióban a jambus már nem döntő 
elem. Hajlékonyan társul más alakzatokkal, olykor elnémul s átadja szerepét a század első 
harmadában megújult magyaros taglalásnak. íme a szóban forgó rész képlete: 

Nedves tapadós || szeled mása 

1. Szennyes lepedők || lobogása, 
óh éji 

— |j « — t v a 
- | | 

- ^- b 

Csüngsz az egén, || mint kötelén 
2. foszló perkál |j s az életen 

a bú, óh éj! 

Szegények | éje 1 
3. füstölögj | itt a | 

Légy szenem, 
szívemen, 

4. olvaszd ki | bennem a | vasat, 
álló | üllőt, mely j nem hasad, 
kalapácsot, mely II cikkan I pengve, 

5. — sikló pengét a 
óh éj! 

győzelemre, 

4 || 4 
4 || 4 

u 

3 + 2 
3 + 2 

3 
3 

3 + 3 + 2 
2 + 3 + 3 
5 || 2 + 2 

2 + 3||4 

A jelölések világosan mutatják, hogy a mondandó folyamatát érzékenyen követő vers-zene 
nem a jambusoknak, hanem elsősorban a taglaló ütemeknek köszönhető. A metrikai árnya
lások is ennek keretében mozognak. A taglalás változó mélysége, az ütemkapcsolatok más
más rendje a szakasz minden részletét természetéhez illő nyomatékhoz és hangzásbeli saját
ságokhoz juttatja. így az első két sor elnyomhatatlan lobogásában ugyan döntő szerepe 
van az időmértéknek, de az erős egybezengés s a táncszerű feszesség elképzelhetetlen a 
kimért ütemezés nélkül. A 2. részlet arányos taglalását ugyan belső rím is segíti, az áthaj-
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Iások azonban még beszédszerű menettel bonyolult kettős hasonlatot igyekszenek nyugvó
pontra juttatni, s csak a 3. részletben zeng fel a megoldás, szabályos dalszerűséggel érzékel
tetvén a fellelt harmóniát. A 4. részletben más hangra vált ez a szelíd dallamosság, hármas 
tagolás váltja fel a felezést, nem vág olyan mélyre a metszet, tompább a rím, szóval zakla
tottabb, keményebb a hangzás, de továbbra is lendületes és rugalmasabb, mint eddig volt. 
Az 5. részletben ezek az adottságok a hirtelen gyorsulások, a váratlan és feszült nyújtások 
folytán csak fokozódnak, szinte szikrázva lüktet a sor. Szerepük van ebben a T. Lovas Rózsa 
által számba vett hangutánzó szavaknak (cikkan, pengve, sikló penge), s az álló, üllő szavak 
érdekes hangrendi játéka, valamint az ng hangkapcsolatokat tartalmazó szavak ismétlődése 
ugyancsak fokozza a friss rugalmasság benyomását. A t és k hangok gyakorisága pedig az 
acél erejét és hajlékonyságát kölcsönzi e rugalmasságnak. Érdekes, hogy a sorok esdeklő 
értelménél, itt a szakasz végén a vers-zene jóval szilajabb. A sóvárgott feloldódás voltaképpen 
e több szólamú gazdagság által válik teljesedéssé. 

A verset befejező négy sornyi szakasz hiánytalan értelmezéséhez össze kellene fog
lalnunk mindazt, amit a versről mondottunk. Ennek híján csak utalunk arra, hogy diadalmi 
kürtök nélkül is óriási győzelem tanúi lehettünk. Hiába volt ilyen sivár és nyomasztó a fel
mért világ, a bénaságban a termő élet, a romokban az egész hiánya, a veszteglésben a szár
nyalás, s minden mozzanatban a nemrég még világformálásra kész erők friss sebként égető 
hiánya sajgott. Ez képesítette a költőt arra, hogy a szegények sjétrombolt, sivár világából 
hibátlan, var.ázsla±as_egészetjilkosson. Megtörtént, a feszültség feloldódott. Ezért megbékélt 
és nyugodt a beszéd a zárósorokban, de még itt se zsongító. Értelmével, tagolódásával s 
kitartott sorvégi jambusával is figyelmeztetést sugall, s egész mivoltával a vers tartalmait 
először summázó komor sort („Minden nedves, minden nehéz") idézi. S míg a költő óvón 
emlékeztet, maga is közel húzódik a közösséghez. Már nem olyan kérlelőn, nem olyan fel
indult elemi ráutaltsággal, mint az imént, hanem az Óda mellékdalát előlegező családias 
természetességgel. így zárul a vers is, látszatra egyszerű köszönéssel: „A két utolsó sor 
»jó éjszakát«-ként elsóhajtott kívánsága csak annyit_kér — írja T. Lovas R. —, amennyit 
1932-ben a komoly és nehéz éjszaka a külváros népének megadhatott: 

Ne üljön lelkünkre szenvedés. 
Ne csípje testünket féreg." 

Kérni valóban csak ennyit kér, de az előbb még olyan rimánkodón kívánt oldó, gyógyító, 
újjáteremtő állapotot itt már a búcsúzás fénytörésében ugyan, de jelenvalónak érezzük. 
Nagyon, szinte megfejthetetlenül gazdag igénytelenség ez. Baljós árnyak közelségét sejti 
benne az ember. A sorok mély taglalással súlyosult békés elnyugvásában pedig a nagy szám
vetések utáni nyugalmat s a holnapra elkészült, menedékre lelt lélek szelíd méltóságát. 

Ferenc Kiss 
SÜBURBAN NIGHT 

The author examines the meaning and importance of Süburban Night, one of Attila 
József s great representative poems, in the oeuvre of the poet. 

This poem was born at a critical peroid of Attila József s life (the years 1931—32) when 
he felt that he has lost the firm ground of the movement, yer the bonds attaching him to the 
working classes and to socialism were indissoluble. The great revolutionary wave of the labour 
movement passed off in the autumnof 1931. The poet spent the winter in growing solitude, tor
mented by fear, anger and doubts.The poems Frost, Wű//and Rain reflect thisstate of mind, but 
in The Seventh the poet recovers his critical spirit and surveys his sufferings, the endured ones 
and those which be in store: he does not want to flee, he wants to meet them triumphantly. 
Süburban Night expresses similar feelings: every word of this poem is inspired by solitude and 
wretchedness, but also by the desire ti overcome them. This is the primary truth of the poem, 
misery and the suburbs are but its expressive means. 

The concluding part of the essay contains a very detailed analysis of Süburban Night. 
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