SÁRKÖZY PÉTER

KÉSEI SIRATÓ

„Halandó, hallod-e dalom
vagy zúgod csak, mint a vadon?"

I.
A Kései sirató József Attila egyik legismertebb és legtöbbet hallható verse, iskolai tananyag.
Szép, megdöbbentő és nagyon érthető vers. Mégis az elmúlt évtized során megjelent elemzések1
meglehetősen eltérő eredményeket hoztak napvilágra, melyek csak még jobban megerősítik
meggyőződésünket, hogy József Attilát mítoszok lengik körül, melyek megkötik a kutatók
kezét. Erre bizonyíték az a vita, mely 1969 elején zajlott le az Új írás hasábjain Szabolcsi
Miklós egy verselemzése2 kapcsán. Szabolcsi cikkében azt állította, hogy a mama az a „régi,
szép asszony", és ezzel eltért az általa is képviselt általános József Attila-képtől. A támadás
nem is maradt el. Lengyel József először azért hibáztatta, hogy „Szabolcsi úgylátszik nem sokra
becsüli a maga közölte filológiai adatokat," 3 Tamás Attila pedig azt veti Szabolcsi szemére,
hogy „ . . . nem kellene . . . a nyomorúságtól-betegségtől elgyötört proletárasszony költői
portréi közé . . . egy könnyű, vidám léptű szépasszony mutató alkotást is besorolnunk."4
Minderre Szabolcsi azzal válaszolt, hogy: „Engedtessék meg, hogy i d ő n k é n t . . . a »filosz«-nak,
az irodalmárnak is eszébe jusson valami, hogy legyen egy-egy merészebb ötlete, egy-egy szo
katlanabb felvillanása, felismerése, és az sem baj, ha ezt az analízissel igazolja is." Jelen dol
gozatomban ilyen szellemben szeretnék túllépni a Kései sirató eddigi értelmezésein.
A vers helyes megközelítésének kulcsa vélekedésem szerint az, hogy a Kései sirató és rokon
versei nem vezethetők le a Révai—Szabolcsi—Tamás A. tanulmányokban kirajzolódott gyer
mekkori nyomorúságból, a proletársorsból. A vers megközelítését tehát azzal kezdjük, hogy
a költőben édesanyja halála után nem maradt egy egész életet meghatározó emóció, árvaság
érzet, sőt még valamiféle szeretet-hiány sem, hisz nem semmitmondó az a tény, hogy Szabolcsi
a Fiatal életek indulója5 hatszáz oldalas monográfiájában minden igyekezete és céltudatossága
ellenére sem volt képes bármiféle olyan kapcsolatot kimutatni József Attila édesanyja és a fia
tal fiú között, mely indokolttá tehetné a kései mama-versek tragikus szépségű gyengédségét,
illetve a szenvedélyek izzásának perzselő melegét. Sőt, Szabolcsi az Emlék és varázslat6 c. cikké
ben »elismeri, hogy „ . . . az anya elzárkózó kedvességétől (a költő) sok más versében, prózai
vallomásában is keservesen panaszkodott, szólt a nehéz élet, nehéz sors, nyomor és betegség
páncéljáról, amely nem engedte a szeretetet megnyilvánulni." De bizonyítsunk József Attilá-

1
EGRI Péter: József Attila költészetének látomás és álomszerű mozzanatai It i960.;
NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról ItK 1966.; BALOGH László: József Attila
(Nagy magyar írók) Gondolat 1969.; VASS Péter: Tartalom és forma kérdései József Attila
Kései siratójában ItK/1968. jelen dolgozatom megírása után jelent meg LEVENDEL-HORGAS:
A szellem és a szerelem c. könyve (Gondolat 1970.), mely szintén ad egy Kései sirató elemzést.
2
Egy kései József Attila vers megfejtése. Űj írás 1968/12. sz.
3
Egy kései József Attila vers megfejtése? Ui. (1969) 2. sz.
* Kérdőjelek egy versmegfejtés margójára Ui. 1969. 3. sz.; Szabolcsi válasza, Emlék és va
rázslat,
az Üj írás 1969/4. számában.
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Fiatal életek indulója. Bp. 1963.
6
Űj írás 1969/4. sz.
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val: Az öngyilkosság? c. novellájában (1935) egy öngyilkossági kísérletét írja le: „Én majdnem
végtelenül boldog voltam, hogy a mama fölvett a karjára. Minden vádat elfelejtettem, csak
erősen odasimultam hozzá. Ismét felcsuklott belőlem a sírás, mert azt éreztem, hogy akkor
lennék tökéletesen boldog, ha a mama úgy vett volna föl, úgy simogatna, és úgy beszélne ilyen
csendesen hozzám, hogy én nem csináltam volna azt, amit csináltam." Ezek után más színezetet
kap a Mama c. vers annyit idézett sora is: „nem szidott, nem is nézett énrám." A Szabad ötle
tek Jegyzékének még a megjelentetett töredéksoraiban7 is megdöbbentő képet kapunk erről a
gyermekkorról — szabadversben: „Őt olyasmiért verték, amit /soha nem tett volna, / ha szeret
ték volna . . . / „ . . . ő az, / a gyermek, akit nem szeret- / tek, s akit ezen kívül azért / vertek,
mert nem tudták / elviselni azt, hogy / nem szeretik . . . " / „-miért vagyok / én menhelyi gye
rek / a mama eljött aztán / otthagyott én azt hit / tem, hogy haza fog vin- / ni" . . . „Öcsödön
rossz volt," de a mamától elszenvedett verések képe többször is visszatér élete végén: „Lesü
tött szemmel hallgattam a szemrehányást és növekvő daccal tűrtem a pofonokat, melyek
ugyancsak zuhogtak." (Verstan és versírás 1936.); „Anyám kivert / küszöbön feküdtem"
(Gyermekké tettél 1936.), melyek közül talán a legmedöbbentőbb a Levegői közbevetése:
„Pedig hát engemet / sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek / mint apró gyermeket,".
Az idilli családi kép tehát fikció, legenda, amit a legtöbb kutató tud is, hisz el-elejtenek egyegy árulkodó megjegyzést a fiatal József Attila szeretet-hiányáról. A lényeges az, hogy minden
szépítgetés ellenére is a visszaemlékezésekből a kamasz eléggé érzéketlennek, vagy elég erős
nek látszik, s úgy tűnik, hogy még édesanyja halála sem rázta meg különösebben, legalábbis
semmiesetre sem a kései verseket megindokolható módon. így egyaránt nem elfogadható az
idilli családi kép a szegénysorsú munkáscsaládról (mely tételszerűvé redukálná az egész József
Attila-i költészetet), sem az a másik végletes beállítás, mely a gyermekkor „sebeit" folyamato
san végigvezetné a költő egész életművén attól a pillanattól kezdve, hogy az öt éves „Attilából
Pistává kellett válnia". 8 Ugyanis József Attila a makói évektől kezdve a csodával határos
módon sértetlenül látszik elviselni a család hiányát, sőt az egyedüllét, a magárautaltság az ön
állóság büszke tudatával tölti el.9 És épp ez lesz a magyarázata, hogy az egyedülmaradottság
és ennek belátásával növekedő szorongásérzet hatására az egyre betegebbé és érzékenyebbé
váló költőben az idő múlásával mind erősebb és élőbb lesz a keserű gyermekkor és az anyai
szeretet hiányára való rádöbbenés. Ő maga írja az Analitikus füzetben „a bajok lerakódnak
/ az emberben, mint a / csontokban a mész / tizenhárom éves korom óta csak / álörömeim vol
tak." A lerakódott fájdalom, szenvedés egyszerre tör rá, így lesz oly szorongató a bűntudat
az egykor el nem sírt könnyek, édesanyja betegágya mellől ellopott húsleves miatt. Ez a kései
sirató így sokkal emésztőbb, mintha édesanyja emlékét végig mint örök nosztalgiát hordozta
volna magában. Harmincévesen döbben rá a hiányára, s végső magányában, reménytelen társ
keresésében újjászüli alakját a mamának, kinek szeretetére gyermekkorában és szerelmeiben
hiába vágyott. József Attila úgynevezett sebei, konfliktusai, nem gyermekkori és nem első
sorban „osztálysebek", hanem felnőttkori sérülések; mint A magány és a Reménytelenül c.
versek bizonyítják, e konfliktusok elsősorban a 30-as évek kudarcaiból, csalódásaiból születtek,
bármennyire is igaz, hogy a konkrét betegség és a fokozott érzékenység valóban ennek a gyer
meksorsnak volt a súlyos öröksége.
7
Megdöbbentő József Attila kritikai összkiadásának hiányossága és hiánya. Az 1967-ben
megjelent IV. kötet is töredékes. A Szabad ötletek jegyzéke két ülésben pszichoanalitikai
füzet tragikus szépségéről még töredékeiben is meggyőződött már a közönség, mégis a szerkesz
tők úgy döntöttek, hogy „Legnagyobb része . . . kórlelet értékű, egyes vonatkozásai miatt
nyilvánosság elé nem tartozó." így a 2327 soros kéziratból a kritikai összes művek csak 216
sort8 ad közre . . .
Ezt a koncepciót képviselte a Szép Szó József Attila emlékszáma, bizonyos mértékig a költő
egyik legközelibb ismerője Németh Andor is, ma ezt a koncepciót látszik népszerűsíteni Berek
Katalin megrázóan szép József Attila estjein.
9
Erre mutat rá GYERTYÁN Ervin: Egy élet szenvedélye c. írásában Kortárs 1967/8. sz.
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Szabolcsi Miklós a „korai mama-versekre" (a 20-as évek verseire) hivatkozott, hogy be
bizonyítsa, hogy az árvaság és a magánosság érzete még 1923-as fogantatású. De elfogadható-e
egyáltalán a Mama előtt „mama-versek"-ről beszélni? Először is azt kell megállapítanunk,
hogy a Csillagokhoz írt vers (Ad Sidera 1923.) nem tükröz semmilyen árvaság-érzetet. Ellenkező
leg anyja elvesztését teljes tárgyilagossággal azért idézi fel a költő, hogy megszövegezhesse
egyáltalán nem személyes érvényű mondanivalóját:
„Anyám, falat kényért sem ér az élet!
De nagy hitem van s szép jövőnek élek:
Ne ordítson pénzért gyerektorok."
Joggal beszélt Egri Péter e verssel kapcsolatban anyaszeretet helyett a tizennyolcéves gyerek
költő elvont szociális hitvallásáról. De hátha más versekben jelentkezik ez a Szabolcsi említette
világ. Ám 1933-ig csodálatosképpen nem találjuk sehol. 1925-ből csak versszakokra hivatkoz
hatnánk:
„József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretlek, ezt még
anyámtól Örököltem, áldott jó asszony volt,
látod, a világra h o z o t t . . . " (József Attila, hidd e l . . . )
valamint a Tiszta szívvel nem éppen anyás strófájára:
„Nincsen apám, se anyám
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm."
1926-ban már találunk olyan verseket is, melyekben fel-feltűnik az anya alakja (Anyám a
mosásban, Anyám meghalt). De ezek a versek sem édesanyjával foglalkoznak, hanem mint Egri
írja „A két, egymással is rokon költemény szabadvers, bennük az expresszionizmusnak a jelen
elviselhetetlenségéből támadt energiája lendül a pontosan még nem körvonalazott jövőbe,
s a szürrealizmus szabad asszociációs hálózata vibrál."
„Anyám meghalt, most nem tudom, hogyan viselkedjem
vele szemben,
megfoltozná kabátomat, megnézné milyen szép
vagyok meztelenül,
még soha senkise látott meztelenül!" (Anyám meghalt)
Az 1928-ban írt Nemzett József Áron Tiszta szívvel-ritmusú költeményében már ott érezzük azt
a kemény elhivatottságot, amely a Döntsd a tőkét, Ne siránkozz kötet verseiben felcserélte a
személyest a közösségivel, ám ez is csak úgy lenne vehető anya-versnek, mint „Luca-versnek":
„Megszült Pőcze Borcsa,
kit megettek a fenék,
gyomrát, hasát sorba,
százláb surolókefék.
Szerettem Lucámat,
de Luca nem szeretett.
Bútoraim: árnyak.
Barátaim nincsenek."
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Ez a hang vezet el az Anyám c. költeményhez (1931. jan. 11. Népszava), mely a korai anya
verstöredékek és a még korábbi A bánat szürke, néma postás (1922) vers motívumaiból építi
fel a szegény mosónők lírai erejű emlékét. Az Anyám c. versben ,,a szegénység képe . . . konk
retizálódik, társadalmi vonatkozásaival gazdagon motiválódik, okaival együtt jelentkezik,"
(Egri P.), ám a legszemélyesebb, mindkét korai versváltozatban ott rejtőző gondolatot („Anyám
meghalt, most nem tudom, hogyan viselkedjem vele szemben, mit tegyek vele") nem tudta
átmenteni a közösség-mondanivalójú „gondoljátok meg proletárok!" lírába. A vers tehát
bizonyos fokú elszemélytelenedésről tanúskodik, ahol az anya alakját a mondanivaló mindenki
hez való eljuttatásának igénye („törékeny termetét a tőke megtörte") idézi fel, és növeli a
proletársors szimbólumává. Ám a személyesen átélt összefonódás az egyéni és a proletársors
között, a teljes egyéni magány és reménytelenség és a másfélmilliárd magány egybekapcsolása
azonban csak 1933-tól kezdve lesz jellemző József Attila lírájára, ugyanakkor a proletár mosónő
alakja a Mamában válik meseszerűvé.
Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy miért történik az a gyökeres változás a 30-as évek elején,
hisz a kései versek kapcsán teljes magányról és reménytelenségről beszélünk, mikor
az Anyám c. vers még a közösség ihletésű líra legékesebb példája. Valóban, ekkor a költő még azt
érezte, hogy nem áll egyedül, de hamarosan nagy fordulat állt be életében és költészetében, és
mint Tamás Aladár megállapította az Aggodalom jegyében egyik tanulmányában: „a költő
ezen életszakaszának részletes és pontos feltárása nélkül nem foghatjuk fel lírájának döbbene
tes mélységét és szépségét. József Attila párttagságának kérdése kulcskérdés. Ő maga is élet
halál fontosságúnak tartotta". 10 A részletes és pontos feltárás ugyan a mai napig késik, ám
a sorsforduló így is megérthető. Nem érdemes ismét és ismét vitába bonyolódni, hogy kizárták-e
vagy sem József Attilát a pártból, fogadjuk el most a kérdés megvizsgálására alakult bizottság
jelentését, melyet Szabolcsi Miklós közölt 1965-ben a Párttörténeti Közleményekben és a Kritiká
ban. Ha csak a bizonyítható tényeket vesszük figyelembe, akkor el kell fogadni, hogy József
Attila 1930—31-ben tevékeny részt vállalt a mozgalmi munkából, mely számára jelentős volt
azért is, mert ekkorra már teljesen egyedül állt a világban, és az ideológiai és politikai meggyőző
désének teljesen megfelelő mozgalmi munkatársakhoz, hallgatósághoz segítette, sőt Szántó
Juditra, az asszonyra is itt lelt. Azonban élete nagy konfliktusa is itt keresendő. Mert József
Attila a mozgalomban is elsősorban költő volt, méghozzá, mint a Medáliák már jelzik, egy
egészen új líra hangjait teremtő új költő, és ennek a költőnek, mint Bori Imre írja „Nem sike
rült . . . felszínes irányköltővé válnia." 11 A támadások nem is maradtak el. Ezt követően szo
kás vérre menő vitákat folytatni a történtekről, ám a lényeges az, hogy 1932-től nincs már
meg a kapcsolata a közösséggel. A Bánat és a Díványon fekszem c. versek megrendítő doku
mentumai, hogy megszakadt a kapcsolata azokkal, akikkel jövőjét, költészetének és életének
értelmét elképzelte, és ezt a legtragikusabb mélységekig érezte át. Az a lényeges, amit a Sza
bolcsi közölte jelentés is megállapíthatott: „ — 1933 elejétől — feltételezéseink szerint — József
Attila kívül került az illegális párt keretein." — azaz az egyedülmaradottság ténye. Egyedül
maradt megbélyegezetten. Ugyanakkor kezd elhatalmasodni rajta betegsége is, egyre idegesebb,
agresszívebb lesz, önmaga elmarja még azokat is, kik mellette maradnának, magánélete kátyúba
kerül, létfenntartási zavarokkal küzd, napokig nem eszik, és ami a legfontosabb, kudarc kudar
cot követ; költészetét, amelyet eddigi versei alapján joggal tarthatott nagyra, senki sem mél
tányolja, senki sem veszi észre, senki sem vallja magáénak. S mivel költő volt, ez érintette őt
a legmélyebben.12 „Költészetének nem volt akusztikája" mondja Bori Imre, és hozzáteszi:
,,először az ember tragédiája zajlott le, aztán a költőé", ezt látszik mindenkinél jobban meg10
11
12

TAMÁS Aladár: Az aggodalom jegyében. Bp. 1967.
BORI Imre: A „semmi ágán". Híd 1962/12. sz.
Ezt elemzi nagyon mélyen és értőn IMRE Katalin: A Szép Szó és József Attila c. tanul
mányában ItK 1962.
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érteni a költő Juhász Ferenc is József Attila sírja c. remekében. A legmegrázóbb, hogy erre
ekkor József Attila is kezd rádöbbenni: „A múltkor nem lévén egyébb dolgom . . . azt gondol
tam, hogyha már nem sikerült verseimmel olyan jelentékeny elismerésre szert tennem, ami
lyent tárgyilagos nézetem szerint megérdemelnék . . . (A múltkor nem lévén . . . Töredék);
„Mert a mű nem annyira a művész, mint azok által él, akik szeretik művészetét, s azért szere
tik, mert keresik az emberségét." (A mai költő feladata 1937.)
„Fáj a szívem, a szó kihűl.
Dehát, kinek is szóllanék?" (Reménytelenül 1933.)
„Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a harcosok közé,
nem dob be ablakot, nem tép fel uccaköveket?"
(Hováforduljon..

. 1933.)

Olyan szorongatóan egyedül lesz, mint még soha. „De kár, hogy édesanyám beteg volt/Talán
most vagyok olyan elhagyatott, mint akkor . . . / Borzasztó, hogy az ember egyedül van
/ borzasztó, hogy van tudata, / csak azért van egyedül, / vagy csak azt hiszi, hogy egyedül
van." (Szabad Ötletek jegyzéke 1936.)
„Gondoljátok meg: Ezen a világon
nincs senkim, semmim. S mit úgy hívtam: én
— az sincsen. Utolsó morzsáit rágom
- míg elkészül ez a költemény." (Ki-be ugrál 1936.)
Pedig József Attila és költészete közösségi életre született, számára a magára maradottság
jelentette a legnagyobb csapást. „Én nem azért jöttem, hogy bőgjek . . . hanem, hogy tegyek"
írja még a Nem én kiáltok kötet 1929-es előszavában. Igazi tenni vágyó költő volt, élete végén
újból és újból felhangzik a kiáltás: „én dolgozni akarok", „Totyogjon, aki buksi medve/láncon
—nekem ezt nem szabad ! / Költő vagyok, . . . ", „Hadd írjak szépet, jót nekem / add meg bol
dogabb énekem !" De ez nem adatott meg:
„Le vagyok győzve (győzelem, ha van)
Úgy leszakadtam minden más világról,
ahogyan lehull a gyümölcs az ágról.
Szurkálnak, óvnak tudós orvosok,
írnak is nékem, hát olvasok.
S »dolgozom«, imhol e papírhaloma működésben van a nyugalom." (Le vagyok győzve 1937.)
„Nincs közöm senkihez, szavam szálló penész,
vagyok mint a hideg, világos és nehéz." (Nincs közöm senkihez 1936.)
„Mint a motor, mely már begyulladt,
de nincsen útja, és nem indulhat,
olyan vagyok, s ha bátrabb volnék
értelmetlen szavakat szólnék." (Mint a motor 1937.)
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Ilyen körülmények után fogadható el és látható be Bori Imre megállapításának igazsága, hogy
ekkor találja magát a „semmi ágán", szembenéz a világgal, és önmaga lényegét kezdi feltárni
verseiben. Ekkor kezdődik meg az úgynevezett „befeléfordulás". Egyedül maradva, elszakítva
az emberektől kezdi írni nagy verseit az emberiségről, a szebb, szelídebb jövőről. Németh G.
Béla az önmegszólító verstípussal foglalkozó tanulmányában nyomon követhető, hogy miként
fog jelenteni József Attila kései verseiben az egyes szám második személy egyre inkább első
személyt (Légy fegyelmezett, Tudod, hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél) és egyben mindenki
hez szólást („Szállj költemény, szólj költemény / mindenkihez külön-külön."). Egymás mel
lett születnek a nagy humanista—szocialista versek és az önnönmaga lelki sérüléseivel foglal
kozó költemények. Egyre jobban elvakarja sebeit („Magadat mindig kitakartad, sebedet
mindig elvakartad"), a pszichoanalitikai, majd később az ideggyógyászati kezelés kigyomlál
belőle minden illúziót. Rádöbben betegsége lényegére, és annak okaira. Egyre kétségbeeset
tebben próbál valamilyen fogódzót találni, mely még talán az élethez kötheti:
„Jaj, szeressetek szilajon
hessentsétek el nagy bajom!
Eszméim közt, mint a majom
a rácsok közt le és föl,
vicsorgók és ugrándozom,
mert semmit sem hiszek s nagyon
félek a büntetéstől." (Kiáltozás)
Ezen a ponton a költészet már nem jelenthet enyhülést. „Nem hiszek abban az emberben, aki
a költészetért feláldozza az életét" nyilatkozta a Brassói lapoknak. Ezen a ponton egyet kell
értenünk Vass Péterrel: „Ha meggondoljuk, hogy a l é t . . . egy kívül-belül való kötődést
j e l e n t . . . amely célt ad az életnek és egésszé integrálja, akkor érthetjük meg érzelmi töltését,
indulati erejét József Attila próbálkozásainak barátokkal, nőkkel, irodalmi csoportokkal,
a párttal, s végül és mindig élete legközvetlenebb lényével, a mamával." 1935 felé annyira
egyedül van, hogy már csak az emlékek maradnak menedékül, az önmaga teremtette álomvilág.
Versek sorában teremti újjá gyermekkorát, eleveníti fel régi emlékeit (1933.: Egy kisgyermek
sír, 1934.: Iszonyat, Mama; 1935.: Gyermekké tettél, öngyilkosság; 1936.: Az a szép régi asszony,
Szabad ötletek jegyzéke, Ha a hold süt, Kései sirató, Zöld napsütés hintált) és gyermek-önmagát:
„Atyát hívtál elesten
embert, ha nincs isten,
S romlott kölökre leltél
pszichoanalízisben." (Tudod, hogy nincs bocsánat)
„A kis kölyök, ki voltam, ma is él
s a felnőttet a bánat fojtogatja,
de nem könnyezik, egy dalt zöngicsél." (Kirakják

áfát)

Egyre fokozódó önmarcangoló szenvedésében pedig végül megidézi azt az alakot is, kinek sze
retetére a legjobban vágyott, a mamát:
„Engedjétek — ez nem öröm
hogy tanúnak hívjam anyámat" (Jelenet egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból 1936.)
A legtöbb tanulmányban azt a megfogalmazást találhatjuk, hogy József Attila felidézi anyja
alakját. így azonban a megállapítás nem helyes. Nem egyszerűen felidézi, hanem újraéli gyer-
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mekkorát, szinte teljes valójában látja ismét anyját. Nem véletlen, hogy épp az 1934-es Iszo
nyat c. versben bukkan fel először költészetében a „mama" szó:
„A kislány hét éves. Kiszökne,
s itt benn ugrálni sem lehet,
A mama lelkére kötötte
ezt a dögöt, a gyereket."
Igaz, már 1931-ben az Anyám c. költeményben is édesanyjának állított emléket, de az még nem
a személyes emlék érvényével hatott. Az 1934-es Mama alakja jóval élőbb. Itt már klasszikus
letisztultsággal, mély művészi tudatossággal és emberséggel teremti elénk édesanyját, kinek
alakja minden lépcsőfokkal foszlóbb és mitikusabb lesz. A költő — legalábbis önmaga számára
— legyőzve a halált, visszahozta az életbe a Mamát, hogy ő pótolja számára mindazt, ami
immár végérvényesen elveszett. Az elmaradt anyai gyöngédség hiányára való rádöbbenés ezt
követően a beteg költőben kényszerképzetté válik. Az egész világ elvesztése, értelmetlenné
válása sűrűsödik össze egyetlen személy elvesztésében. Hisz a költő már póbálkozott mindenütt
és mindenkivel. Rögeszméjévé válik a szeretve-Ievés, életszükségletévé válik, hogy szeressék.
Először Edittel próbálkozik, orvosával. Ugyanakkor ettől kezdve jónéhány verse mutatja,
hogy vissza-visszatér korai vallásos verseinek istenkeresése. Istent is azért keresi, mert „Az a
szerencsétlen, / aki ezeket írta mérhetetlenül áhítozik / szeretetre, / hogy a szeretet visszatartsa
őt olyan / dolgok elkövetésétől, melyeket / fél megtenni." (Szabad ötletek jegyzéke). Ugyanilyen
okból lesz számára annyira fontos a Flóra-szerelem is, a megváltó kedves reménye, kiben kézzel
foghatóan leegyszerűsödne az élete értelme. Kései istenkereső versei, a Mama-versek és a Flóra
szerelem tehát azonos érzésből születtek. Szüksége lett volna valamelyikükre, hogy meg tudjon
kapaszkodni az életben. Nem feltevés ez. Ha nem is kívánunk élni a statisztikai mutatók ma
napság annyira kedvelt módszerével, egész pontosan belátható a fentebb állított folyamat:
1923 és 33 között összesen hét versében (Ad Sidera; József Attila, hidd el; Anyám meghalt;
Anyám a mosásban; Nemzett József Áron; Gyereksírás; Anyám) van megemlítve az anya alakja
(ezek közül is csak három jelent meg életében). 1933-ban jelennek meg az első gyermekkor
versek és ezeket követően az Anya és a Mama címűek, melyekkel kapcsolatban joggal jegyez
hette meg József Attila szlovák fordítója, „mikor a költő írta őket, nem akart művésznek
feltűnni... mindössze ember akart lenni." 1935-ben írja első édesanyja halálával foglal
kozó versét (Ajtót nyitok). 1936-ban születik a négy rokon vers: Temetés után; Az a
szép régi asszonv; Jelenet egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból és a Kései sirató,13 és
ugyanakkor a töredékek sora szólítja meg a Mamát (Édesanyám egyetlen drága; Irga
lom édesanyám), nem is szólva a sajnos kellően meg nem ismerhető, de töredékeiben is döb
benetes erejű szabadvers-analitikus füzetéről (Szabad ötletek jegyzéke két ülésben), melynek
szinte minden sora a mamához sír. De van más árulkodó nyom is. Míg 1923 és 33 közötti ön13
Ellentétben a kritikai kiadás jegyzetével valljuk, hogy a Kései sirató nem 1935, hanem
1936-ban keletkezett. A kritikai kiadás (J. A. összes művei. Bp. 1952. szerk. WALDAPFEL
József—SZABOLCSI Miklós) szerint ezt a verset a költő 1935 „legvégén" vagy 1936 elején
írta volna. De 1936 decemberében jelent meg rokonverseivel együtt a Szép Szóban! Miért épp
1936 elején írná a költő, hogy „lágy őszi tájból próbállak összeállítani téged"? Az 1936 ősze
szinte bizonyos. Hisz Az a szép régi asszony lágy őszi tája is hasonló fogantatású, és a vers
1936 októberében, két hónappal a Kései sirató előtt jelent meg a Szép Szóban és ezzel kapcsolat
ban Szabolcsi nem is vitatja az 1936-os keletkezést. — Igaz a Kései sirató egyik kéziratában
ott egy zavaró sor „tizenhat éve már". De erre több magyarázat is lehetséges, többek közt
a jambikus sor kényszere. Különben is a Jelenet. Egy büntetőtörvényszéki tárgyalás emlék
irataiból c. versben is ott szerepel „Anyád meghalt tizenhat éve", mégis a kritikai kiadás szer
kesztői 1936-os versnek fogadják el. A lényeg biztos. A Kései sirató végső változata, a vers
1936 végén keletkezett. Ezt elsősorban a rokon versek összehasonlító stíluselemzésével lehet
belátni.

4 Irodalomtörténeti Közlemények
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magáról szóló versei még véletlenül sem említik meg édesanyját, vagy annak elvesztését, az
árvaságot (Önarckép, József Attila; Végül; Lidi nénémnek öccse itt; Nemzett József Áron), addig
az Eszmélettői kezdve szinte minden versében elejtett, öntudatlan elszólások tanúskodnak, hogy
a költő lelkében és képzeletében egyre élőbb lesz a mama.
Néhány példa A Dunánál és a Levegőt közismertebb versszakain túl:
„Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek" (Elégia 1933.)
„Mint fösvény eltűnt aranyát,
e bűnt keresem én;
elhagytam érte egy anyát,
bár szívem nem kemény." (A bün 1935.)
,,Ó emberiség, kit törött anyán
szaporított és nem értett!" (Emberiség 1935.)
„koporsóban ringattatom magam
anyámmal, aki lágy tekintettel vert meg,
mert sápadt kézzel loptam én, a Gyermek
jól tudva már, hogy minden odavan." (Ó boldog az 1935.)
„Hol csavarogsz te vásott?
Aggódva vár reád
megvetvén elmúlásod,
csendes édesanyád." (Biztató 1936.)
„De mélyben, egyben él, aki szeret," (Elmaradt ölelés miatt 1936.)
„Anyám kivert, — a küszöbön feküdtem" (Gyermekké tettél 1936.)
„Kit jámbor, anyám vastag
bottal vert meg" (Boldog hazug 1936.)
A Mama tehát mindig az eszébe jut, ő az, akire hivatkozik, akitől még segítséget vár, és aki
segíthetne neki — ha a Mama való lenne. Ám a Mamát ő teremtette saját magának, mert kellett
neki az a lény, melyből szeretet és segítség árad felé. Nem véletlen az istenkeresés ekkori meg
erősödése sem:
. „Most sajnálom (de ezt is lenyelem),
hogy nincs isten, ki gondoljon kínomra
és azok szemét ujjával kinyomja,
kik elnézik, hogy nincsen kenyerem." (Modern szonett 1935.)
„Boldog hazug, kinek van istene,
ki rettenetes, de maga a jóság" (Boldog hazug 1936.)
„Ijessz meg engem, istenem
szükségem van a haragodra.
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Bukj föl az árból hirtelen
ne rántson el a semmi sodra.
Meghalni lélekzetemet
fojtom vissza, ha nem versz bottal,
és úgy nézek farkasszemet,
emberarcú, a hiányoddal I" (Bukj föl az árból 1937.)
„Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba,
Fogadj fiadnak, istenem
hogy ne legyek kegyetlen árva." (Nem emel föl 1937.)
„Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem." (Négykézláb másztam 1937.)
De mivel József Attilának még az istenhit sem adatott meg, az elmaradt anyai ölelést, gyöngéd
séget tekinti élete döntő hiányának, elrontojának. Egészen addig, míg új öncsalást nem talál
ki magának: a szerelmet, Flórát. Nem véletlen, hogy 1937-ben anya, vagy mama-verseket nem
lehet találni, és az édesanyját említő sorok száma is érezhetően csökken (inkább csak a szerelem
kudarcra való újabb rádöbbenéskor kezdenek ismét megjelenni). Azaz mindez azt bizonyítja,
hogy ekkor a Mama funkcióját átveszi Flóra, a megváltó, az élő szeretet, az elérhetőnek látszó
lehetősége a gyógyulásnak, az életbe visszatérés útja, a rettenettől megszabadító, az emberek
közé visszavezető.
„a nők között Flórára leltem.
ő a mezőn a harmatosság,
kétes létben bizonyosság,
lábai kígyóim tapossák,
gondjaim mosolyai mossák. (Flóra 5. Megméressél)
Ismét nem feltételezéssel, vagy szép ötlettel van dolgunk, József Attila maga is tisztában volt,
hogy miért is van szüksége Flórára, miért kellene neki annyira ez a szerelem:
,Az én szívem sokat csatangolt
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul." (Az én szivem)
„Megalkotom szerelmemet..." (Könnyű fehér ruhában)
„Úgy vess el minden elvet
s még remélj hű szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned." (Tudod, hogy nincs bocsánat)
„Mindenségünket tartani a fénybe
mint orvos, ha néz üvegedénybe
már nem tudom, megadom magam kényre,
ha nem segítesz szerelem." (Flóra 3. Majd két milliárd)
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„Ha nem szorítasz úgy kebeledre,
mint egyetlen tulajdonod,
engem, míg álmodol nevetve,
szétkapkodnak a tolvajok." (Ha nem szorítsz)
És végül:
„S ha nem szeretsz úgy mint tenmagadat
én meg fogom ölni magamat." (Ha nem szeretsz úgy)
Ezzel bizonyítási eljárásom végére értem. Mindezzel csak azt szerettem volna világosabbá tenni,
hogy a Kései sirató 1936-os Mama-élménye nem oly egyszerű, mint azt az eddigi elemzések
tanulsága mutatja, hanem mélyebben benne gyökerezik a költő élettragédiájának kifejlésében.
Ennek tudomásulvétele nélkül a vers igazi szépségei nem tárulhatnak fel maradéktalanul az
olvasó előtt.
II.
A Kései sirató megértésének első lépése tehát annak tudomásulvétele, hogy 1933-tól kezdve
József Attilában egyre erősebbek lesznek a szorongások, a gyermekkor emlékképei, melyek oly
eleveneknek tűnnek számára, hogy már-már a jelen erejével szerepelnek életében. A gyermek
kori emlékek számbavételével kezdi foglalkoztatni édesanyja, édesanyja elvesztése, halála.
Az Ajtót nyitok c. versében (1935. február) a régi, elfelejtett csillagokhoz írt vers kívánsága „s
tudjon zokogni anyja temetésén" fojtogatja a kínzó, önmarcangoló bűntudat gyötrelmével
a költőt:
„ . . . . A szoba
üres, senki. Tizenhat éve
ennek, mit sosem feledek.
Viaszkos vásznú konyhaszékre
ültem, nyafognék, nem lehet.
Értem, hogy anyám eltemették,
de nincs és nyugtalan vagyok,
ezt nem értem. Felnőtt lehetnék.
(A mosogatótál ragyog).
Nem fáj, de meg sem érinthettem
nem láttam holtában anyám,
nem is sírtam. És érthetetlen,
hogy mindig így lesz ezután."
1936-ban arra kezd emlékezni, hogy milyenis volt édesanyja: „/Csak most emlékszem rá, milyen
volt!/" (Temetés után 1936. október). A Szabad ötletek jegyzékében pedig már „megszólal a
halott anya". A költőben egyre erősebb a viszontlátás kívánsága. Erről az év októberében
közölt Az a szép régi asszonyban vissza-visszatérő motívumok tanúskodnak: „szeretném látni
ismét", „csak látni szeretném őt", „csak úgy szeretném látni őt / mint holt anyját a gyermek",
„Csak látni szeretném őt, mintegy hogy megbocsássa / mert szemem behunytam, hogy őt élve
ne lássam" (kéziratváltozat). Ilyen előzmények után születik meg az édesanya elvesztése miatti
kínzó egyedüllétére rádöbbenő nagy verse, a Kései sirató.
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A vers az epikus szerkesztés és a legmegrázóbb lírai hőfok jegyében fogant. Tárgyias indí
tású. A második versszakban letisztult egyszerűséggel rögzíti a döbbenetet, szinte újraélve
a vonattetőn-utazást, a soha viszont nem látó viszontlátást. Az epikus hét sor után a „s te már
seholsem voltál." lemondó szomorúságú megállapítása a kiáltás erejével ragadja az olvasót
és a költőt a további három versszak már-már őrületbe csapó fájdalmába. Ezt a „seholsem"
szó bűvöletével képes elérni (önkénytelenül is a híres Poe vers „newermore"-ja babitsi fordí
tására kell gondolnunk, amit minden bizonnyal József Attila is olvasott). Írhatott volna akár
„te már messze voltál"-t, vagy „te már halott voItál"-tis (kéziratváltozatok),1* ám a teljes vers
ismeretében belátható, hogy csak ez a „seholsem" képes kifejezni a nincsen rettenetét. Ezért is
nagy vers a Kései sirató, hisz egyetlen szóban, egyetlen sorban tömöríti azt a hiábavaló Mama
keresést, amely az Ajtót nyitókban az egész verset vette még igénybe. A Mama tehát nincs.
Elveszett mindörökre. Az érthetetlen eltűnést nem bírja elviselni a költő „a gyereknek kél ká
romkodni kedve". Vádakkal halmozza el édesanyját, hogy úgy tett vele mint az Iszonyat hét
éves kislánya a csecsemővel, akkor tűnik el, amikor fia már-már nyúlt volna érte („A gyermek
irtózattól nyirkos- / ha adja, miért veszi el?").
„Ettelek volna m e g ! . . . " Mit is jelent valójában ez a három szavas felkiáltás? Az egyik
kéziratban még az Anyám c. vers kezdőmotívumát használja fel: „Miért hoztad haza vacsorá
dat? / Ki mondta? Kértem én?", ám a két kérdés helyett megállapítást találunk a kész vers
ben, míg a „Ki mondta?" helyébe az „Ettelek volna m e g ! . . . " megfoghatatlan káromlása
lépett. Nem véletlenül. Hisz az anyatest megevésének képe megjelenik, más 1936-os költemé
nyekben is, főleg az evés és a halál egymás mellé kerülésén keresztül:
„mint én a mamával,
amikor a klinikán fe
küdt csontig lesoványodva,
nem ettem meg az ételt, ami
ott volt kihűlve az
éjjeliszekrényen
talán ettem belőle mégis és
azért köpködök" (Szabad,ötletek jegyzéke 1936. május)
„Vádló:
ím anyját falta fel magzatja
mohón s vonítva e cseléd.
Két kézzel tépte emlejét,
ahogy most önmagát szaggatja.
Bíró:
Anyád meghalt tizenhat éve
— ezt meg kell állapítani —
le vannak rágva csontjai
és szülőhúsa meg van éve." (Jelenet egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból 1936.)
Az „Ettelek volna m e g ! . . . . " felkiáltás, amely tehát nem előzmény nélküli, valóban démoni.
De hasonló erejű meghökkentő képekkel találkozunk az ez időben írt többi nagy versében is

14
Ezzel kapcsolatos VÁGÓ Márta visszaemlékezése: József Attila Emlékkönyv, szerk.
SZABOLCSI Miklós. Bp. 1957.

719

(Nagyon fáj; Aki szeretni gyáva vagy; Gyermekké tettél; Ki-be ugrál; Kiáltozás). Szerelmét így
káromolja:
*
-.. •
„Bogár lépjen nyitott: szemedre. Zöldes
bársony^penész pihézze melledet,
nézz a magányba, melybe engem küldesz.
Fogadd morzsold szét; fald föl nyelvedet." (Magány 1936. október)
Ezek a képek és kiáltozások, ezek az indulatok már-már alig belátható emberi szenvedés mély
ségeiből törnek föl elemi erővel, és mindent magukhoz idomítanak, így lesz ez az „Ettelek volna
meg 1 . . . " esetében is, amely teljesen átformálta a versszakot, melyet a töredékvázlatok alap
ján a következőképpen lehetne rekonstruálni:
„Miért hoztad haza vacsorádat?
Ki mondta? Kértem én?
Miért görbítetted mosásnak a hátad?
Hogy egyengesd egy láda fenekén?
Be örülnék, ha megvernél mégegyszer!
Boldoggá tenne most, — de visszavágnék,
haszontalan vagy, s mindent elrontsz te
S mindent elrontasz, te árnyék !"•..
;,:
„Fönn maradtál, lefektettél, mint rosszat,
pedig szerettem volna veled lenni t
Ki földbe bújsz és nem-lenni igyekszel
Kinél valóbb az árnyék.

-...-.

Egyéb töredéksorok:
„Megütnélek te . . . "

„Megütnélek te árnyék"
„haszontalan vagy"

„Ha feltámadnál, magad is szepegve
belátnád, mily sületlen tréfa volt, ez"
„Miért nem felelsz? Szólj, miért haragszol?"
„ölbe kapnálak,
úgy vinnélek innen,
hol mindig dolgoztál, e rongy világból"
„(s én hogy)
s most éljek én, megint és álmodozzak,
mikor te nem vagy semmi."
„én nem emlékszem
és nem felejtek."
E töredékeket is felhasználva bárhogy is állítanánk össze a versszakokat, az mindenképpen egy
két „miért?"-tel nyomatékosított négy kérdéssel vezetné be az édesanya-visszavágyás képét:
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„Be örülnék, ha megvernél mégegyszer!"', „ölbe kapnálak, úgy vinnélek innen / hol mindig
dolgoztál, e rongy világból;" míg a visszavágás teljesen konkrét, ütés értelemben vehető, hisz
nem még egyszer-t hanem „mégegyszert" találunk a kéziratokon, és ott a töredékek „Megütné
lek, te . . . ", „Megütnélek te árnyék" árulkodó elszólása. Az „Ettelek volna meg!.. ." kezdéssel
a strófa elkeseredett, anyját életbe káromló ereje megsokszorozódik, ugyanakkor a központo
zás megváltozásával az egész versszak jelentése is más lesz, a „visszavágnék" után kettőspontot
tesz, így a visszavágás elvontabb, összetettebb lesz: „ . . . mert visszavágnék: / Haszontalan
vagy, nem lenni igyekszel / s mindent elrontasz, te árnyék!". Ezzel a versszak dinamikája a
vád-kiáltás sorozata révén fortisszimóra fokozódik, ez lesz az oka, hogy a költő veszni hagyja
a remeknél-remekebb töredéksorokat, melyek epikusabb hangvételükkel lassítanák az érzelemkiáradás lendületét:
„A homokot, sarat számba rágva
enni tanítasz? Földet falni szoktatsz?
Kinek kedvéért ne piszkítsak az ágyba,
ha már szemmel sem szoptatsz?"
„Fönn maradtál, lefektettél, mint rosszat
pedig szerettem volna veled lenni!
S most éljek én, megint álmodozzak,
mikor te nem vagy semmi."
„Színes forgókat csináltam, eladtam
kerestem, volt eszem:
mindig dacoltam, mindig szót fogadtam
de soha többé már ezt nem teszem."
Nem használja fel a Curriculum vitae-s sorokat, hanem folytatja a visszavágás „Ettelek volna
m e g ! . . . " szitkát:
„Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,
ki csal és hiteget!
Suttyomban elhagytad szerelmeidből
jajongva szült, eleven hitedet.
Cigány vagy! mit adtál hízelegve,
mind visszaloptad az utolsó órán !"
amíg el nem ér a lélegzet és az önpusztító szenvedély végére: Itt már csak egy következhet;
a rettenet kiáltása:
„A gyereknek kél káromkodni kedve, —
nem hallod, mama? Szólj rám !"
S mintha saját rettenet kiáltása nem engedné a költőt a tudatot elnyeléssel fenyegető őrület
szakadékba zuhanni, az utolsó versszak a hiábavalóságra-rádöbbenés keserű csendjével, az örök
szenvedés lemondásának klasszikus higgadtságával zárja le kiáltásívű remekét:
„Világosodik lassacskán elmém
a legenda oda.
A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,
észreveszi, hogy milyen ostoba.
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Kit anya szült, az mind csalódik végül,
va
g y így» vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül,
ebbe fog belehalni."
Mi az utolsó négy sor titka? Olyan mint A hetedik hét tornyának hét rejtélye. A költő rádöbben
az igazságra. Hogy sem változtatni, sem harcolni a sors ellen képtelen. Ugyanaz fogalmazódik
itt meg, mint a Két hexameter-ben (1936. december), akár küzd a valóság szörnyűsége ellen, akár
elismeri saját álomképeinek hazugságát — ebbe bele kell halnia „Kiterítenek úgyis . . . Ki
terítenek ú g y i s . . . "
III.
A Kései sirató a magyar költészet egyik legfélelmetesebb szépségű remeke. Ugyanakkor
József Attila költészetében nemcsak egy a nagy versek közül, hanem fordulópont, összegzés,
leszámolás. Egy újabb korszak kezdete, összegzi az Iszonyat c. verstől egyre sűrűbben jelent
kező gyermekkor és Mama emlékképeket. Mintha csak teljes valójában beszélne a Mamával,
de ugyanitt található meg a végleges rádöbbenés a Mama elvesztésének tenyéré: „a legenda
oda." Ez egyben annak kimondása is, hogy az őt dédelgető, becéző, etető Mama nem létezett
soha, és nem is létezhet már többé. Nem lehet véletlen a „Próbállak összeállítani téged" sor
rokonsága az ez időben írt versekkel:
„Istent alkotok (szívem szenved)"
„s még remélj hű szerelmet"
„Megalkotom szerelmemet"
De ami a többi versben csak jelzés, hogy önmaga is tudja támaszt kereső kísérleteinek egyolda
lúságát és reménytelenségét, az a Kései sirató esetében teljesen kibontottan és világosan fogal
mazódik meg.
Hasonlóan érdekes az is, hogy milyen elemekből „Próbálja összeállítani" a Mama alakját.
Hisz a „lágy őszi táj", „a sok kedves nő", és a „lenge könnyű lány" ugyanazzal a hangulattal
lépnek a versbe, mint Az a szép régi asszony egy hónappal korábban megidézett „tünde lágy
kedvessége", „susogó lugasa". Jogos tehát Szabolcsi megállapítása, hogy „ . . . anyját lágy őszi
tájjá és kedves nővé . . . álmodja, varázsolja, stilizálja át." Azaz, szinte érthetetlen lesz a Kései
sirató, ha nem együtt vesszük az 1936 végén írt versekkel. Mert a vers emelkedő indulati gör
béjét és őszinte fájdalmát is csak akkor tudjuk kellőképpen átérezni, ha felidézzük a Szép szó
ban vele egyszerre megjelentetett rokon verseket (Aki szeretni gyáva vagy; Nagyon fáj 1936.
november; Kiáltozás; Ki-be ugrál; Boldog hazug 1936. december), nem is szólva az utolsó négy
sor és a Két hexameter azonosságáról. A Kései sirató tehát összegzi a gyermekkor és Mama-emlékképeket, a „lágy őszi táj" Az a szép régi asszonyos hangulatát, az Edit-versek átkait, és a Két
hexameter keserű mondanivalóját.
Ebben a versben önmaga vállalkozik a leszámolásra a gyülekező halottakkal, melyektől a
szabadulást korábban még a szerelemtől várta „Gyülekező halottaim intsd szét", (Aki szeretni
gyáva vagy); bár abban is igazat kell adni Szabolcsinak, hogy már Az a szép régi asszonyban
is ott rejlik a megszabadulás és elbúcsúzás motívuma:
„Csak látni szeretném őt, mintegy hogy megbocsássa
mert szemem behunytam, hogy őt élve már ne lássam." (kéziratváltozat)
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„azt a szép régi asszonyt szeretném nem szeretni."
„két oldalán a búcsút integető fákkal;"
Mely megállapítás annál is inkább helytálló, mert egy töredék tanúskodik, hogy ez idő tájt a
költő rádöbben, hogy:
„Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul." (Az én szívem . . . )
Az olvasó már a Kései sirató elején érzi, hogy a költő hasztalan próbálja „összeállítani" édes
anyja alakját; — „a tömény tűz eléget". Hiába kísérli meg a lehető legtárgyilagosabban — akár
csak hajdan az Anyám c. versben — rekonstruálni édesanyja halálát, a „seholsem voltál" ki
ragadja a tárgyilagosságból. Innen a kéréseken és a szidalmakon keresztül visz a szenvedés
addig a mélységig, mely végérvényesen rádöbbenti a valóságra, hogy a legendát ő teremtette
önnönmagának. Itt ér véget költészetében a mese: „A gyermek, aki csügg anyja szerelmén
/ észreveszi, hogy milyen ostoba." Ez távolról sem jelenti a vers szelíd lezárását, mint Balogh
állítja elemzésében. Ellenkezőleg. Ez a semmire való végleges rádöbbenés. Igaz, hangja nyugodt,
csendes, letisztult, — de ezen a ponton már csak ez a hang lehetséges, belátja és általános
érvénnyel mondja ki a rettenetet, akárcsak az örök erkölcsi tartás hexameteres „kiterítenek
úgyis"-ában. Ezzel a Mama mítosza befejeztetett. Új alak lép helyébe, Flóra. Majd, mikor itt
sem sikerül az életbe fogódzás akkor újból keresné a Mamát, de immár hiába, hisz eltűnt örökre,
épp a Kései siratóban.
„Könnyű emlékek, hová tüntetek?
Nehéz a szívem, majdnem zokogok.
Már nem lehetek meg nélkületek,
már nem fog kézen, amit megfogok.
Nehéz a szívem! Védjetek meg engem !" (Künnyü emlékek 1937. nyara)
Bárhogy is közelítsünk tehát a vershez, mindenképpen szembetűnő a Kései sirató szintézis
szerepe. A legerősebb talán a stilisztikai szintetizálás. Szabolcsi már Az a szép régi asszony kap
csán klasszicizálódásról, letisztulásról beszél, nos ilyen szempontból a Kései sirató jelenti iga
zán a fordulópontot. Ez talán az utolsó igazi „kiáltozó" verse József Attilának, de egyben
olyan kiáltozó vers, melyben már ott van a kiáltozással, káromlással való felhagyás is. Itt je
lentkezik először teljes valóságában a 37-es versek letisztultsága, az íme hát megleltem hazá
mat halálkereső nyugalma és búcsúja.
A Kései sirató szenvedélyei és képei a tudat legmélyének tüzét izzítják az élet, a vers való
ságába; ugyanakkor elmondhatni, hogy a vers klasszikus formájú, szinte berzsenyis egységben
marad. Mintha a betegség és a szenvedés csak arra szolgálna, hogy művészi eszközzé váljon.
Akárcsak a Nagyon fáj esetében, itt is a művészet bizonyul erősebbnek a betegségnél. Meglepően
egészséges öntudattal válogat a legmeghökkentőbb képek és gondolatfűzések közül, mindig
a legmegfelelőbbet, az egyetlen lehetségest választva. így tisztul le az első változatok „Mint
utolsó ringyó . . . ", „Mint kitaszított lány, ha odaintik" változata az álom puhaságú „Mint
lenge könnyű lány, ha odaintik / kinyújtóztál a halál oldalán" képévé. Hasonlóképp lesz a
„háborúból" „hadak vége", a „Vonattetőn feküdtemből" „hasaltam keresztben", a „hús-vér
hitedből" „eleven hited" és a „tizenhat éve már"-ból „a legenda oda".
A Kései sirató szinte tárháza a korábbi versekben már próbálgatott soroknak, képeknek
(ez egyébként általánosan jellemző sajátossága lesz József Attila kései költészetének). A „Miért
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görbítetted mosásnak a hátad, / Hogy egyengesd egy láda fenekén?" és a „kukacoknak adtad
édes emlőd" gondolatok előzményeként kell értelmeznünk a Kosztolányi-búcsúztató „Mint
gondolatjel, vízszintes a tested /Téged már csak a féreg fal, s z e r e t . . . " két sorát (1936. novem
ber). A „haszontalan vagy nem lenni igyekszel"-t pedig az Emberiség c. vers 1936. október
6-án a Népszavában megjelent változatának egy képzettársítása intonálja: „boldogtalan, ki
úgy élsz, mintha volnál, / megérdemled, hogy társad a halál", nem is szólva az „Egyél, nekem
nősz nagyra szentem 1" mamát megszólító sora az 1936-ban született Biztató c. vers „Hol csa
varogsz te vásott / Aggódva vár reád / megvetvén elmúlásod / csendes édesanyád" versszakával
való érezhető rokonságáról.
A Kései sirató és Az a szép régi asszony versek hasonlóságáról már szóltunk, de versünk kez
désének „lágy őszi táj "-a más korábbi versben is megjelenik. így az 1935-ben írt ősz c. vers
egyik változatában a következő található: „Az ellágyuló őszi talajon / Végighever az elhervadt
levegő."
A legmeghökkentőbb azonban, hogy a tudatosság és az ösztönösség milyen egységben marad
a versben. A Kései sirató első felében a változatok közül való válogatás legelmélyültebb példáit
kísérhettük nyomon, ugyanakkor a vers második részének legmagasabb hőfokú kiáltozásaikor
szinte nem találunk variánsokat a kéziratokon, az „Ettelek volna m e g ! . . . " káromlástól kezdve
elhagyja a korábbi változatok remekmívű sorait, és egy egységes ívben vezeti versét a kifejlet
felé; az utolsó két versszak — mondhatni — első megfogalmazásban kerül a költeménybe — hí
ven a József Attila-i elvhez: „a vers egy-két sora a kölcsönösen függő kapcsolódás folytán
eleve meghatározza a többit — vagyis a mű világának minden pontja archimedesi pont." 15
A Kései sirató igazi titka talán épp ebben rejlik. Őrületig fokozódó indulatokból a legcsendesebb
hangzásokig mindent egy versben kapunk, és a vers egysége egy pillanatra sem borul fel. Hogy
József Attila versei élete utolsó esztendejében, az őrület szélén (vagy magában az őrületben?)
is engedelmesen keze között maradnak, azaz, hogy formájuk nem követi a tudat bomlási folya
matát, nagy része van az ekkorra már klasszikusra fejlesztett jambikus ritmusnak. A Kései
siratóban a nyolc soros keresztrímes zárt strófák szilárd talajt, fogódzót biztosítanak a látomás
képeket teremtő fantázia és az indulatkitörések számára („Még jó, hogy vannak jambusok, és
van mibe / belefogódznom . . . " Szürkület 1937.). Itt már valóban a lélekből születik a forma.
Még véletlenül sem lehet eltéveszteni. Nevezhetjük ezt klasszikus letisztultságnak, csodának
akár, — egy biztos: remekmű született.

Péter Sárkbzy
LA COMPLAINTE TARDIVE
(L'analyse du poeme)
La Complainte tardive est Tun des poémes les plus connus d'Attiia József, pourtant ceux qui
se sönt occupés de ce poéme, ont abouti á des résultats assez différents. Pour point de départ,
I'auteur de cetté étude affirme que les soi-disants blessures et conflits d'Attiia József ne peuvent pas étre déduits de son áge d'enfant, mais (comme les poémes int. Magány [La Solitude]
et Reménytelenül [Sans espoir] le prouvent aussi) ils proviennent du commen cement des années
30. C'est alors que le poéte fűit devant la solitude de plus en plus croissante, derriére les remparts des Souvenirs de son enfance, et quand il ne trouve plus de points de repére concrets, il
se crée la figure de Mamán. C'est en 1934 que le most »Mamán« apparaít pour la premiere
fois dans sa poésie int. Iszonyat (Horreur). (Dans le poéme int. Mamán, c'est déjá la perte,
l'absurdité du monde entier qui se condense dans le tragique de la perte d'une seule personne.)
Depuis ce temps, il s'occupe, dans plusieurs de ses poémes, de la perte de sa mére et de l'idée
de la mórt, et il apostrophe sa mére dans une serte de ses fragtpents.
15

724

József Attila: Irodalom és szocializmus (összes Művei III. köt.)

Au cours de l'analyse du poéme, l'auteur cherche á nous faire voir commant la forme defi
nitive et parfaite naítra á travers les variantes précédentes. H souligne le rőle de Synthese de
la Complainte tardive. La Complainte tardive résume dans un seul poéme les Souvenirs d'enfance
et ceux de mamán, les imprécations des poemes d'Edith, l'athmosphére du doux paysage d'automne exprimée dans Az a szép régi asszony (Cetté belle femme de jadis) et le contenu amerément sobre de Két hexameter (Deux hexamétres), poéme écrit silmultanément avec la Comp
lainte. L'auteur de l'analyse démontre comment il renouvelle les motifs employés dans les poe
mes apparentés; la Complainte tardive devient ainsi le trésor des vers et des images qu'il a déjá
essayés dans les poemes précédents. C'est la Complainte tardive qui donne la clőture definitive
et dans laquelle il aboutit á apercevoir le néant. Aprés cela, une figure nouvelle occupera la
place de Mamán, c'est Flóra. D'aprés l'auteur le théme de Mamán, la recherche de Dieu et
l'amour pour Flóra dérivent de la mérne racine.
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