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JÓZSEF ATTILA: HOLT VIDÉK 

Rejtelmekkel telített költészet József Attiláé. Lírája esztétikai mélyrétegeiben még ma is fölfede
zésre váró kincsek lapulnak. Ám a szóvarázslatban örömét lelő költő nyílt, kitárulkozó egyéniségétől 
távol állt a titokzatoskodás. Verseiben éppúgy „kitakarta" magát, mint emberi kapcsolataiban. 

Nem tudunk róla, hogy valaha is terepszínű szimbólumok mögé rejtette volna kikívánkozó érzéseit. 
Pedig volt egy rövid periódus az életében, amikor bántó belső konfliktusát úgy próbálta földolgozni 
magában, hogy látszólag egészen másról beszélt, mint amitől szenvedett. A Holt vidék című versében 
tévedhetetlen biztonsággal talált rá arra a természeti tájra, amely egyszerre tükrözte vissza s fedte el 
pillanatnyi lelkiállapotát. 

A lírai elfojtás során eltemetett indulataira, gyötrelmes vívódásaira csupán az álcázott tájvers 
mikro elemzésével, úgyszólván csak a sorok között lappangó filológiai bizonyítékok alapján következ
tethetünk. A láthatatlan tintával írt versváltozat - amelynek titkát föltehetően csak a költő ismerte -
minden tekintetben különl özik verbális hordozójától. Ha mélyanalízisnek vetjük alá a társadalmi 
igazságtalanságokat tudatosító, józanul tárgyilagos „parasztvers" kulcsmotívumait, az új olvasat már 
József Attila későbbi, tűnődő-eszmélkedő panaszverseihez kapcsolja ezt a rejtetten kétarcú műalkotást. 

Hogy nem önkényes belemagyarázás mindez egy ártatlan versbe, igyekszünk meggyőzően bebizo
nyítani. Gyanúnkat azonban maga a költő táplálta, akinek különösen mély vonzalmát e nem éppen 
reprezentatív művéhez kisebb horderejű indokkal nehéz volna megmagyarázni. 

Fogantatás-rekonstrukció 

Megkerülhetetlennek látszik a költő „lélekrajzát" motiváló életrajzi összefüggések fölidézése. 
Osztjuk ugyan Kosztolányi Dezső maliciózus véleményét külső valóság és műalkotás nem feltétlen 
kapcsolatáról („Ha a költőnek torokgyulladása van, elvárják tőle, hogy a rákövetkező héten verset 
írjon a torokgyulladásról" ) - ezúttal azonban a vers és az ihlető valóság között szükségszerűen 
szorosnak látszik a viszony. 

„Én csak arról beszélhetek, amit tudok. És azt az egyet tudom, hogy amikor verset írok, nem 
költészetet akarok csinálni, hanem meg akarok szabadulni valamitől, ami szorongat vagy nyugtalanít. 
És engem csak ez érdekel, az életem" - avatta be költői műhelytitkaiba József Attila a barátját, 
Németh Andort, 1936-ban. Érvei már fölismerhetően a pszichoanalitikai kezelésben szerzett tudásán 
alapultak, de biztosra vehető, hogy alkotómódszere a lélekelemzés hatására nem változott meg; csupán 
nyilvánvalóbb lett számára saját természete. 

A Holt vidék 1932. január 30-án jelent meg A Toll című folyóiratban. Szántó Judit datálásban 

Szántó Judit tanúsága szerint a Holt vidék József Attila kedvenc verse volt. (Ld.: SZÁNTÓ 
Judit, Napló és visszaemlékezés. Bp. 1986.131. 

2 KOSZTOLÁNYI Dezső. Műhely in K. D., Nyelv és lélek. Bp. 1971.471. 
3 NÉMETH Andor Medáliák című írásában idézi a költő vallomását in N. A., A szélén behajtva. 

Bp. 1973.296-297. 
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pontatlan, ám alkotáslélektani szempontból fontos adalékot tartalmazó visszaemlékezése szerint 
a költemény 1932 nyarán keletkezett a Japán kávéházban. .Amikor a verset írni kezdte, két szó: 
'lapos lapály' csak ez volt meg. Előzőleg sakkozott. A második versszak második sorába került ez a két 
szó. Mondom újból: nyár volt. Játszott a szavakkal. Forgács Antalnak mondta el, hogy egy szókép 
mint hoz felszínre egy olyan verset, amely mondjuk a valóságtól távoli. Hisz a téli táj keménysége az 
olvadó melegben élő valóságnak látszott. Szinte fáztunk."4 

Érdemes fölfigyelni e vallomás különös elszólására. „Valóságtól távoli" vers készült a Japánban. 
Az olvadó aszfaltú főváros egyik, agyserkentő illatú kávéházában behavazott pusztát festett a szavak 
feszes ritmusára s emlékezete iránytűjére figyelő költő. Miféle szorongások elől menekült a halott 
vidékre? Mert hogy nem önfeledt bravúr-játék volt a verses nyári télidézés, az a szokatlanul távolság
tartó-személytelen hangból s a vigasztalanságában hitelesen ábrázolt tájképből biztosan kikövetkeztet
hető. Eddig - közvetlenül vagy utalásszerűén - a legtöbb versébe beleszőtte önmagát. Most látszólag 
közönyös szemlélője csupán saját látomásának. Vajon mivel magyarázható a különös lírai nézőpont
váltás? 

Az első publikáció időpontjából visszakövetkeztetve valószínűleg 1931 nyarán, de legalábbis 
rekkenő melegben - esetleg egy forró szeptemberi, „vénasszony-nyári" napon - keletkezhetett a 
vers végső változata. Mozgalmas időszak volt ez mind a költő, mind az ellenséges „lövészárkokból" 
egymás ellen acsarkodó irodalmi csoportok életében. 

József Attila 1931 nyarán már lassan egy éve aktív tagja volt az illegális kommunista pártnak. 
Március 21-én - a Magyar Tanácsköztársaság 12. évfordulójának napján - jelent meg a Döntsd a tő
két, ne siránkozz című kötete, forradalmira áthangszerelt korábbi népies, valamint új, munkásmoz
galmi ihletésű harci verseivel. Izgatás és szeméremsértés vádjával azonnal eljárást indított ellene az 
ügyészség, s a kötet föllelhető példányait elkobozták. Szinte a detektívek zaklatásával egyidőben 
jelentek meg a kötetet értékelő, nem mindig hízelgő kritikák. 

Valószínűleg nem a bírálatok bántó hangja ejtette kétségbe a költőt. A köntörfalazás nélküli 
fogalmazás nem volt ekkortájt kirívó az irodalomkritikai gyakorlatban, s költőnk sem ment a szom
szédba egy kis tintába csöpögtethető vitriolért, amikor merev osztályharcos szempontból bírálta 
Babits Mihály és Kassák Lajos egy-egy kötetét. 

Arra a sértéshalmazra, amelyet az Előőrs májusi számában korábbi méltatója, Féja Géza vágott a 
fejéhez, akár még logikus okot is találhatott. Mivel korábban, a paraszti radikális Bartha Miklós Tár
saság tagjaként József Attila is belső munkatársa volt e lapnak, a régi szövetségesek nehezményezték, 
hogy elpártolt tőlük, s átírta korábbi verseit. A „sértettek" becsületébe gázoló „kritikával" álltak 
bosszút a „szélkakas költő"-n. A szakítás azonban szükségszerű volt a szélsőjobboldali irányba sod
ródó, fajvédő elveket hangoztató Előőrs és az igazi elvtársaira időközben rátalált József Attila között. 

Fájdalmasabban érinthette a kommunista orgánumok cikkeiből érezhető fenntartás. A kolozsvári 
Korunkban például Gergely Sándor meglehetősen felemás módon dicsérte a Döntsd a tőkét verseit: 
„ . . . ez a nagyon tehetséges fiatal költő, aki az utóbbi években jobbról balra és balról jobbra dülön
gélt tanácstalankodva, most, mai új kötetével rálép arra az útra, amelyen fegyelemmel, felelősség
érzettel és meglévő költői képességeivel hasznosat alkothat." 

Még meg sem emészthette a köpönyegforgatás, az apolitikusság vádját, amikor - mint derült ég
ből a villámcsapás - a Szovjetunióban szerkesztett Sarló és Kalapács júniusi számában megjelent 
„A magyar proletárirodalom plattformtervezete" című, hírhedtté vált közlemény, amely szerint a mind 
mélyebb hazai társadalmi válságból József Attila „a fasizmus táborában keresi a kivezető utat". 

A megbélyegzéssel egyenértékű téves minősítés az időközben Moszkvába emigrált Gergely Sándor 
elavult információján alapult, ö adott hírt a költő „barthás" múltjáról.7 A címke József Attilán 
ragadt, s a magyar emigráns proletárírók, előítéletükhöz ragaszkodva, nem vettek tudomást a költő 

4 SZÁNTÓ Judit, /. m. uo. 
Vö: FÉJA Géza, Szélkakas költők. Előőrs. 1931. május 10. 19. sz. 4. - valamint: FÉJA Géza, 

.Kései sirató" in. F. G., Lapszélre. Bp. 1982. 381. 
6 GERGELY Sándor, József Attila új versei. Korunk, 1931. május., 5. sz. 392-393. 

Szabolcsi Miklós szíves közlése. 
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újabb verseiről. (Itt jegyezzük meg: a harmincas évek elején & fasiszta szó holdudvara jóval tágasabb 
volt, mint később; éppen ezért gátlástalanabbul osztogatták ezt a minősítést - ám ha nem is halálos, 
ellenséget, mindenképpen osztáiyidegent értettek alatta.) 

Hogyan reagált az érdemei elismerésére számító költő a megmagyarázhatatlan orvtámadásra? 
A friss csapás egyik tanúja, Andrásfi Gyula szerint - akinek illegális szemináriumvezetője volt József 
Attila - , a költő vörösre sírt szemmel, egy megbántott gyermek riadalmával érkezett egy nyári napon 
előadása színhelyére. Előhúzta a zsebéből a rongyosra olvasott Sarló és Kalapácsot, s kérdőn, magya
rázatot várva mutatta nekik a róla írtakat. Elvtársai ugyanolyan tanácstalanok voltak a vádat illetően, 
mint ő.8 

Tamás Aladár még ma is részletesen emlékszik József Attila első felindulásában írt, antiszemita 
felhangú, gyilkos verses pamfletjére, amelyben a hazai valóságról mit sem sejtő, biztonságban élő 
moszkvai magyarokat a Fekete-tengerben lubickoló bürokraták gondtalan csapatának „ábrázolta", 
akik felelőtlenül és igazságtalanul ítélkeznek a távolból azok felett, akik itthon az életüket teszik 
kockára a szocializmus ügyéért. A verset, amelyet rehabilitációja elmaradása esetén publikálni akart, 
csak hosszas rábeszélésre semmisítette meg. Ekkor még hatottak rá a mozgalom egységét féltő érvek. 

A történteken azonban nem tudta magát egykönnyen túltenni. Már csak azért sem, mert - noha 
tudta, hogy a tervezetet nem hivatalos pártfórum szövegezte meg, s azt Fábry Zoltánnak írt levelében 
„Enyhén szólva egy 'tájékozatlan' társaság frakciós tevékenységének" tulajdonította — azzal is tisz
tában volt, hogy a magyarországi illegális mozgalomban mindenki a párt állásfoglalásával azonosítja 
a sajtóközleményt. S valóban: az írásban adott minősítés - a platformtervezet későbbi korrigálása 
dacára - helyrehozhatatlan zavart keltett a párttagok között József Attila személyének a megítélé
sében . 

A „lefasisztázás" kiváltotta érzelmi megrázkódtatás lírai dokumentumaként tartja számon az 
irodalomtörténet a „csikorgó" keserűségű Bánat című verset, amelyet a költő föltehetően 1931 őszén 
írt. Ebben, a bökvershez hasonló módon, kimondással próbált szabadulni belső gyötrelmeitől, ugyan
akkor már az elfojtás módszeréhez közelítve, igyekezett féken tartani indulatait. 

Még két József Attila-írásról tudunk, amely a méltatlan sérelem racionális feldolgozási kísérletének 
tekinthető. Az egyik a töredékesen fennmaradt válaszcikk a platformtervezetre, amely azonban 
nem szerezhetett erkölcsi elégtételt írójának, mert nem jelent meg a Sarló és Kalapácsban. Figyelemre 
méltóak azonban az objektív hangú, logikusan érvelő cikk keletkezési körülményei. Tamás Aladár 
emlékei szerint a tervezet állításait ízekre szedő írás egyidőben fogalmazódott a mozgalom számára 
nemkívánatos, s végül összetépett „sötét" verssel. Mindez a költő tudatos indulatelfojtási törek
véseit látszik bizonyítani. 

Ugyanerről tanúskodik 1931. szeptember 3-án Fábry Zoltánnak írt közismert levele, amelyben a 
konspirációs szabályoknak fittyet hányva, részletesen taglalta titkos párttevékenységét, öntudatosan 
hivatkozva mozgalmi érdemeire. Itt olvasható az elkeseredés szülte gúnyvers prózai konklúziója is: 
„Én nem Moszkvában, a proletárdiktatúra 14. évében szájalok tehetségtelenül, hanem Budapesten, 
az ellenforradalom 12. évében dolgozom eléggé eredményesen." 

József Attila bizalmát azzal érdemelhette ki a Csehszlovákiában élő Fábry, hogy 1931. augusztus 
20-án Az Út-ban megjelent recenziójában meleg rokonszenvvel írt a „kobzás napján" neki dedikált 
kötetről (jóltehet cikkéből a Gergely Sándoréhoz hasonló korábbi ellenérzés emléke is elővillant): 
„Ez a kötet öröm és nyereség. József Attilának eddig is voltak felfigyeltető versei, de nem volt nyílt 
állásfoglalása. Nem tudtuk hová sorozni és ő sem tudta: hová tartozik. Most már tudja és tudjuk 
mi is . . ." 

Andrásfi Gyula a Magyar Televízió , József Attila kortársai' című dokumentumfilm-sorozat
ban idézte föl emlékeit. Rendező^iporter: FEHÉR György. 

TAMÁS Aladár szíves közlése, valamint ugyanő; József Attila a munkásmozgalomban in T. A., 
Írók, könyvek, vallomások. Bp. 1984. 332. 

10 József Attila válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte: FEHÉR Erzsébet. Bp. 1970. 277. 
Ld. TAMÁS Aladár, /. m., uo. 

12 JAVL, idézett levél, uo. 
1 3 FÁBRY Zoltán,Könyvek II. Az Út, 1931. augusztus 20. 6. sz. 16. 
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Azt azonban egyikük sem sejthette, hogy a helyét kereső fiatal költőre idejekorán ráütött stigma 

végzetesen kijelöli számára azt az utat, amely egyre messzebbre vezet a fölvállalt szövetségesektől. 
Nemcsak a sértettség, hanem a költői másság tudata is dolgozhatott már József Attilában, amikor e 
nagy önfegyelemmel panaszkodó levélben így írt: „Ma is azzal a gondolattal foglalkozom a S. és K. 
tehetségtelenjei miatt, hogy az irodalommal fölhagyok és szabad teret engedek a proletárirodalom 
platformtervezete kidolgozóinak." 

Költői válságról ad hírt e mondat, akárcsak a Bánat záróversszaka: ,.Könnycsepp, egy hangya 
ivott belőle, / eltűnődve nézi benne arcát / és mostan nem tud dolgozni tőle." (Kiemelés tőlem - V. A.) 
Jogos volt a kétségbeesése, hiszen a stigmatizáció különös alkotáslélektani helyzetbe sodorta. A párt 
jól felfogott érdekei arra kényszerítették, hogy tartsa magában személyes sérelmét, ö viszont - nyílt 
állásfoglalásáért éppen megdicsért - szókimondó alkat volt. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az 
igazán sohasem orvosolt bántalom után már nehezére esett kikezdhetetlen hite hangján versben meg
szólalni. 

Mindez csak utólag állítható ilyen egyértelműen. Prózai írásaiban és tetteiben József Attila még jó 
ideig ugyanolyannak mutatkozott, mint 1931 júniusa előtt: aktív pártmunkás maradt;tovább vezette 
a szemináriumait; a proletárművészet kizárólagos létjogosultságát hirdette — e kérdésben állítólag 
„balosabb" álláspontot képviselt, mint maga a párt ; a determinista marxista érveivel utasította el 
Kassák Lajos öncélú, a munkásosztály önfelszabadító harcát nem segítő költészetét ; reményteli 
várakozással figyelte a Szovjetunió építőmunkáját; Majakovszkij, Blok, Jeszenyin verseit fordította, 
s már a statárium idején, vállalva az életveszélyt, bekapcsolódott a Front című illegális pártfolyóirat 
szerkesztésébe. 

Azonban a kommunista mozgalom belső és külső válsága - a szektás-dogmatikus szellemű vezetés
ből fakadó hibás döntések lélekmérgező hatása, s az országban mesterségesen fölszított kommunista
ellenes hisztéria - jóllehet még csak a sejtések szintjén, arra indították a mozgalom számára „túl 
okos" és túl érzékeny költőt, hogy kortársainál és elvbarátainál hamarabb fogja föl a „zajtalanul érő 
idő" reális tendenciáit. E lassú áthangolódás első, alig észrevehető jelei a Holt vidék című versben 
bukkannak föl. 

Lírizálódó nyersanyagok 

Szántó Judit állítása szerint a vers hangulati magja egy kezdeti szótagjaival ölelkező, alliteráló 
szókapcsolat - a „lapos lapály" - volt. Legelőször e két — egymás negatív jelentését fölerősítő, közös 
archaikus tőből származó - szó helyét sakkozta illetve kottázta-ritmizálta ki József Attila. A vers 

' r 17 
szerkezetét ugyanis a Káka tövén költ a ruca című népies műdal ritmusképletéhez igazította. 

Induljunk el e két nyomon. A versszervező szókapcsolat érzésünk szerint kalevalai ihletésre vall. 
(Ismeretes, hogy József Attila a harmincas évek elején gyakran olvasgatta-idézte baráti társaságban a 
finn népi eposz egy-egy részletét; Vikár Bélának, a fordítónak pedig „élete legnagyobb szellemi örö
mét" köszönte meg „fiúi szeretettel" a Külvárosi éj kötet dedikációjában.) 

Nyilván a finn szövegben is, de a magyar változat nyelvezetében különösen gyakori a szó eleji 
betűrímeket összecsengető névszói összetétel, valamint a szó-, sor-vagy versbetét-ismétléssel nyomaté-

14 JAVL.280. 
Tamás Aladár szíves szóbeli közlése. 

16 Ld. JÓZSEF Attila,Kassák Lajos 35 verse. Korunk, 1931. szeptember. 9. sz. 668-670. 
Ld. VÍZI Albert, Vásárhelyen in József Attila Emlékkönyv. Szerk.: SZABOLCSI Miklós. 17 

Bp.1957. 236. 
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kosított fokozás. A „lapos lapály" - akárcsak a „mélységes mély" - ilyenfajta ősi dallam- és hangsúly
mintára vezethető vissza. 

A kalevalai inspiráció mellett szól József Attila nyelvkultuszának sajátos jellege. Akárcsak a bűvös
bájos szavakkal gyógyító vajákos költőelődök, ő is varázserőt tulajdonított a létezőt megidéző-helyet-
tesítő szavaknak. „Külön világot" alkotott segítségükkel; osztály harcba küldte a verseit; később 
„testet öltött érv"-nek nevezte a „szép szó"-t. A láthatatlan ellenségeitől megbántott, sajátos lelki 
szituációba került költő, a vejnemöjneni módszerhez folyamodva, ezúttal sajátos negatív varázslatot 
vitt végbe: a külön világ teremtésére képes szavakkal eltüntette - pontosabban elrejtette - a bánatát. 
Talán nem egészen véletlen, hogy a modern rítus végeredményeként ugyanolyan trochaizáló lejtésű, 
hagyományos ütemezésben is olvasható versszakok keletkeztek, mint amilyenben a Kalevala íródott. 

Kosztolányi Dezső rejtett hatása is fölfedezhető már e tárgyilagos-tűnődő tájleírásban. József 
Attila ekkorra már nemcsak a játékos rímtechnikát tanulta el mesterétől, hanem annak a múltra és a 
halálra irányuló játékos önszemléletét is. „Már elmondtam, mint kezdtem el, / most elmondom, mint 
vesztem el" - adott mintát Kosztolányi A bús férfi panaszai versciklusban a felnőttkori szomorúság 
számadás jellegű levezetésére. Abban, hogy az erős jövőtudattal alkotó József Attila tájékozódásának 
iránya hirtelen az egyéni történelem felé fordult, Kosztolányi költészetének hatása éppúgy szerepet 
játszhatott, mint a pszichoanalízisé. 

A költő ekkoriban keletkezett tájvers-töredékei között több kísérletet találunk a. Holt vidék mind
két rétege - a téli puszta és a sajátos lelkiállapot - kifejezésére. „A tó jegét kásás hó fedi" - írta egy 
dosszié fedelére, de nem folytatta. A Nyárfák közt. . . kezdetű töredékben ugyanez a természeti kép 
már a Holt vidék rejtett asszociációit idéző képzettel társult: „Kásásodik a viz, kialakul a jég / és 
bűneim halállá állnak össze". Hosszabb verselőzmér.ynek sejlik A pipafüst lenyúl. . . kezdetű, négy 
strófás, egy sor híján csaknem kész vers is, amely fordított - belülről kifelé és a földtől az ég felé 
irányuló - szemléleti íw ! térképezte föl a téli (ezúttal falusi) tájat, s a tájékozódási pontját vesztett, 
fényre vágyó ember hiteles közérzetét: „a napot csak sejti az ember, / mint remélő a boldogságot - / 
onnan tudom, hogy süt, mert látok". S végül a Japán kávéházban való tájképzelgésekre utal aJó 
volna-e . . . kezdetű töredék két képe: „Az a jó, ha a szobában / friss kávészag tolong!" - s a másik: 
„füstöl a föld". A Holt vidék e nyári kigőzölgés téliesített változatával kezdődik: „Füstöl a víz". 

Akkor kristályosodhatott ki a rossz közérzet kiváltotta tájlátomásokból a Holt vidék végső képe, 
amikor József Attila rátalált a külső fegyelmező formára: a mintadalra. Vizi Albertnek, hódmező
vásárhelyi barátjának meg is indokolta, miért éppen a Káka tövén . . . kezdetű nótára esett a válasz
tása: „Azért, mert ennek a dallamnak a ritmusa kemény és határozott, és bárhogyan énekeljék is, 
akár örömmel, akár bánattal, sohasem válik érzelgőssé. És nem utolsósorban azért, mert az utolsó 
csonka ütem kivételével tiszta choriambusból áll." 

18 
A lap alapszó - melynek a lapos és a lapály egyformán származékszava - finnugor eredetű 

nyelvelem. Mélyen fekvő földet, völgyet, síkságot, vízjárta mezőrészt jelent, s vogul, osztják, zűrjén, 
votják, cseremisz, morvin, finn, észt, lapp megfelelői hasonló hangzásúak. A vers szóanyagának döntő 
többségét kitevő névszók, határozószók és igék (füst, víz, lóg, bújik, hó, homály, egy, hall, tó , tél, jég, 
ág, köz, fagy, lel, ló, köt, szalad, szél, nyirok, sovány, segít, kevés, öreg, imád, jár, játszik, táj, körül, 
reped, oldal, ajtó, köd, lóg, téved, tár, sötét, úr, hal) ugyancsak a magyar szókészlet finnugor elemei 
közé tartoznak. (Vö: A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I—III. Főszerkesztő: 
LAKÓ György. Bp. 1971.) 

VIZI Albert, J AEK, uo. Megjegyezzük: Vizi nem említi, hogy a Káka tövén költ a ruca amolyan 
sírva-vigadó, mulató nóta volt annak idején. József Attila választhatott volna kevésbé rafinált zenei 
kompozíciót is - például sallangmentesebben őszinte eredeti népdalt - verse ritmikai vázául, de 
érzelemálcázó törekvéseinek talán éppen a giccsgyanús műdal felelt meg jobban. A hetyke szomorú
sággal énekelhető lassú csárdás - mondjuk Jávor Pál megnyerő modorában - egyszerre lehetett 
biztonságos klisé, egyúttal megtévesztő maszk József Attila számára. Azzal, hogy az elcsépelt, érték
telen műdal-formába kimondhatatlanul súlyos valóságtartalmat sűrített, nemcsak elterelő hadműve
letet vitt végbe, hanem költeménye nehezen kielemezhető feszültségét is megalapozta. „Heroikus 
erőfeszítése" eredményéről a legtalálóbban a zenetudós Szabolcsi Bence azt írta: „lebegteti és hintázza 
azt, ami szinte elviselhetetlenül súlyos, elhiteti velünk, hogy legbonyolultabb gondolataink is elénekel-
hetők." (SZABOLCSI Bence, József Attila „dallamai" in. Sz. B., Vers és dallam. Bp. 1972. 185.) 
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A sokféle, esztétikai jellegű ihletőforrás mellett egy sajátos, önszemlélet-befolyásoló olvasmány
élmény hatása is kielemezhető József Attila e verséből. Dr. Rapaport Samu: Ideges gyomor- és bél-
bajok keletkezése és gyógyítása című könyvére gondolunk, amely 1931 tavaszán jelent meg, s szöve
gét a költő gondozta. Ez a pszichoanalitikai tanulmány kelthette föl érdeklődését a modern lélek-
kutatás eredményei iránt, olyannyira, hogy korábbi analízis-ellenességén túllépve, önismerete el
mélyítése és neurotikus zavarai gyógyítása céljából „munkadíja" fejében maga is kezeltetni kezdte 
magát Rapaport doktorral. 

Számos idézettel alátámaszthatnánk, milyen mély nyomot hagyott a szinte társszerzőként m e g 
rágott" s emészthetővé stilizált tudományos szöveg - s természetesen maga az analízis - József Attila 
gondolkodásában s költészetében. Ezúttal csak a legfontosabb összefüggésekre utalunk. 

Rapaport könyvének 19. oldalán ez áll: „. . . a beteg lelki valóságához legjobban illő külső szimbó
lumokat keres, hogy abban lelki valóságát mintegy materializálja, anyagosítsa." 

Vessük össze ezt a szövegrészt József Attila sokszor idézett levéltöredékének soraival, amelyben 
Halász Gábornak azt bizonygatja, hogy ő a proletárságot is formának látja, s ilyen értelemben él 
motívumaival. „Pl. nagyon sűrűn visszatérő érzésem a sivárságé s kifejező szándékom, rontó-bontó, 
alakító vágyam számára csupán 'jóljön' az elhagyott telkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapi
talizmus fogalmával teszi értelmessé önnön sivár állapotát, jóllehet engem, a költőt, csak önnön 
sivársági érzésemnek formákba állása érdekel."2 (Kiemelés tőlem - V. A.) 

Szembeszökő a fiziológiai-lélektani és az irodalomesztétikai tételek közötti hasonlóság. Könnyen 
meglehet, hogy József Attila maga keresett analógiát a minőségileg különböző, de egyféleképpen 
megélt lelki folyamatok között. 

Feltételezésünk szerint a költő - a Rapaport-könyvből elsajátított tudás birtokában - már a 
Holt vidék keletkezése idején szorongáslevezető terápiának tekintette a versírást. „. . .nem az elfojtás 
tesz beteggé, hanem a sikertelen elfojtás: az eszményi énnek az ösztönös én ellen szüntelenül megis
métlődő sikertelen támadása. Az orvosi analízis ezt a tudattalanban lefolyó küzdelmet hozza a tu
datba" - írta József Attila szavaival Rapaport Samu. A tanulmány szövegének ismeretében való
színűnek tartjuk, hogy a pszichoszomatikus betegségek természetéről értesült költő új tudása segít
ségével próbálta meggyógyítani magát. Szorongását igyekezett félelemmé alakítani - az emberi szer
vezet is gyakran testi megbetegedéssel reagál a lelki konfliktusra - , mert úgy vélte: a célirányos félelem 
könnyebben legyőzhető, mint a testetlen-tárgytalan szorongás. Tudatosan elterelte tehát a figyelmét a 
kedélyzavart kiváltó, értelmileg nehezen földolgozható okgomolyagról, s határozottan formát köl
csönzött neki:didergető téllé, kietlen pusztává, tetszhalott erdővé, kisemmizett parasztokká tárgyiasí
totta s humanizálta megfoghatatlan életérzéseit. 

így születhetett meg ez a - József Attüa korábbi s későbbi lírai gyakorlatától gyökeresen elütő 
vers, amelyben nem az elfojtás ellen, inkább annak tökéletesítése érdekében munkálkodott, s lázadásra 
bujtogató ösztöneit - ha csak átmenetileg is - a gyógyító szublimáció segítségével fölényesen leigázta. 

Ekkor még nem tekintette magát betegnek, legfeljebb sebesültnek, aki mindenáron lábra akar 
állni, hogy ne maradjon el küzdó'társaitól. Nem nehéz fölismerni Rapaport könyvének zárófejezeté
ben a tőkedöntésre fölesküdt József Attüa „harc poétikáját": „A harc hozzátartozik az ember életé
hez, - a gyógyult is tovább fog küzdeni, de most már egészséges harcot folytat, amely saját magának, 
hozzátartozóinak és végső fokon a társadalom fejlődésének is a javára szolgál." 

Mivel csupán kortársi vallomások alapján következtethetünk arra, hogy pontosan mikor és 
müyen körülmények között kezdte magát analizáltatni József Attüa, elképzelhetőnek kell tartanunk, 
hogy talán már a Rapaport-könyv stilizálása előtt járt kezelésre. A szövegünkben valószínűsített 
verziót Szántó Judit visszaemlékezései támasztják alá. (I. m. 29, 30, 89-90.) A Bécsből hazaküldött le
velek alapján tudjuk, hogy a kor haladó szellemi irányzataival lépést tartó költő nem Rapaport könyvé
ből értesült a pszichoanalízis mibenlétéről. Aktív tudását azonban mégiscsak ekkor, a szaktanulmány 
„magyarítása" közben szerezhette a modern lélekkutatás konkrét eredményeiről. 

RAPAPORT Samu, Ideges gyomor- és bélbajok keletkezése és gyógyítása. A Lélekkutatás 
kiadása. Bp. 1931.19. 

2 2 JAVL, 318. 
2 3 • RAPAPORT,/. m. 90. 
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A felettes én versváltozata 

Börtönszerűen zárt, vigasztalan, siváran öntörvényű világ a Holt vidék pusztája. Egy önmagát a 
végsőTcig fegyelmező', saját helyzetét tisztázni vágyó poéta doctus teremtménye, aki megszenvedett 
élményeihez keres hiteles formát, s egyúttal a gyakorlatban is bebizonyítja művészetbölcseleti téte
leinek érvényét. 

Műformáló akarata - az Irodalom és szocializmus című, 1931-es tanulmánya szellemében -
szinte a szemünk eló'tt változtatja át mások számára is szemlélhető', értelmes, totális világgá legszemé
lyesebb - mások számára hozzáférhetetlenül egyedi - lelki univerzumát. Az ellenséges világnak 
kiszolgáltatott, passzivitásra kárhoztatott öntudat kétségbeejtő perspektívátlanságát rejti bele a versbe. 
Saját, pesszimizmusra hajló közérzetét. 

A műalkotásból „fogalmi felbontás és logikai elemzés útján olyan igazságokra következtethetünk 
és olyan fogalmat vonhatunk el, amilyenekre csupán az elrejtó'zött világegész elemzése útján tehetünk 
szert" - adott módszertani útmutatót saját költészete megfejtéséhez is. 

A szimbolikusan világnyivá tágított hómezó'n tévelygő' Ady verseit idézik a Holt vidék uralkodó 
motívumai. Ady költészetében - Király István megfigyelése szerint - szintén belülről áradt szét a 
hideg: „nem a természet - a lélek állapota volt itt a tél". 

Irodalmi mintát követ tehát József Attila, amikor belső válságélményéhez az élet átmeneti föl
függ es zt és ének tekinthető tél és a kilátástalan létezést jelképező hómező motívumát választja. Igaz, 
a Holt vidék pusztája még nem a csüggesztő távlatnélküliség tartománya, mint majdnem is olyan sokára 
a szaporodó számú semmi-versek síksága lesz, inkább a magyar Ugar képi és fogalmi megfelelője. 
De már nem a pubertáskori Ady-rajongás dolgozik benne, amikor újrafogalmazza saját, tíz évvel 
korábbi látomását. Tizenhat évesen Téged idézlek . . . kezdetű verses tisztelgésében már fölhasználta 
ezt a képet: „Ó Ady, a magyar Ugarra hull a hó", s még töretlen empátiával, teljes valójával azonosult 
a hazáját jelképező alvó vidékkel: „Fekszem a Pusztán megdermedten / S fagyott, fehér szívemre hull 
a hó". Most a józan kívülállásra kényszerült - s kissé saját fegyvertársaitól is elidegenült - felnőtt 
érzelemmentes hangján rögzíti a régtől kísértő képet. 

A rezonőr szerepét játszó költő kompozíciós eljárása itt éppen a fordítottja annak a fölfelé tartó, 
szerpentinutat követő tájfestésnek, amellyel a Babitsot kioktató „tárgyi kritikai tanulmányában" a 
formaművészt jellemezte. Most mintha „alacsonyan lengő" lelke nehézkedési törvényeinek engedel
meskedne, amikor a vidék vigasztalan panorámáját fölmérve mind lejjebb ereszkedik a képzeletbeli, 
magaslati nézőpontról. Először „totálképet" kapunk a fagyba dermedt sivatagról, majd szűkülő 
,Jcameramozgással", mind kisebb képkivágatokon keresztül közelítjük meg a kihalt vidék lakóinak 
nyomorúságos szállását. Mintha a felvevőgépet kezelő költő bizonyosságokat gyűjtene reményéhez: 
hogy az egyetemesnek tűnő látszat is csalóka; hogy a végeláthatatlan „lapos lapály" a gömbölyű 
Föld parányi havas szigete, ahol a természeti törvények vaskövetkezetességgel érvényesülnek. Tehát 
minden determinált, a fejlődés - akármit is mutat a látszat - kikerülhetetlen. 

Vizsgálódása végén mégis mintha mindennek az ellenkezőjét tapasztalná. Az apró moccanásaiban 
megjelenített, a gyakori megszemélyesítés eszközével elevenné varázsolt állóvilágban minden jel a 
tetszhalott állapot múlékonyságára utal. (A füstölő víz a nyár emléke a télben s a tavasz ígérete; az 
erdő kopár, de „zörgő időt" vajúdik; a halak langyos iszapban telelnek; s mintha a világmindenség 
dunnameleg méhe zárná körül a fázós eget és a földet, s e melengető magzatburoktól ölelt, „kövér 
homályban" a magzatlét „sűrű csöndjében" csírázna a még láthatatlan új élet.) 

József Attila feszes, kemény ritmusai azonban kibékíthetetlen ellentéteket sejtetnek. („A való
ság ellentétei a műben ritmusként szerepelnek" - írja irodalomesztétikai tanulmányában. S való
ban: a kihaltsagaban nyüzsgő-elevennek lefestett táj legparányibb, tárgyszerűen ábrázolt „elemei", a 
„kis parasztok" már-már panoptikum -figuraszer űen mozdulatlanok. Még a „cselekvő" paraszt képe 

JÓZSEF Attila, Irodalom és szocializmus in JÓZSEF Attila, Irodalom és szocializmus. Válo
gatta: FORGÁCS László. Bp. 1967. 121. 

2 6 KIRÁLY lstván,Ady Endre I-II. Bp. 1970. 2. köt. 236-237. 
2 7 JA:/r, ésszoc. Lm. 124-125. 
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is kimerevített; pipája füstjéről csak a logikánk tud, a szemünk nem. Elszigeteltek, életképtelenek, 
kiszolgáltatottak. „Ezeken nem segít ima" - mondja ki fölöttük az ítéletet, a rá később jellemző 
szentenciával, a költő. 

Ismerve azonban a vers fogantatási körülményeit, nem nehéz fölismerni a sötétben sorsukon 
gondolkodó parasztokban a saját helyzetén töprengő költőt. S mintha ez az önszemlélet nem volna 
olyan derűlátó, mint a pusztarajz. Kísérteties a formai és hangulati hasonlóság Ady egyik versével: 
„Itt nem segít templom, imádság, / Fogadja el sorsát az ember / Ne várja, hogy mások megváltsák, / 
Szenvedjen és haljon meg." (Egy avas kérdés) önkínzóan józan s rezignáltán távlat nélküli ez a korai
bölcs eszmélkedés, még e rejtekező formában is a későbbi számvetés-versek hangját s „csalás nélkü
li" szemléletét előlegezi. 

József Attila több kedvelt motívuma föltűnik a versben, s nem is mindig egyértelmű jelentéskör
ben. Talán a fagy, a hideg, a fázás érzetköre fejlődött legellentmondásosabban életművében. Ifjúkori 
verseinek hidege a magány, a kapcsolatnélküliség, a bezárkózás szimbólumaként jelent meg, de le
győzendő és legyőzhető ellenfélként ábrázolva (Tél). A hideg rendszerint kollektív célirányú cselek
vésre, olvasztó-meleg emberi közösségek kialakítására sarkallta korábban (Legalább 20 fok hideg van; 
Nyár). Később a kemény hideg mindinkább a csillagok, a közönyös vüágmindenség állandó jelzője 
lett (Villámok szeretője; A világ megteremtése; Zúzmara; Tiszazug; Lebukott). Ezúttal a két tendencia 
összefonódásának tanúi lehetünk: a természet vastörvényei a társadalmi fejlődés kikérülhetetlenségét, 
a várakozás, a virrasztás reményét sugallják, noha nem túl szembeötlően. De öt év múlva már a leg
szebb évszaknak a mindaddig legrettegettebb telet tartja majd a maga számára a költő, a szenvedések
től megszabadító halál hidegét sóvárogva (íme, hát megleltem hazámat). 

Az idő leggyakrabban a szél formájában idéződik föl József Attila verseiben, aki áprilisi születésű 
lévén, magát is a szeszélyes viselkedésű tavaszi hónap mozgékony természeti elemének, a szél fiának 
tartotta (Április 11). A szél a változások elindítója, ösztökélője, energiaforrása a Holt vidék csupasz 
erdejében is. A várakozás, a tétovaság, a rendeltetését még nem fölismerő helyzeti energia szimbólu
maként használja föl a költő az ól lógó, nyikorgó ajtaját „babráló" szél képét, s ebből az a következ
tetés is levonható, hogy a természetben jelenlevő céltalan mozgást a házban töprengő parasztok hoz
zák majd értelmes működésbe, amint belátják a cselekvés szükségszerűségét. De azok még csak útban 
vannak a nélkülözhetetlen megvilágosodás felé. 

Míg a szél eredendően aktív, a füst hangsúlyozottan passzív időmotívum a versben. A párolgó tó: 
a természeti körforgás, a kikerülhetetlen átalakulás tudatosítója, a vers kezdetén. A pipázó paraszt 
eregette láthatatlan füstfelhő azonban a hetedik szakaszban a falak közé szorított, végső irányát még 
nem lelő történelemformáló akarat:a képzelt szabadság anyagtalan megtestesülése. 

S hiába az utolsó versszak hirtelen beszédhelyzet-váltása: az ellenséges világ tulajdonviszonyainak 
tudatosítása nem a parasztok felismeréseként jelenik meg a Holt vidék végén, hanem változatlanul a 
költő interpretálásában. Nem túl derűkeltő a befejezés akkor sem, ha a költő „lelke" szempontjából 
vesszük szemügyre ezt az elidegenedést tudatosító négy sort. Ám a vers így is betöltötte eredendő 
funkcióját: józan világ- és önszemléletű felnőtté érlelte az illúzióitól megfosztott költőt. 

Motívumok - mélylélektani olvasatban 

Köztudott József Attiláról, milyen aggályosan ügyelt rá, hogy a legapróbb részletekig valóságos, 
konkrét tapasztalatainak megfelelő elemek kerüljenek verseibe. A hiteles ábrázolást az igaz ítélet 
alapfeltételének tartotta. Tájait sem a fantáziája, hanem a memóriája segítségével rajzolta meg. 

,.Szüleim nincsenek. (. . .) Rokonaim földtelen parasztok írta három évvel korábban az orszá
gos diáknyomorenyhítő akció kérvényének egyik válaszaként. Az árvasága tudatától felnőttként is 
szenvedő költő ösztönösen a gyermekkorából jól ismert tájba helyezkedett, hogy saját otthontalan
ság- és kisemmizettség-élményével hitelesítse a .,föl kéne szabadulni már" gondolata felé tapogatózó 
parasztok helyzetét. A Holt vidék topográfiai modelljéül tehát a szabadszállási rokonok lakóhelyét 
választotta. Szabolcsi Miklós, a költő ifjúságának helyszíneit fölkereső irodalomtörténész még évtize
dekkel később is „szinte mint pontos térképvázlatot" használhatta föl a verset. 

28 József Attila Összes Művei. IV. Szerk.: SZABOLCSI Miklós. Bp. 1967. 20-21. 
29 SZABOLCSI Miklós, Fiatal életek indulója. Bp. 1963.120. 
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A tájemlék lelki tartalma ugyanolyan ambivalens, mint József Attila valamennyi gyermekkori élmé
nyéé. Anyja rokonainak lakóhelyén otthon érezte magát, ám éppen Szabadszállás sulykolta belé tizen
négy éves korában a legfájóbb hiányérzést: anyja végleges elvesztését. A mama akkor halt meg, amikor 
ő a szabadszállási rokonoktól hazafelé tartva, vonatjárat-kiesés miatt a tanyán rekedt. A maradásra 
kényszerító', behavazott puszta képe így válhatott elemi kifosztottságának mind jelentősebb szimbólu
mává, hiszen később éppen a tájélményhez kötődő anyahiány érzését tágította világhiánnyá költésze
tében. 

„Gazdag szenvedéseket" sűrít magába a Holt vidék pusztája; a szabadszállási megrázkódtatás mel
lett az öcsödi lelencévek megalázásait is fölidézi. A kisgyermek első eszmélkedésének tudatperemre 
szorult, elhomályosult érzései öltenek benne sejtelmes árnyalakot. Hiszen Öcsöd nemcsak az édesanya 
utáni hiábavaló sóvárgás, a még friss apahiány és az otthonvesztés terepe a gyermekkorát fölidéző köl
tő számára, hanem a személyiségétől való megfosztottság rémálomba illő vidéke is. Amikor a falusi ne
velőszülők az óvodáskorú fiút Pistának kezdték szólítani, önazonossága tudatát ingatták meg benne; 
amikor pedig megbüntették jelentéktelen csínyekért, köztük olyanokért, amelyek révén — mint pél
dául a menhelyi kalap kicsipkézése - otthon próbálta érezni magát köztük, minduntalan kiszolgálta
tottságára emlékeztették. 

A frissen elcsattant elvtársi „pofon" az ártatlanul elszenvedett gyermekkori verések sajgását eleve
nítette föl a bűntelen bűnössé újra kikiáltott költőben. Az ártatlan „vádlott" tehát olyasfajta kép
rendszert dolgozott ki a társadalmi méretű jogfosztottság ábrázolására, amelynek segítségével a gyer
mekkorihoz feltűnően hasonló, jelenkori közérzetét is kifejezhette -hacsak önmaga számára is. 

A Holt vidék személyes motívumai többnyire halált, hiányérzést hordoznak. Az apa elementáris 
hiányát jelzi mindenekelőtt a mennyei gondviselőt nélkülöző „dunnába bútt" ég, ahol nem segít az 
ima - , aminthogy későbbi Isten-verseinek láthatatlan modelljében is gyakran ismerhetünk rá a nyom
talanul eltűnt apára. 

Az égbolt, amely mindeddig készségesen visszatükrözte a költő kitárulkozó lényét, most nem ad 
használható támpontot számára: merre induljon tovább? Széles Klára figyelt föl a József Attila-i mo
tívumrendszer egyik jellemző sajátosságára: „A tűnődő eszmélés, a helyzet belső tisztázásának kon
centrációja az egész életmű során gyakran összefűződik a csillagok megjelenésével." 

A Holt vidék azonban alkonyvers. A Nap már nem, a Hold még nem látszik. A homályos deren
gésben csak a múltba csalogató emlékezettől, az egyszer már átélt élmények kínálta tanulságtól re
mélhet útjelzőt. Ugyanakkor a mennyei kilátást — és a korábbi kozmoszélményt — nélkülöző pusz
taábrázolás a kényszerű magába zárkózással, az elszántan titkolódzó hozzáállással is magyarázható. 

Nem kínál kevesebb rejtélyt a Holt vidék földcentrikus nézőpontból sem, noha talányai maradék
talanul megfejthet ők. A halott puszta minden bizonnyal a hiába várt, de holtan sosem látott anya vir
tuális lakhelye e versben. (A föld hagyományosan is az édesanya képzetével kapcsolódik össze a né
pek tudatában. Az anyaföld megszemélyesített alakja, a Földanya, a költő kedvenc olvasmányában, 
a Kalevalában is szerepel.) 

A puszta talaja, amely behavazottan a gyász rejtett fehér színét viseli, nemcsak a mindent átjáró 
anyahiányt, hanem a kifosztottság végérvényességét is sugallja, hiszen a terméketlen, fagyos agyag a 
felnőtt fiú gyermeki sóvárgását eleve meddővé apasztja: bármennyire szeretne, nem lelhet újra támasz
ra élete legfontosabb halottjában, aki túl korán engedte el a kezét. 

A tehetetlen, kiszolgáltatott, reményvesztett lelkiállapot és a földmotívum - a Holt vidék mintá
jára - később is szorosan összekapcsolódik majd József Attila lírájában. Ahogy lelki válsága, magánya 
mélyül, mind gyakrabban használja föl lelkiállapota jeUemzésére a földreszorítottság képét (Lassan 
tűnődve; Már régesrég; Nem emel föl; Bukj föl az árból; Száradok, törődöm; Az isten itt áUt a hátam 
mögött). 

A személyes emlékekkel telített motívumok azt is elárulják, hogy a versben feltüntetett legapróbb 
„tájelemekkel": a ,Jcis szobában" ülő ,,kis parasztokkal" azonosította önmagát a lelencévekre emléke
ző költő. A kicsinyítő nézőpont árulkodik a gyermekkori párhuzamról. A Szabad-ötletek jegyzéke két 
ülésben című pszichoanalitikai vallomás idevágó vágylistája („kellett volna két kis ló, / . . . kis eke / kis 

SZÉLES Klára, „ . . .minden szervem óra" Bp. 1980.174. 
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ház, kis kutya, kis csikó, / kis kasza, kis búza - / minden arányosan hoz- / zám, mint ahogy min-/ den 
31 t 

arányos volt a ne- / veló'apámhoz." meggyőző - habar utólagos - bizonyíték minderre. 
A két apró lelenc - a Pistává ,.lefokozott" Attila és nővére - viszonya az idegen, igazságtalan vi

lághoz ugyanaz, mint a jogfosztott, de a tarthatatlan helyzetből kivezető utat még csak keresgélő társa
dalmi osztályé. Ahogy az érzelmi és tudati fejlődésükben megzavart kisgyerekek képtelenek voltak 
megérteni saját természetellenes helyzetüket, s csak titokban reménykedhettek a kivárással, a felnövek
véssel elérkező szabadulásban - &Holt vidék parasztjai ugyanígy viselkednek. 

Az elmét próbára tevő konfliktus azonban a fejlődés hajtóereje lehet - sugallja a vers, s ugyanezt 
fogalmazza majd meg a költő utolsó prózai önvallomásában, a Curriculum vitae-ben, öcsödi néwesz-
tésére emlékezve: ,,. . .végső soron talán ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett 
gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizsgálja;azzá, aki 
hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit ő gondol, hogy Attilának hívják.' 

Ezúttal a fasisztának ,,elnevezett" József Attiláról kellett bebizonyosodnia,hogy proletárköltő. . . 
A Holt vidék motívumainak mélyrétegeiben, túl az életrajzi összefüggéseken, rejtőzik egy, a mű 

hangulatát az ösztönvilág titkos üzenetei révén is fölerősítő, erotikus vonulat. A vers képstruktúrájában 
lappangó, szexualitással kapcsolatos motívumok árulkodnak talán a legindiszkrétebben a költő elpalás
tolt közérzetéről. ,.Füstöl a víz, lóg a káka / kókkadón a pusztaságba" - ezzel a Freud ínyére való, vi
zuális leírásba burkolt önvallomással kezdődik a vers. Nem kell pszichoterapeutanak lenni ahhoz, hogy 
a csüggedt tájat jellemző képekben ráismerjünk a költő szóhasználatát motiváló sajátos lelki tartalom
ra, a te hetet lenség-érzés testet-lelket lebéklyózó hatalmára. 

Ha a versben átvitt értelemben használatos vajúdik szót is eredeti, testi funkcióra utaló jelentésében 
vesszük szemügyre, mint a fajfenntartást feltételező szexuális mozzanat következményét, akkor a ká
sás tavon hullámzó ladik; a puha mohát maga alá gyűrő, csontos mén formájában megidézett fagy; a 
megtermékenyítés fő kellékeiként is fölfogható jelképes „karók"; a kitárt ajtajú ól, amelynek bejáratát 
a változást előidéző szél ,,babrálja"; s végül a jég alatt a meleg iszapba hatoló, biztos búvóhelyre lelő 
halak keltette képzetek, mind-mind a magzatképződést megelőző szexuális aktus mozzanatait idézik 
föl. 

Miféle tartalmi összefüggés hámozható ki a versben kétségtelenül fölfedezhető erotikus képhálózat 
motívumaiból? Tulajdonképpen nem fogalmi üzenet-értéke miatt fontos számunkra ez a versréteg. 
Segítségével inkább a költő öngyógyító lelki mechanizmusának működési elveire következtethetünk. 

József Attila - akire már ekkor ráillett Németh Andor későbbi jellemzése: „majdnem olyan eszes, 
mint amilyen ösztönös' — minden bizonnyal konfliktusmegoldási modellt is kapott Rapaport emlí
tett könyvéből. ,,. . .egész szervezetünk védekező működésre van berendezve. (. . .) Ez a test nyugalmi 
épségének biztosítására irányuló védekező működés a kellemes keresésében és a kínos kerülésében nyi
latkozik meg. De ugyanez áll a lélek gépezetére is. ( . . . ) A parapatiás ember szüntelenül gyermekkorát 
és gyermekkorának ízeit kérődzi vissza. Ha az élet valóságos feladataival nem tud megbirkózni, akkor 
ott az az áldott gyermekkor, amelyben felelőtlenül tehetett mindent, nem kellett cselekedeteinek kö
vetkezményeit viselnie. Gyermekességbe menekül tehát és ez fölmenti őt maga előtt attól, hogy értel
mes beszéddel fejezze ki vágyait.. ." 

Költőnk mindennek tudatában föltehetően a parapatiás - azaz a kedélyzavarban szenvedő, neuro
tikus - betegekhez hasonlóan próbálta helyrebillenteni megingott lelki nyugalmát. „Áldott gyermek
kor" híján nem tudott ugyan felhőtlen kölyökkori élményekbe kapaszkodni - tudatosult emlékei, 
láthattuk, meglehetősen riasztóak - , még hátrább hatolt tehát az időben, hogy újra kivívja magának 
a társadalmi tilalmaktól még nem fenyegetett, csecsemőkori szabadságjogait. A serdülés során tűzzel-
vassal elfojtott elsődleges örömforrások: a nemi ösztönök - képzeletbeli s részleges - fölszabadításával 
igyekezett most féken tartani kínketrecben vergődő igazságérzetét, nehogy a jogos fölháborodás még 
veszedelmesebb - akár gyilkolásra, de legalábbis ártó elvtársai megtagadására bujtogató - indulatokat 

3 1 JAÖMIV.34. 
3 2 JAÖM IV. 34 -35 . 
3 3 NÉMETH Andor,Nagyon fáj, i.m. 268. 
""* RAPAPUK1, /. m. 48. ül. 51 . 
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szabadítson el benne. Fegyelmezett akart maradni mindenáron. Szüksége volt azonban egy biztos szi
getre, ahol megvetheti lábát, s ahol intimen otthon érezheti magát. A vers erotikus mélyrétege - akár 
a melengető iszap a telelő halaknak — alkalmas búvóhelynek, titkos hátországnak bizonyulhatott szá
mára. 

A forma pszichológiája 

A formaválasztás rendszerint észjárásbeli s lelki okokra vezethető vissza. Ezúttal úgy tűnik föl: a 
belső egyensúlyát vesztett József Attilának biztos fogódzókra volt szüksége, hogy talpon maradjon, s 
ne veszítse el az önbizalmát. Ezért követte kedvenc költője, Arany János példáját, s kapaszkodott ké
szen kapott, kemény ritmusba: így erősebbnek érezhette magát. 

A mintadal műfaja: hallgató. Egy elhagyott szerelmes panaszolja benne keserveit a világnak és a 
hűtlen lánynak. Losonczy László népdalszerű szövegéhez Tvarnyik János nyújtott ritmusokkal feszes
sé tett, félhangokkal fájdalmasra hangolt zenét komponált; ezzel sikerült megakadályoznia az érzelmek 
szentimentális elszabadulását. Az utolsó - háromszó tagos, egyszavas - toldaléksorok, amelyek aPoe-i 
„soha már" változatainak tekinthetők („sehol sem; sohasem; valaha; elválik; sohasem") - a nyújtott 
végű szinkopa ritmuskordájához igazodva, a büszkeséggel viselt fájdalom dalává avatták ezt a korábban 
népszerű nótát. 

A Holt vidék trochaikus jellegű soraiban József Attila a zenei nyersanyag sajátosságait ültette át a 
versbe - de a ritmikai modell - a kapaszkodáson kívül - a fék szerepét is betölthette számára. Noha 
a hangsúlyosan is olvasható költemény négy plusz négy ütemű, szapora lüktetésű ősi nyolcas strófái, 
a parlando-rubato előadásmóddal kiegészülve Jassú, reménytelenséget sugalló"ritmusba öltöztették a 
belső ellentétektől fezes tartalmat, önfegyelemre intő, belső érzelemszabályozó mintaként lebeghe
tett József Attila szeme - és „füle" - előtt. 

A verssorok muzsikáitatásából is következtethetünk a költőt jellemző lélektani sajátosságokra. 
A Kosztolányi rímelését idéző, szürke, hétköznapi, ősi szavakkal való tudatos játék; az egymással 
logikai-hangulati kapcsolatba állított asszonáncok serege (,,magas - havas; csendes - rendes; hallga
tón — tavon ; zörgő — erdő; mohát - lovát; karók — valók; parasztok — harasztot; ima — im a; 
alatt - halak") föltehetően olyasfajta, lelkierőedző funkciót töltöttek be József Attila számára, mini -
Király István találó megállapítása szerint - eredetileg Kosztolányinak: „oldották a szomorúságot: 
fölébe emeltek a leírt helyzetnek. ( . . .) ez a poétikum. . . semlegesítette az ábrázolt érzést: kívül vitt 
azon. Suhant, lebegett segítségével mintegy a lélek a valóság fölött. 

Valóban: a dalszerűség, a „hallgató" műfaji jellegzetességeinek átmentése a versbe, a dolgok látszó
lagos megmásíthatatlanságát hangulatilag ellenpontozó lírai eszközök a „szomorú" hangvételű vers 
„vigasztaló" elemeinek tekinthetők. Ügy ragaszkodott a költő e mindenkit félrevezető, tőle szokatlan 
verses bújócskához, mintha e magasrendű játék tétje az élete lenne. 

Mérei Ferenc, aki Lélektani naplóiéban^ pontos különbséget tett a műalkotásban tükröződő pri
mer élmények megjelenési formái között, szigorúan elhatárolta a közösségi élményekhez kapcsolódó 
- s a beavatottak előtt nyilvánvaló - utalásokat az elfojtás eredményeként létrejött, elhomályosult él
ményfedezetű, egyszemélyes jelentést hordozó szimbólumoktól. József Attila, akinek a Holt vidéket 
közvetlenül megelőző versei szinte kivétel nélkül a nyílt, közérthető, közösséghez szóló, megértésre 

35 ' > 

Kesobb, ahogy emberi-költői válsága tovább mélyült, mind nagyobb szükségét érezte a kötött 
formának. „Csak egy bizonyos itt - az, ami tévedés. / Még jó, hogy vannak jambusok és van mibe / be-
léfogóznom. - Járni gyermek így tanul" -jellemzi majd három év múlva labilis közérzetét Ez éles, 
tiszta szürkület . . . kezdetű versében. 

SZAPPANOS Balázs jutott erre a következtetésre a Holt vidék nyelvi-stilis?tikai vizsgálatából 
kiinduló elemzése során, A lírai vers elemzésének módszere című hosszabb tanulmányában in Tanul
mányok a műelemzés köréből. Bp. 1977. 64. 

Ugyanezt a rímpárt használja KOSZTOLÁNYI A bús férfi panaszai című versciklus Fölébredek 
kezdetű versének 10. illetve 12. sorvégén.; 

3 8 KIRÁLY István, Vita és vallomás. Bp. 1986. 230.; 
3 9 MÉREI Ferenc, Lélektani napló I-III. Bp. 1983.1. köt. Az utalás lélektana. 
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számító, utalásos technikával készültek, most minden átmenet nélkül változtatott művészi közlésmód
ján. Kénytelen volt magába zárkózni, mert - bár legfontosabb közössége, az elvtársak s a barátok kö
re - tudott belső' konfliktusáról, az „élményt" mégsem dolgozhatták föl közösen. A lelki természetű 
sorscsapáson annak kell magát túltennie, aki kapja. 

Közbevethetnénk: József Attila az egész platformtervezetet fölületesnek, elhibázottnak tartotta; 
miért csak a rávonatkozó félmondat betegítette meg a lelkét? Könnyű a válasz:mert az elvi természe
tű - tehát racionális eszközökkel elintézhető - kérdéseken egyszerűbben túltehette magát. Válaszcik
ke megírásával a maga részéről elintézettnek tekinthette a tervezet hibáinak - szándéka szerint nyil
vános! - korrekcióját. De a mázsányi súllyal lelkére nehezedő, önértékelését kikezdő, személyes igaz
ságtalanság terhével már nem bírt egykönnyen elbánni. Azt nem lehetett kikiabálnia magából; el kel
lett fojtania, meg kellett semmisítenie, ha másképp nem, legalább jelképesen. 

A szimbólum-technika ehhez a mutatványhoz szolgáltatott hatásos módszert. Nyílt panaszkodás 
helyett olyan többrétegű jelbeszédhez folyamodott a költő, amelynek nyelvén mégiscsak elmondhatta 
mindenkinek, amit nem mondhatott el senkinek. 

A vers helye az életműben 

Határversnek tartjuk a Holt vidéket József Attila életművében. Lezárja a Döntsd a tőkét kötetben 
sorakozó, harsány, osztályharcra buzdító, agitatív versek vonulatát, s utat nyit a halkabb, személye
sebb, kételkedőbb, s a korélményt ellentmondásosabban, de egyetemesebb érvénnyel kifejező proletár
verseknek . 

Két jellegzetes lírai korszakot köt össze és választ el - akár a szomszédos országok közé ékelt senki 
földje - ez a költemény. Kettős jelentésrétegénél fogva tulajdonképpen „előre" és ,Jiátra" is egyforma 
érvénnyel kapcsolható az életműben. 

A társadalmi-történelmi olvasat alapján a Holt vidék az 1929-30-as „barthás" ihletésű tájversek 
közvetlen leszármazottjának tekinthető. A Magyar Alföld a Margaréta, az Akácokhoz, az Arany, a 
Favágó L, a Betlehem, a Nyár vérrokonsága vitathatatlan. A Tiszazug pedig - noha két évvel koráb
ban íródott, mint elemzett versünk - szinte a Holt vidék első változatának tekinthető. Mintha e moll 
hangnemben megkomponált költeményét transzponálta volna át a korábbi verseit későbbi hangulatai
hoz előszeretettel átigazító költő a ridegebb, keményebb dúrba. 

A ,,barthás" versek fináléját tehát egyúttal a valóság törvényein töprengő, racionális önmérsékletre 
törekvő s szenvedélyesen eszmélkedő külvároséji terepszemle nyitányának is tekinthetjük. A Holt vi
dék személyes jellegű olvasata minden kétséget kizáróan az utóbbi tendenciát látszik kirajzolni. 

József Attila egyébként, körülbelül a Holt vidék megjelenésével egyidőben, beismerő vallomással 
fölérő dedikációt írt Mondd, mit érlel, . . kezdetű verse kéziratára. Az elfojtás tenyéré utaló ajánlás 
eredeti szövege így hangzott: ,,Hatvány Lajosnak, az egyetlennek, aki fölemelte ezt a sípot, melyet 
a külső élet s a belső temetés kiütött, kihullatott számból, kezemből". (Kiemelés tőlem - V.A.) 

Ez a metaforikus kórleírás-értékű dedikáció - amely azonban mégsem ebben az árulkodó megszö-

Az 1930. február 7-én először publikált Nyár című vers második szava -.lapály, de itt még 
„aranyos".; 

A Döntsd a tőkét kötetben közölt tájversek és a Holt vidék alkati rokonságát támasztja alá 
Szabolcsi Miklós, a forradalmi'kötet darabjait jellemző tanulmányában: „A táj és az időjárás különle
ges szerepet játszik ezekben a versekben, tárgyak, terepidomok, növények szétbomhatatlan egységben 
tükrözik a költő lelkiállapotát s ugyanakkor az ország helyzetét. A költemények belső egysége, szigorú 
szerkezete is a természeti törvény megfellebbezhetetlenségével jelzi a forradalom szükségességét. 
A téli ég a kor kérlelhetetlenségét, a fagy a keménységet, a helytállás fontosságát, a 'Lassudad orszá
gos eső' az elnyomott magyar nép sorsának reménytelenségét, életének szürkeségét érzékelteti." 

A korábbi 'paraszti' versek, mint a Tiszazug, természetesen illeszkednek a forradalomváró,feszült
séget idéző tájversek sorába." (SZABOLCSI Miklós - TASI József, Egy verseskötet születése. Bp. 
1980.22. 
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vegezésben jelei/t meg A Hét 1932. február 4-i számában először publikált vers előtt - , a súlyos, de le-
győzöttnek hitt belső válság legnyilvánvalóbb bizonyítéka. Figyelemre méltó az is, hogy az egymás 
mellé rendelt ,,külső élet" és „belső temetés" kifejezések a költő gondolkodásmódját és versvilágát 
alapvetően átstrukturáló törekvésnek: a termelési erők és az ösztönök, az ,,odakint" és az „idebenn" 
világát összekapcsoló, „társadalomtudományosított" freudizmusnak a legelső megnyilvánulásai. 

Fölvetődhet a kérdés: miért kellett nyomtalanul magába temetnie a költőnek a személyes végíté
let jellegű csapás kiváltotta ösztönös reakcióit? Miféle veszteni valója forgott kockán? Ma már sejt
jük: úgy érezhette talán, önfegyelmén áll vagy bukik, hogy megtarthatja-e a pártköltő - számára na
gyon fontos - szerepkörét. 

Hogy „státusféltő" aggodalma valóban jogos lehetett, azt egy évvel később, az új típusú proletár
verseit egymás mellé gyűjtő Külvárosi éj című kötete pártbeli fogadtatásán mérhette le. Az illegális 
KMP és József Attila közti - végül szakításhoz vezető - igazi konfliktus lényegét igen érzékletesen 
foglalta össze Sándor Pál egy publikálatlan vitacikkében: „abban a történelmi pillanatban, a forrada
lom és ellenforradalom még folyamatban lévő gigászi küzdelmében, a magyarországi baloldali mun
kásság és értelmiség leginkább még József Attilától várta az új Petőfit, aki a bajok és vészek, a csapa--
sok és vereségek láttán nem magábahúzódik, nem menekül álomba, a kapott egyéni sérelem nem 
okoz nála olyan lelkiállapotot, hogy ,nem tud dolgozni tőle', nem azt kérdi: ,S mondd, mit érlel an
nak a sorsa, ki költő sfél és így dalol' stb., hanem valóban Jdáll érte, mint a kémény:lássák! 

A Holt vidékbeli sérelemhantolás pillanatában tehát a költő számára legbelül már a kiküzdött 
Petőfi-szerepkör megtartása lehetett a tét. S noha az indulat elfojtást végső soron sikeresnek tekint
hette, a ,,külső élet" mind gyakrabban menekítette az elhalkuló szavú proletárköltőt gyönge önmagá
hoz, akinek rá kellett jönnie: tévedett, amikor úgy vélte, hogy , Jiem éri gyász, / akire csak egy párt 
vigyáz . 

,,Kedvenc" versét egyébként élete utolsó pillanatáig fontos művének érezhette József Attila. 
Szántó Judit utalt erre e ni lékirataiban. „Halála után ezt a verset találtam a szárszói lakásban kétszer 
leírva. Számára ez a hely akkor már a holt vidékbe ékelődött, odatartozónak érezte magát." 

Hatásos, de egyszerűsítő - a vers feltételezett önhiterősítő, életben tartó funkciójáról mit sem 
sejtő - ez az értékelés. A magunk részéről nem tartjuk kizártnak, hogy a pártharcokba, szövetsé
ges keresésekbe, a magánéleti és közösségi csalódásokba belefáradt, egyre betegebb költő mindvégig 
óvó-őrző kabalának, titkos erőforrásnak tekintette ezt a versét. Ehhez menekülhetett nehéz, remény
telennek látszó élethelyzeteiben. Még akkor is közel állt hozzá illúzióvesztésének első lírai dokumen
tuma, amikor öt évvel később megszületett a Holt vidékkel formai és motívumrokonságban álló, de 
már valódi hullabomlást lefestő „Költőnk és Kord', Szorosra fűzi a két vers közti kapcsolatot, hogy az 
egyik bevallatlan, a másik nyíltan beismert ösztönszublimációt jelentett József Attila számára. 

Talán még Szárszón is hajdani kedves versétől remélt életerőt. Üjra meg újra papírra vetette bánat
temető bűvigéit, hogy ellensúlyozza a ,/öldpersely" mind erősebb vonzását. De a koporsónyi haza 
hívogatásának már nem tudott ellenállni. A titkos vers elveszítette egyszemélyes varázserejét, s a holt 
vidék árvája kimondta maga fölött az utolsó ítéletet. 

In SÁNDOR Pál, József Attila és az illegális kommunista párt. (Megjegyzések Vértes György 
azonos című könyvére.) Kézirat. 

Az 1927-ben Párizsban írt Dúdoló utolsó v-srsszakából való az idézet. 
4 4 SZÁNTÓ Judit, i m , 131. 
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