
MŰELEMZÉS 

Szőke György 

JÓZSEF ATTILA: (MAGAD EMÉSZTŐ...) 

- József Attila és Babits viszonya a (Magad emésztő...) című költemény tükrében -

(Magad emésztő...) 

Magad emésztő, szikár alak! 
Én megbántottalak. 

Botot faragtál, ábrákkal tele, 
beszélt a nyele, 
aztán meguntad. így volt? 
S eldobtad, ahogy az égbolt 
az unt csillagot ejti le. 
Én fölvettem és rádhuztam vele. 

így volt? 
Sajnálom, kár volt. 

Világomon, mint üvegen át 
hallgattam uj álmod madara dalát. 
Azt hittem, annyi az ének, 
amennyi a magány üvegének 
vastag tábláin átszüremlik. 

S hallottam, emlit 
az a szó isteneket, 
kik nem hajolnak ezután neked. 
Pedig 
te nem szolgálsz többé nekik. 

Most már értelek. 
Pörös felek 
szemben álltunk, de te szintén 
más ügyben, más talaj felett 
tanúskodtál, mint én. 

Már értelek. Mit érsz vele? A múlt 
tüntető menete elvonult, 
a lomb lehullt 
s a fájdalom ágai benned, 
mint mindenkiben, elkövesednek 
az aláomló évek, évadok, 
rétegek, szintek és tagok 
óriási nyomása alatt. 
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Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s igy mindegyik determinált, 
így él a gazdag is, szegény is, 
igy szenvedünk te is meg én is 
s még jó, ha az ember haragja 
nem az embert magát harapja, 
hanem valaki mást, 
dudás a fuvolást, 
én téged és engemet te, — 
mert mi lenne, mi történhetne, 
ha mindig magunkba marna 
az értelem iszonyú karma? 

S ha már szólok, hát elmesélem, 
villamoson 
egy este a Széna téren 
találkoztunk. Kalapot emeltem, 
talán nyeltem, 
köszöntem és te 
csodálkozva vettél észre. 

S még ottan 
egy pillanatig szórakozottan 
eltünó'dtem, - hiszen lehetnénk 
jóbarátok, együtt mehetnénk 
a kávéházba, s teát kavarva, 
szépet, jót, igazat akarva 
beszélgethetnénk irodalomról, 
vagy más ily fontos emberi lomról 
és telt szavadra, 
mit óvatosan vetnél a latra, 
utalván a tapasztalatra, 
indulatom messze ragadna, 
te - hozzátéve: „Szivedre ne vedd" -
leintenél, mint az öregebb, 
mint az apám 
s én bosszankodnék, de nem mondanám. 

A kései József Attila-versek egyik alapélménye a feloldásra váró gyermek-férfi kettó'sség, dicho-
tómia. „A költő olyan, mint a kisgyerek", „Gyermek a lelkem", - írja magáról, s a gyermek-élmény 
költői világának is meghatározó elemévé válik: „ütött gyermekként" morognak a levelek, a szabadság 
kézenfogva vezeti „szép gyermekét, a rendet". De ugyanakkor „Én férfi vagyok, nemes és konok", s 
így szól önmagára: „Légy, ami lennél: férfi". 

E kettősségnek megfelelően különíthetünk el két jellegzetes verstipust az utolsó évek költészeté
ben. A gyermeki attitűd az én-versekben realizálódik: e költemények nem csupán egyes szám első 
személyben íródtak, hanem az én hangsúlyozottan, narcisztikusan ki is van emelve (,J5n, ki ember
ként . . ."; „Én, akit föltaszít a ló"; „Én sok játékot ismerek"). A felnőtté, férfivá válás szándéka a 
te-versekben, vagyis az erőteljes felszólításban („Fogj össze, formáló alak"), illetve az önmegszólítás-
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ban1 („Légy, ami lennél: férfi") fejeződik ki, szinte egy másik pólusként, holott valójában itt is egy 
gyermeki én „szól rá" önmagára. 

E két verstípus inkább a legutolsó évek termésében jelölhető' ki határozottabban. Az alapjukat 
képező két különböző hangvétel: az én kiemelése, illetve a megszólítás és az önmegszólítás a harmincas 
évek első felében még egy-egy versen belül váltakozik, vitázik, következik egymásból, fgy az „Esz
méletében is: „Én fölnéztem az est alól az egek csillogó fogaskerekére"; „Láttam a boldogságot én"; 
illetve: „Rab vagy, amíg a szíved lázad"; „Fölkereshetnéd ifjúságod". 

A „Magad emésztő"-ben viszont a gyermeki-dacos „én" kiemelése (,JÉn megbántottalak"; „Én 
fölvettem és rádhuztam vele"; „s én bosszankodnék, de nem mondanám") keveredik, ötvöződik a 
(képzelt) megszólításokkal („Magad emésztő, szikár alak!"; „te nem szolgálsz többé nekik"). Hasonló 
struktúrájú, a felszólításból kiindulva az én hangsúlyozása felé tendáló vers & Bukj föl az árból („Ijessz 
meg engem, Istenem" - „Én, akit föltaszít a ló"), s az éntől & felszólítás felé haladó Nem emel föl 
(„Nem emel föl már semmisem" - „Fogadj fiadnak, Istenem"). S ez nem is egészen véletlen. Az utóbb 
említett két vers, a Bukj föl az árból és a Nem emel föl lényeges mozzanata az istenhiánnyá formált, 
növelt apahiány, az apával megvívandó harc és ennek eredményeként a vele való megbékélés vágya.2 A 
„Magad emésztő"-é nem kevésbé: a vers éppen ebbe a problémába torkollik („leintenél, mint az 
öregebb, mint az apám"), s azt kívánja a maga módján föloldani. 

A kései József Attila-versek tehát valamiképpen összefüggenek. Azonos motívumok jelennek meg, 
térnek vissza egymástól látszólag távol eső költeményekben, avagy éppenséggel vitáznak, feleselnek 
egymással plasztikus képei. Látszatra, első tekintetre külön állnak, s mégis szervesen összetartoznak: 

szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát, 
s igy mindegyik determinált. 

Az idézett sorok éppen a „Magad emésztő.. ."-ben találhatók, de az Eszméletben is visszatérnek. 
Bár a „Magad emésztő..." keletkezését a kritikai kiadás nyomán általában az Eszmélet megírása 
utánra teszik, mégis valószínűbb, hogy a „Magad emésztő..." íródott előbb. Miért is ragadott volna ki 
egy kész, befejezett, nyomtatásban is megjelent verséből, az 1934-ben írt Eszméletből változatlan 
formában egy rész egy másik, végül is egészen befejezettnek nem tekinthető költeményébe, a „Magad 
emésztő"-be? Annál gyakoribb, hogy mint itt, is, versei fokozatosan formálódnak, s egy-egy korábbi 
változat különböző költeményekbe szívódik föl. 

* 

A „Magad emésztő..." verskezdése („Magad emésztő, szikár alak! Én megbántottalak.") igen 
szokatlan, s már-már kirí az ekkortájt, a harmincas évek első felében írott költemények sorából. E 
versek legtöbbjének indítása azonos, de legalábbis igen hasonló. Ez igen jellegzetes, mind ez ideig 
nemigen méltányolt sajátja költészetének: az idő vagy a hely (vagy egyszerre mindkettő) pontos, 
plasztikus kijelölésével kezdődnek a versek, s mikor? vagy hol?, hová?, honnan? kérdésre felelnek.3 

Lássuk a legismertebbeket: „Itt ülök csillámló sziklafalon (Óda), „A mellékudvarról a fény hálóját 
lassan emeli" (Külvárosi éj), „Fák közt, virág közt ülök egy padon" (Alkalmi vers a szocializmus 
állásáról Ignotusnak), „Földtől eloldja az eget a hajnal" (Eszmélet), „A város peremén, ahol élek" (A 
város peremén), „Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva" (Mama), „A rakodó
part alsó kövén ültem" (A Dunánál), „Áz éjjel hazafelé mentem" (Hazám), „A szobakonyhán 
félhomály van" (Iszonyat), „A sötét szoba sarkában zokog egy tehetetlen guggoló gyerek" (Egy 
kisgyerek sir). 

*L. NÉMETH G. Béla: Az önmegszólító verstípusról. ItK 1967., újabb kiadásai: Mű és szemé
lyiség. Bp. 1970., 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977. 

Részletesebben 1: SZŐKE György: József Attila apaképe. Kort. 1979. 5. 
3 Az „Eszmélet" elemzése során utal erre VÁRADY Szabolcs: ItK 1975. 

85 



Az ilyen típusú verskezdés dominál a harmincas évek első felében írott költeményekben: a 
versekben feszülő indulat, emóció a hely vagy az idő pontos kijelölése után, fokozatosan bontakozik 
ki. A későbbi versekben már az erős emocionális töltésű, in medias res verskezdés válik gyakoribbá. 

Miért tér el társaitól, s tendál inkább az utolsó versek felé ez a feltehetően 1933-ban vagy 1934-ben 
keletkezett költemény? Struktúrájában az ugyancsak ez idő tájt írt Téli éjszaka emlékeztet rá: váratlan 
önmegszólítással kezdődik („Légy fegyelmezett!"), s a vers alanya csak a legvégén bukkan elő 
(„mérem a téli éjszakát, mint birtokát a tulajdonosa"). Bizonyos értelemben a „Magad emésztő..." 
formális textológiai szempontból befejezetlen jellege is választ adhat: a vers nem jelent meg, címe 
nincs, s a költő nem is írta alá nevét. Az ilyen „befejezetlen" versek elején a pontos hely- vagy 
időkijelölés valóban ritkább. A tulajdonképpeni ok azonban a kései, hiányt összegező versekkel4 

(Tudod, hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél, íme hát megleltem hazámat stb.) való rokonságban, a 
„Magad emésztő..." valóban szokatlan struktúrájában keresendő. A Téli éjszaka idézett kezdete 
(„Légy fegyelmezett!") akár mottója is lehetne a „Magad emésztő.. ."-nek, amely az egykori „fegyel
mezetlenséget" megbánván, újra gondolván, folyamatában mutatja meg a fegyelmezetté válást. A 
verset telítő indulat oly erős, hogy már a kezdésnél föltör, míg a közvetlen kiváltó élményre - a 
fentebb körülírt pontos helykijelöléssel - csak a vers utolsó előtti szakaszában derül fény, s akkor is 
csak érezhető erőfeszítés árán, olyan beállításban, mintha véletlenül, mellékesen kerülne sor rá: 

S ha már szólok, hát elmesélem, — 
villamoson 
egy. este a Széna téren 
találkoztunk. 

Hogy mitől kap olyan rendkívüli jelentőséget ez a voltaképpen „véletlen" mozzanat, váratlan 
találkozás, hogy miért oly rendkívül intenzív a vers indulati töltése, amely ezért csak fokozatosan, 
töredezetten jut felszínre, meg-megszakítva az egymást követő áthajtásokkal, arra a vers keletkezés
története, előzménye adhat - igaz, csak részleges - választ. 

A közvetlen előzmény eléggé közismert: 1930 januárjában tette közzé József Attila A toll c. 
folyóiratban megsemmisítő bírálatát Babits Mihály verseskötetéről, Az istenek halnak, az ember él-iől. 
A hang, amelyet megütött, látszólag indokolatlanul éles, agresszív. Valóban, „Mint gyermek, aki 
bosszút esküdött, és felgyújtotta az apai házat", - ahogy később egy Babitsnak szentelt versében írja 
József Attila, — a gyermeki bosszú nem kis szerepet játszik ebben az indulatokkal teli kritikában. 

József Attila - mint nem egy kortársa - a nemzedéküket nyomasztó költő-apát érzi, látja 
Babitsban. Akit persze a fölnövekvő költők el is fogadhatnak apai példakép gyanánt. A szituáció -
akár az (esetleg kritikátlan) elfogadásé, folytatásé, akár a leleplező elutasításé - mindenképpen 
gyermeki. A Babitsot elfogadó kritikusok „ . . . verseit úgy körülajnározták - írja bírálatában József 
Attila - mintha a kritika kisdedek majálisa volna". (A kiemelés az enyém. Sz. Gy.) Valószínű, hogy 
Illyés Gyulának ugyanezen kötetről írt, a Nyugatban éppen megjelent dicsérő recenzióját is ide, a 
kisdedek majálisára utalja: Babits iránti haragjába a pár éve még csaknem testvérének tekintett, Babits 
követését vállaló és valló Illyés iránti - több ízben is föllobbanó - féltékenysége is belejátszott. 

Az „irodalmi ödipusz-komplexust" éppen Babits említi több ízben is. A fiatal írók - elsősorban 
ellene - lázadó hangján-, a nemzedéki problémán meditálva jut el a következtetésig, hogy létezik egy 
„freudi gyűlölet és féltékenység az apa ellen: egy irodalmi Oidipusz-komplexum" (Fiatalok),5 hogy 
„valami irodalmi ödipusz-komplexum ez; avval a különbséggel, hogy az apagyilkosság itt nem lelki
furdalás, hanem feladat" („A nemzedék mint „komplexum").6 Mindenesetre figyelemre méltó, hogy 
a Szofoklész Oidipusz királyát magyarra átültető, annak „Az európai irodalom történeté"-ben külön, 
részletes elemzést szentelő Babits csupán a dráma, illetve a mítosz végső mozzanatát idézi: a szülő 

4 A hiányt összegező József Attila-versekről 1. említett tanulmányomat. 
5BABITS Mihály: Könyvről könyvre. Bp. 1973.63. 
6 Lm. 265. 
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elleni gyermeki agressziót reprezentáló apagyilkosságot. Hogy Oidipusz története valójában az ő 
elpusztítását célzó apai agresszióval veszi kezdetét (Oidipusz apja, Laiosz, el akarja veszejteni fiát), a 
fiatalabb generációt akaratlanul nyomasztó Babitsnál nem is kerül említésre. 

Babits természetesen egy áttételesebb, „irodalmi" ödipusz-komplexust feltételez, ahogy József 
Attila kortársai részérói általában ez így is nyilvánult meg, nem utolsósorban a Halász Gábor indította 
nemzedéki vita során. József Attilánál azonban - apja korai elvesztése következtében - a magát kiélni 
nem tudó gyermeki agresszió közvetlenebbül, s ezért bárdolatlanabbul robban: „felgyújtja az apai 
házat". Kritikája erős személyes indulatokkal teli töltésére jellemző, hogy Babits egyik (nem is a bírált 
kötetben, hanem azt követően megjelent) versének boncolgatása során abba egy olyan - közvetlenül 
gyermek ellen irányuló - agresszív mozzanatot is beleérez, ami eléggé nyilvánvalóan önnön, sajátosan 
determinált fantáziavilágából következik, s a megbírált versrészletben voltaképpen nincs is jelen. 

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be 
az égi flanellba: 

Az Isten a földet hóba és ködökbe 
puhán becsavarta, 

hogy óvja azt a pár maradék plántáját, 
amit az ember nem 

irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják 
szabadon vagy kertben. 

-idézi Babits Gondok kereplője c. versének első szakaszát József Attila. S így kommentálja: „ . . . a 
szakasz majdnem csecsemő-képzetet ád. De te jóságos ég! csecsemő, akiből tűk merednek ki? " 

A József Attila által adott értelmezés önkényessége eléggé nyilvánvaló (a plántákat óvó köd, az „égi 
flanell" képe Önmagában igazán nem sugall csecsemő-képzetet), s az nem kevésbé, hogy e magyarázat 
az ő lelki habitusából következik, s egyben az ő kései verseinek világát idézi. Bírálatában ezt a babitsi 
versszakot József Attila kétszer is átalakítja, átírja. Az átformálás során elsősorban a (számára) 
agressziót reprezentáló fa-tűket tünteti el (verseiben viszont később visszatérnek a „rozsdás vastőrök"), 
mivel véleménye szerint itt „ . . . óvás és irtás kapcsolódnak", s míg az „irtást" kiiktatja, az „óvás" 
mozzanatát sajátosan fölerősíti: 

Csupasz fák gémberedő ágát 
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi: 
az Isten megóvja vüágát; 
az ember lelkét vaksággal veri. 

S még valami igen szembeötlő ebben a kritikában. Ismertetői, elemzői elég következetesen a József 
Attilát Babitstól elválasztó mozzanatokra koncentrálnak, - jogosan, de egyoldalúan. Nem meglepő-e, 
hogy József Attila a babitsi költészet olyan sajátosságait is kifogásolja, amelyek - talán éppen Babits 
hatására - az ő költészetében is megjelennek? Az általa kipécézett babitsi sorok - bár ő maga így 
nyilván sohasem írta volna le őket - nemegyszer a kései József Attüa felé mutatnak. Babits Ketten az 
ég alatt. c. versének a következő sora szúr szemet különösen József Attilának: „mérve a végtelen véges 
kanyargás rózsaszín űréit". S ha igaza is van, nehéz itt nem gondolni - mutatis mutandis - „A város 
peremén"-re („mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent"), az utolsó versek űr-motívumára. 
Az Egyfajta kultúra c. versből a következő sorokat emeli ki József Attila, mint leginkább el
ítélendőket: „két véletlen szó nem ostobább, mint e világ vasakkal-fűzött s gyilkos véletlene", ami az 
Eszméletet juttathatja eszünkbe („csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke"). Persze, 
az idézetek egybevetése során a két költő különbözősége is plasztikusan kirajzolódik. 

Annak bizonyítására, hogy „Babitsnál a forma és tartalom, a művészi forma és költői tartalom, úgy 
kerülik egymást, mint két hitvesgyilkos, akik egymásban Sherlock Holmesre gyanakszanak", József 
Attila azt hozza fel érvként, hogy „A legjellemzőbb az, hogy költői mondandói mindig megtörnek a 
sor végén (enjambement). Idegen sor közepéig hátrálnak, ott elhalnak, miután hol nyegle, hol barbár 
sorvégek erőszakosságán szüzességüket elvesztették." Ha e sorok olvastán az egymást követő 
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enjambement-októl, áthajtásoktól feszített „Magad emésztő'.. ."-re pillantunk, nehezen gondolhatunk 
véletlenre. 

A „Magad emésztő..." nem e három évvel korábbi kritika visszavonása, Babits megkövetése 
ürügyén íródott.7 A kapcsolat a Babits-kötetről írott kritika és a „Magad emésztő..." között 
ugyanakkor eléggé nyilvánvaló. 

Miért kerül sor - feltehetően 1933-ban vagy 1934 elején - a „Magad emésztő..." megírására? 
Mivel magyarázható a vers sajátos struktúrája, az idősíkok vibrálása, s maga az a látszólag különös tény, 
hogy a verset közvetlenül kiváltó, létrehozó véletlen Széna téri találkozás képe, ami egyben szervező 
centruma is a költeménynek, annak végére kerül? 

1933 márciusában írja József Attila Babitsnak: „Amióta tudom, milyen - esztétikától idegen és 
magam elől is elrejtőző - impulzusok kényszerítettek, hogy önt bizony durván megtámadjam, 
lelkiismeretem egyre ösztökél, hogy ezt a csorbát kiköszörüljem. Magamnak tartoznám ezzel, hiszen ha 
a modern lélektan nem téved, az ön szemében e sérelmet úgy sem lehetne jóvá tenni, ön legfeljebb 
elfelejtheti." 

Első pszichoanalitikusához, Dr. Rapaport Samuhoz jár ekkor József Attila, s a „modern lélektan" 
alkalmazása, az analízis során tuflatosulnak benne a Bábitscsal való konfliktus rejtettebb indítékai. 
Elsősorban eltűnt apjához való ambivalens viszonya. Németh Andor idézi emlékirataiban Rapaport és 
József Attila beszélgetését: „Egy ízben - mesélte Rapaport - azt kérdeztem Attilától: Hát ön 
csakugyan olyan rossz költőnek tartja Babitsot? Mire Attila azt felelte (s most szinte hallom a hangját): 
— Hiszen éppen az a baj, hogy nem is annyira rossz."8 Hogy Babitsot tudat alatt apjával azonosította, 
a „Magad emésztő.. ."-bői, mindenekelőtt annak befejezéséből („s leintenél, mint az öregebb, mint az 
apám") egyértelműen kitűnik.9 

A költemény szabad asszociációkon alapuló, s el-elakadozva, de következetesen a konfliktus 
feloldása felé tendáló menete is erre utal. Az időpont, „ . . . amióta tudom, milyen... impulzusok 
kényszerítettek", ahogy az idézett levélben olvashatjuk, a felismert múlt jelenre vetítése, a költemény
ben választóvonalként jelentkezik, ahonnan a vizsgálódás, a múlt feltárása kiindulhat: „Most már 
értelek"; „Már értelek". Nem nehéz tehát felismernünk — bár vizsgálódása során e verset nem említi -
a Németh G. Béla által időszembesítőnek nevezett verstípust. „Az esztétikailag hatékony, kifejlett 
darabokban - írja Németh G. Béla - a már mellett ott áll a még vagy a most határozószó is . . . A vers 
múlt idejű oksorát mint betegség-, mint torzulásjelet kezeli vagy mint kórtörténeti ábrát és bizo
nyítékot."10 (Németh G. Béla idézett, „Még, már, most" c. tanulmányának szövegében sajtóhiba 
miatt „kortörténeti" szerepel. A zavaró ékezethibát a szerző szíves beleegyezésével javítottam. - Sz. 
Gy.) 

„Most már értelek"; „Már értelek": az immár időbeli távlatba helyezett konfliktus, az „én 
megbántottalak" félidézéséről, s ezen keresztül meghaladásáról szól a vers. „Elegendő harc, hogy a 
múltat be kell vallani", - írja később, egy sok szempontból hasonló, a múltat megidéző gondolatsor 
lezárásaként A Dunánál c. versben. S a „Most már értelek" ismétlődik az apával való konfliktust a 
véglegesség igényével tisztázó kései versében: Csak most értem meg az apámat. 

A „Magad emésztő.. ."-nek ezen a pontján, ahol a múlt megméretett, vált át a költő múlt időből a 
jelen időbe. Előbb: „megbántottalak"; „hallgattam"; „azt hittem"; „hallottam"; „szemben álltunk"; -
majd, miután „a múlt tüntető menete elvonult", a jelenbe lépünk: „hever egymáson a világ"; „így él"; 
„hát elmesélem". S itt, a Széna téri találkozás fölelevenítésénél - hiszen azt kell elmesélnie - újabb 
fordulóponthoz érünk. Az ismételten megélt konfliktus egy feltételezett, jövőbeni feloldásra, a 

7 A vers metrikai elemzése kapcsán utal erre SZILÁGYI Péter: József Attila időmértékes verselése. 
Bp. 1971.129. 

"NÉMETH Andor: A szélén behajtva. Bp. 1973. 644. 
9 A vers e problémakörének elfogultságoktól nem mentes elemzését 1.: BASCH Lóránt: Egy 

literáris per története. It 1959.423-426. 
10 NÉMETH G. Béla: Még, már, most. (József Attila egy Kései verstípusáról.) Alföld, 1969., újabb 

kiadásai: Mű és személyiség. Bp. 1970., 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977. 
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Babitscsal való képzelt megbékélésre, s ezen keresztül, áttételesen az apával való megbékélésre („s 
leintenél, mint az öregebb, mint az apám") vár; a versben az eddigi kijelentő módot a feltételes mód, 
az óhajtás váltja fel: „lehetnénk jóbarátok"; „beszélgethetnénk irodalomról"; „indulatom messze 
ragadna"; „leintenél, mint az öregebb". 

A költemény egy nagy ívet képez tehát az én gyeíekmódra történő, hangsúlyozott kiemelésében is 
megnyilvánuló, kifelé, Babits, az apaimágó felé irányuló gyermeki indulat fölelevenítésétől („én 
megbántottalak") ugyanezen indulat nem kevésbé gyerekes, de jobban kompenzált, befelé irányuló, 
képzelt lereagálásáig („s én bosszankodnék, de nem mondanám"). 

A kezdő kép a versben csak jóval később megjelenített Széna téri találkozásból fakad: az ott, a 
villamoson meglátott figura a „Magad emésztő, szikár alak". Nem magával a találkozás felidézésével 
kezdődik tehát a költemény: ennek az emléknek az indulati töltése, s ezzel párhuzamosan a tudatnak 
az emlék felszínre bukkanásával szemben kifejtett ellenállása oly erős, hogy csak igen nehezen, 
töredezetten idéződik föl a találkozás képe. „Mint akit még a visszaemlékezés is láthatólag zavar - írja 
könyvében nővére, József Jolán - , beszéd közben megrándult az arca, majd furcsa, ferde mosollyal ezt 
a verset olvasta fel: 

S ha már szólok, hát elmesélem, -
villamoson 
egy este a Széna téren 
találkoztunk. Kalapot emeltem, 
talán nyeltem, 
köszöntem és te 
csodálkozva vettél észre."1' 

Látszólag szinte mellékesen kerül csak sor a találkozás fölelevenítésére („S ha már szólok, hát 
elmesélem"). A belső ellenállás, mert oly nehéz felszínre hozni, kimondani, enjambement-os, áthajlásos 
sorokra szabdalja szét az egyszerű, pár szavas kijelentő mondatot („villamoson / egy este a széna téren/ 
/ találkoztunk"), s annak legvégére taszítja a leglényegesebbet: a rejtett alanyú, többes szám első 
személyű állítmányt, én és te váratlan, de mind a megélt múlt, mind a kívánt jövő szempontjából 
szükségszerű egybekapcsolását: „találkozrwnfc". 

„S ha most kérdezné valaki tőlem, - írja e vers kapcsán Németh Andor, József Attila közeli barátja 
és költészetének jó ismerője, — mi teszi e prózai eszmélkedést költőivé, azt felelném: az érzékel
tetés."1 2 

„Én megbántottalak", - indul a vers, s rajzolódik ki „Az istenek halnak, az ember él" kötet immár 
valós képe, annak a babitsi attitűdnek a megértése, aminek korábbi „tárgyi kritikai tanulmányában" 
csak a fonákját, a „bottal esketett nászt" (a kritika szövegéből idéztünk) látta meg József Attüa: 

Botot faragtál, ábrákkal tele, 
beszélt a nyele, 
aztán meguntad. így volt? 
S eldobtad, ahogy az égbolt 
az unt csillagot ejti le. 
Én fölvettem és rádhuztam vele. 

így volt? 
Sajnálom.lcár volt. 

Az egyoldalú monologizálásból a költemény mindenképpen dialógust kívánna teremteni. A költő 
kérdéseket tesz fel - talán önmagának, talán a magát emésztőnek („így volt? "), hogy válaszolhasson 
rájuk - ismét csak önmagának és a magát emésztőnek („Sajnálom, kár volt"). Az én és a. te a. vers első 

1 • JÓZSEF Jolán: József Attüa élete. Bp. 1940. 309. 
12NÉMETH Andor: József Attüa. é. n. [1944.] 198. 
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felében külön, egymástól elszigetelve áll. Ellenpontozó tendenciájukat az összegező' felmérés („így 
szenvedünk te is, meg én is") hangsúlyozza. Én és te szembesítése ezt követően már a feloldás, a mi 
létrehozatalának igényével történik: 

s még jó, ha az ember haragja 
nem az embert magát harapja, 
hanem valaki mást, 
dudás a fuvolást, 
én téged és engemet te, -
mert mi lenne, mi történhetne, 
ha mindig magunkba marna 
az értelem iszonyú karma? 

„Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni", - a Medvetánc kötet mottója tűnik föl itt. S ha 
József Attila a dudás, természetes a Babitsot jellemző fuvolás. Dudás és fuvolás, én és te egymásra
utaltsága, determináltsága egyre hangsúlyosabbá válik, mígnem „az értelem iszonyú karma" föl
eleveníti a Széna téri találkozást. 

Az Eszméletben is szereplő sorok („Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ...") a 
térbeli determináltságra utalnak, egy általános emberi síkon. A „Magad emésztő"-ben megelőzi, az 
„Eszmélet"-ben folytatja ezt az időbeli determináltság megjelenítése. A „Magad emésztő.. ."-ben 
plasztikusan nyomon követhető a személyes, szubjektív időnek egy általános érvényű folyamatba 
olvasztása („s a fájdalom ágai benned, mint mindenkiben, elkövesednek"), mintegy előlegezvén A 
Dunánál záróképét: 

Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani. 
A Dunának, mely múlt jelen jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai. 

A Dunánál kozmikussá növelt képeinek térbeli kiindulási pontja: „A rakodópart alsó kövén ültem". 
A „Magad emésztő.. .„ viszont beletorkollik egy ilyen térbeli szervező centrumba: „villamoson egy este 
a Széna téren találkoztunk". A folyamat-jelleget, azt, hogy „az idő lassan elszivárog", s egyben annak 
töredezettségét, miként „töredezett, apró ablakok fakó lépesein szállnak a napok", a sorokat széjjel is 
választó, s ugyanakkor össze is kapcsoló athajlasok érzékeltetik. A vers utolsó részében, a Széna téri 
találkozás fölidézését követően dominálnak; a feltételes módot (vagyis a képzelet valóra válását) 
reprezentáló szavak a sorok végére kerülnek; a képzelt, kívánt elemek a következő sorok elejére. 
Meglévő széttagoltságukat és kívánt összekapcsolásukat az enjambement, a sorok áthajlása fejezi ki 
következetesen („lehetnénk - jóbarátok"; „együtt mehetnénk - a kávéházba"; „szépet, jót, igazat 
akarva - beszélgethetnénk irodalomról"). Az athajlasok teremtik meg a kapcsolatot a reális és a 
fantázia között, de ugyanakkor e két sík különállását is nyomatékosítják. 

A konfliktus - a feltételezés, a fantázia síkján - végleges feloldása felé közeledik: a múlt tüntető 
menete elvonulván a hajdani éles kritika, magányos szembeszegülés baráti beszélgetéssé szelídül, 
békévé oldja az emlékezés. 

A vers egyik változata így hangzik: 

S néha fölmelegedve 
gondoltam rád és feleségedre, 
rátok, -
lehetnénk jóbarátok 
(talán) 
ölelkezhetne árnyékunk szobátok 
falán. 
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A fantázia síkja itt mintegy megkettőződik: (fantázia a fantáziában, - mondhatnánk az „álom az 
álomban" analógiájára): a képzelt találkozás során egymás közelében ülő két ember árnyéka ölelkezik, 
a kívánt harmóniát jelenítvén meg ebben a fantázián belüli fantáziában. 

A végleges szöveg a fantázia „realitásának" határain belül marad. Az egykori heves kirohanás, 
melynek súlya annyira nyomasztotta, békés, családias vita képében újul meg. S most már, a képzelet
ben újra megélt konfliktus feloldódván, a magát emésztő, szikár alak derűs apa-imágóként tűnik fel, s a 
verset nyitó „Én megbántottalak" komisz konoksága is az „én bosszankodnék, de nem mondanám" 
szelíd morcosságává könnyebbülhet. Legalábbis a költeményben, a költő fantáziájában. József Attilá
nak magának még tovább kell vívódnia. 

Hozzá kell-e még külön tennünk, hogy e szokatlanul személyes hangvételű vers a konkrét konflik
tuson messze túlmutatva az általános emberi determináítságot jeleníti meg? Hogy nem a két költőt, 
két embert tragikusan szükségszerű módon széjjelválasztó mozzanatokra koncentrál (miként a vers 
elemzőinek, méltatóinak többsége véli), hanem a különböző, „más talaj felett" álló emberek kölcsönös 
megértésére, megbékélésére? „Jaj az a találkozás" - idézi nagyon szép versében Somlyó György a 
tárgyalt költemény kulcsélményét. 
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