
TVERDOTA GYÖRGY 

A DUNÁNÁL, AZ EMLÉKEZÉS VERSE 

József Attila pszichoanalitikus szövegeinek közzététele új kihívásokat jelent a 
költői életmű kutatói számára. Az egyik legfontosabb, megkerülhetetlen feladat, 
amelyet a lélektani vallomások széleskörű hozzáférhetősége a szakemberekre ró, 
A Dunánál c. történetfilozófiai óda új értelmezése. Azokról az okokról, amelyek 
szinte kikényszerítik az újragondolást, a Kortárs 1994. 7. (júliusi) számában 
részletesen, bár a szükséges mértékhez képest így is csak vázlatosan írtam.1 Jelen 
írásomat a kérdéskör egy olyan elemének szentelem, amelyet ott épp csak 
megemlíthettem, de amelyet a vers értelmezése szempontjából talán a legfonto
sabbnak, kulcsjelentőségűnek vélek. 

Mielőtt azonban ezt az alapvető részletkérdést megnevezném, röviden vissza
utalok azokra a tényekre és megfontolásokra, amelyek a pszichoanalitikus iratok 
és a A Dunánál szembesítésére késztettek. Az egyik ilyen indíték kronológiai 
természetű. A Szabad-ötletek jegyzéke, az Átmentem a Párisiba és a Sárgahajúak 
szövetsége c. mélylélektani vallomások2 születése időben teljes mértékben egybe
esik a történetfilozófiai óda megírásával. Másrészt mindhárom említett írásban 
találunk utalást a költeményre, és ez utóbbi is visszautal az analitikus kezelésre, 
amelynek (mellék)termékei a szabad asszociációs technikával készült szövegek. 

Az a körülmény azonban, amely tanulságossá teszi a vers és próza szembesí
tését az, hogy a költemény üzenete olyannyira ellentétben áll a pszichoanalitikus 
írások mondanivalójával, hogy egyidejűleg születésük ténye szinte-szinte felfog
hatatlan, megmagyarázhatatlan. Tehát magyarázatot követel, hogy lehet ily 
mértékben összeférhetetlen két egykorú szöveg, hogy lehet ennyire eltérő jellemű 
két ikertestvér. Az ellentmondás legfrappánsabban alighanem abban a módban 
érhető tetten, ahogyan a költő a munkához viszonyul A Dunánál soraiban és a 
Szabad-ötletek jegyzékében. A két írásmű szembesítését a Kortárs-tanulmányban 
ezért ezen a ponton végeztem el a legrészletezőbben. 

A Dunánál központi gondolata mindazonáltal nem ez, hanema múlthoz való 
viszony, a költemény rendkívül dús, összetett üzenete ezen a pilléren nyugszik. 
Ugyanez a probléma foglalkoztatja a mélylélektani szövegek szerzőjét is. A Du
nánál mélyebb megértése érdekében ezért a költemény és a prózai szövegek 
nyújtotta megoldásokat mindenekelőtt ezen a ponton kell összevetni; ez képezi 
az alább következő elemzés tárgyát. 

Az összevetés közös nevezőjéül az emlékezésre vonatkozó freudi megállapítá
sok, tételek kínálkoznak, illetve az a fontos szerep, amelyet az emlékezés, a múltba 
fordulás a pszichoanalitikus kúra során betölt. Nemcsak azért, mert az említett 

1 József Attila, 1936. május. Kortárs, 1994. 7. sz. 78-86. 
2 A Szabad-ötletek jegyzéke, az Átmentem a Párisiba és a Sárgaíiajúak szövetsége szövegközlését, 

jegyzeteit, a keltezésükre vonatkozó megállapításokat 1. „Miért fáj ma is". Az ismeretlen József Attila. 
Szerk. HORVÁTH Iván és TVERDOTA György. Bp., Balassi K., 1992. 417-474., 388-391., 407-415. 
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szövegek egyaránt a személyes múltból felidézett (nem kis mértékben gyermek
kori) sérelmekkel viaskodnak, illetve a kínos emlékeken, vélt vagy valódi bűnök 
fölött töprengenek, nemcsak azért, mert ez a visszatekintő magatartása soha nem 
volt olyan erős, mint 1936-ban és 1937-ben. 

Azért is, mert a költeményben különösebb keresgélés nélkül megtaláljuk a 
freudi ihletés nyomát. „Elegendő / harc, hogy a múltat be kell vallani" - olvassuk 
az óda zárórészében. A kontextus, amelyben ez a mondat megjelenik, törté
netfilozófiai. A múlt: Közép-Európa, a Duna-medence népeinek közös történel
me, amely tele van magunkkal hurcolt, nehezen elrendezhető feszültségekkel, 
összeütközésekkel. Az általánosítható tanulságon azonban átüt a költő fájdalmas 
tapasztalata, amelyre a kúra során tett szert: hogy milyen nehéz szembenézni a 
személyes múltban felgyűlt sérelmekkel, milyen nehéz utólag is beismerni az 
általunk elkövetett hibákat vagy bűnöket. A gyógyulás érdekében azonban ezt a 
harcot meg kell vívni, teljesíteni kell a freudi parancsot, az analitikus és a beteg 
közötti szerződés alapszabályát: a múltat be kell vallani. Az is a versnek a 
pszichoanalitikus emlékezési gyakorlat felől történő megközelítésére késztet, 
hogy eszmecsíráját épp a Sárgahajúak szövetségében fedezte föl a kutatás: „Vámház 
tér. Dinnyék. Lépcsők, rakodópart."3 

Azokkal szemben, akik fölöslegesnek tartanák, hogy a történetfilozófiai szint 
mögött mélylélektani összefüggéseket is keressünk, magának a költőnek önnön 
művéhez fűzött kommentárjára is hivatkozhatunk. Ezt a kommentárt Vágó Márta 
emlékirata őrizte meg: 

„Akkor is, amikor már gyűlölte Gyömrőit, mindig újra elmondta, hogy a nagy 
verseit, hiába, neki köszönheti, illetve az analízisnek, egy-egy sorra vonatko
zólag is. Például A Dunánál egy soráról: »S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
s mosta a város minden szennyesét«: - Ha anyám nem lett volna mosónő, ez a 
sor így, nem juthatott volna eszembe, de hogy eszembe jutott - magyarázta - , 
versírás közben, az már csak azért volt, mert akkor már feltámadtak a konkrét 
emlékek az analízisben. - Addig nem voltak konkrét emlékeid? - kérdeztem 
csodálkozva. - Nem, talán utáltam is sok mindenre visszagondolni, azért... 
Nagyot sóhajtott. - Eleinte sokat sírtam az analízisben, mikor lassan jöttek az 
emlékek... Akkor a részletek elmosódottak voltak - mondta elgondolkozva - , 
nem voltak képeim - megrázta a fejét, szemét kimeresztette: - Nem is tudom, 
hogy írtam volna tovább, mi lett volna akkor?"4 

Alapvető jelentőségű megnyilatkozás ez, amely rávilágít a pszichoanalízis és 
József Attila alkotó munkája közötti összefüggésre. Külön szerencsénk, hogy az 
összefüggést a költő épp A Dunánál egy részletével szemléltette, s ennek értelmé
ben a történetfilozófiai óda múlthoz való viszonya egyik gyökerét maga a szerző 
mélyesztette az analitikus kezelés múltidéző gyakorlatába. Ha azonban az idézett 
önkommentár szuggesztiója alá kerülve bezárkózunk az analitikus emlékidézés 
körébe, sohasem fogjuk megérteni a költemény múlthoz való viszonyát. A freudi 
emlékezetteória és a terápiás emlékező magatartás súlyos elégtelenségére ebben 

3 Uo. 408-429. A továbbiakban a pszichoanalitikai dokumentumokból idézett szövegrészek után 
közvetlenül zárójelben azt az oldalszám-megjelölést közöljük, amely a „Miért fáj ma is" megfelelő 
szövegközléseiben szerepel. 

4 VÁGÓ Márta, József Attila. Bp., Szépirodalmi K., 1975. 267. 
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a vonatkozásban Németh Andornak a Siesta szanatóriumban betegeskedő József 
Attiláról írott 1937. augusztusi interjúja irányítja figyelmünket: 

„József Attila... felparancsolta emlékezete mélyéből zavartalan elsüllyesztett 
gyermekkori élményeit, s érett fejjel, kiképzett judiciummal végigkínlódta a 
beléjük ragadt, tudattalan maradt megalázó érzéseket. Mi célból? Nincs rá 
felelet. Dacból, önkínzó kíváncsiságból, mindenesetre politikán- és költésze
tenkívüli motívumokból. 

Erről beszélgettünk ma egy hete a csendes szanatóriumi szobácskában, 
ahol a költő ez idő szerint alvilági felfedező útja izgalmait piheni ki. 
Nyugtalanságom eloszlott, mihelyt megpillantottam. A költő kéziratokat 
olvas, szerkeszt; asztalán egy megkezdett tanulmány kézirata. Már túl van 
a nehezén, ismét a régi. S mivel - hál Isten - a réginek találtam, megmond
tam neki, mennyire felesleges felbolygatni, ami be van temetve, még ha 
időnként nyugtalankodnak is a tudat alatt a megkötözött kísértetek. Megkö
tözve: tehetetlenül topognak és morognak: felszabadítva; köréd sereglenek, 
nyűtten, avasán, követelőzve, mint valami fontoskodó siserahad, dünnyög
ve, méltatlankodva, fontoskodva, lefoglalva minden idődet és figyelmedet. 
Mit akarsz végül is kezdeni velük? Megismételni a szánalmas komédiát? 
Igazságot osztani, mint Mátyás király? Hiszen a jelen szempontjából mindez 
érdektelen. Elfelejtetted a saját szavaidat: 

Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani. 
A harcot, melyet őseink megvívtak, 
békévé oldja az emlékezés -
s rendezni végre közös dolgainkat: 
ez a munkánk, és nem is kevés. 

Gyere vissza közénk, harcolj, hiányzol. Aki múltjának Medúzaarcába bámul, 
elárulja embertársait."5 

Nem kevésbé alapvető megnyilatkozás ez A Dunánál megértése szempontjából, 
mint József Attila Vágó Mártától megőrzött önkommentárja, amelynek döntő 
pontokon élesen ellentmond. Olvastán az a benyomásunk támad, mintha egy 
retorikai fordulatoktól sem mentes pszichoanalízis-ellenes pamflettel lenne dol
gunk. Azt a ténykedést, amelyet az analitikai kezelés során a beteg folytat, s 
amelyet a szerző tapasztalatból is jól ismert, tehát az emlékezet mélyén rejlő 
gyermekkori élmények felidézését, s a tudattalanba szorított érzések tudatosítá
sát, Németh Andor mint fölösleges, méltánylást nemigen érdemlő, s főleg „költé
szeten kívüli" okokkal motiválható gyakorlatot utasírja el. Az öngyötrő múltba
fordulás és a költői gyakorlat ama termékeny viszonyát, amelyet a költő a korábbi 
idézet értelmében feltételezett, az interjú készítője kategorikusan tagadja. 

Freudizmus elleni támadásról, persze, szó sincs. A riport sokkal személyesebb 
érdekű: alig leplezett célja a költőhöz intézett aggódó baráti intelem, hogy ne 
folytassa a céltalan, az önbizalmát romboló vájkálást kapott sebeiben és elkövetett 

5 NÉMETH Andor, Látogatás József Attilánál. In Kortársak József Attiláról. I. kötet. Bp., Akadémiai K., 
1987. 516. 
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hibáiban, elszenvedett kudarcaiban, hogy hagyjon fel az analitikus kezelésből 
eredő, de káros szenvedélyévé, ártalmas szokásává vált, nem gyógyító, hanem 
beteges múlthoz rögződéssel, hogy ne bámuljon többé múltjának Medúzaarcába. 

Az idézetet az teszi számunkra érdekessé, hogy Németh Andor emlékezés-elle
nes érvelése során A Dunánál záróstrófájára, tehát épp arra a részletre hivatkozik, 
amelyben „a múltat be kell vallani" freudi parancsa megfogalmazódik. A hivat
kozás minden ellenkező látszat dacára mégis indokolt: a költemény üzenetének 
helyes értésén alapul. Az analitikus kezelés azért és akkor válik szükségessé, 
amiért és amikor a jelen-múlt-jövő egészséges viszonya a beteg esetében súlyosan 
megromlik. Gyógyulása a múltbeli traumák feltárása, tudatosítása révén történ
het. Márpedig A Dunánál lírai hőse a jelenben tevékeny, a jövő felé nyitott, 
példamutató, egészséges személyiség. Nem szorul gyámolításra, mintegy maga 
játssza el a gyógyító szerepét. A múltbeli tapasztalatokból erőt merít, az emlékek
ben enyhületet talál. Erre utal a strófának a múlt bevallására biztató kijelentést 
követő mondata: „A harcot... békévé oldja az emlékezés." Nos, Németh Andor 
nem a múlt felé fordulást általában kifogásolja, hanem a harcot békévé oldó 
emlékezés képességét kéri számon a költőn, azét a képességét, amely lehetővé 
tenné, hogy meggyógyulván visszatérjen barátai, szövetségesei közé, vállalja a 
harcot a közös célokért. 

Ha visszatekintünk a költő Vágó Márta által idézett önkommentárjára, nem 
Németh Andor interpretációját, hanem az előbbit kell paradoxnak minősítenünk. 
A költő, amikor az analízis során megindult emlékáramlásra vezeti vissza az óda 
anyaképét, figyelmen kívül hagyja, hogy a kúra során felidézett édesanya minden, 
csak nem harmonikus, nem gyöngéd, míg az idézett sorok anyaképe kifejezetten 
idilli. Elhallgatja azt a döntő mérvű értékváltást, amely az alkotás folyamatában 
e ponton (is) végbement. Az emlékezet tehát a versben nem ugyanazon elv szerint 
működik, mint az egykorú analitikus írásokban. Sajátosságát azok a részletei 
adják, azok az elemei minősítik, amelyek innen vagy túl vannak a - kétségtelenül 
kimutatható - freudi ihletésen. 

Miféle elvről, miféle emlékezettanról lehet szó? A bergsoni emlékezéstanra 
gondolunk, ahogyan a francia gondolkodónak elsősorban Matiére et Memoire c. 
könyvében kifejtve olvasható. A költő bergsonizmusával kapcsolatos kutatásaim 
eredményeit egy korábbi tanulmányban az Eszmélet ciklussal kapcsolatban pub
likáltam.6 Csak két dologra emlékeztetek az ott leírtakból. Az egyik az, hogy a 
költő eszmei kapcsolatait jellemző újságcikkek eleinte négy gondolkodó nevét 
sorolták föl: Hegel, Marx, Bergson és Freud nevét. A sorból az évek kikoptatták a 
francia bölcselő nevét. Szerepe a költő gondolkodási kultúrájának kialakulásában 
feledésbe merült. Életének két közeli tanúja őrizte meg csupán a bergsonizmus 
emlékét: Ignotus Pál és Vágó Márta. Az utóbbi emlékiratából - s ez a másik dolog, 
amire korábbi tanulmányomból hivatkozom - világosan kitűnik, hogy a költő 
élete utolsó éveiben Bergson filozófiája újra mély befolyást gyakorolt gondolko
dására, s leginkább talán éppen A Dunánál születése táján. 

Azt a részletet idézzük, amelyből kitűnik, hogy Vágó Márta és a költő közötti 
viták egyik tárgya épp a Matiére et Memoire volt: 

„De újra visszatért Bergsonra... Megértettem, hogy az időt, ezt a legpasszí-
vabb faktorát a fejlődésnek... ki akarja emelni, külön megmutatni, szerepét, 

6 Eszmélet. Literatura, 1983. 1-4. sz. 283-298. 
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jelentőségét, kihámozni a többi faktorok közül, absztrahálni, kivonni, de azt, 
hogy ehhez túlzásokra van szüksége... hogy szinte perszonifikálja, mint a 
teremtő erő megtestesítését, kissé lenéztem, megvetettem, ha szépnek is 
találtam. A Maüere et Mémoire-ban (Anyag és Emlékezet) meg a memóriának 
ad ilyen túlzottan aktív, teremtő szerepet. Ez butaság, mondtam, és félreér
tésekre vezet, csökkenti az értékét, csak a tiszta igazságot szabad ,vallani'. 
A ,butaság' Attilát mérhetetlenül bosszantotta, énbelőlem meg kibuggyant, 
spontán, őszintén. Ő gyerekesnek találta ezt, és mérgelődött.' 

Ahhoz, hogy azt a szerepet, amelyet A Dunánál költőjének és a pszichoanaliti
kus vallomások szerzőjének gondolkodásában a bergsoni, illetve a freudi emléke
zésteória betöltött, megfelelő módon jellemezzük, mindenekelőtt e két koncepció 
egymáshoz való viszonyát kell tisztáznunk. Sajátosságaikat ama két gondolat
rendszer határozta meg, amelynek részét képezték. Bergson és Freud életműve 
között első látásra figyelemre méltó párhuzam vonható. Mindkettőjük számára a 
XIX. század második felének pozitivista filozófiája és tudományossága jelentette 
a kiinduló- vagy inkább elrugaszkodási pontot. A két, egyaránt magas kort 
megért gondolkodó nagyjából ugyanazokban az évtizedekben fejtette ki tevé
kenységét. Bergson metafizikáját biológiai és pszichológiai alapokra építette, 
Freud lélektana pedig nem egy ponton belenőtt a bölcselet tartományaiba. A két 
rendszer összehasonlításáról azonban le kell mondanunk. Ez óriási kitérő helyett 
meg kell elégednünk néhány rudimentáris megjegyzéssel, amelyek a gondolat
menet továbbfűzése érdekében nélkülözhetetlenek. 

Ha olyan vonásokra vadászunk, amelyek a két gondolkodónál közösek, 
természetesen találhatunk ilyeneket. A leglátványosabb talán az, hogy mind 
Freud, mind Bergson szerint a lelki folyamatoknak csak egy része játszódik a 
tudat színpadán, s mindketten nagy figyelmet szentelnek annak, ami a kulisszák 
mögött, a tudattalan tágasabb tartományában zajlik le. Az ilyen párhuzamok 
azonban megtévesztőek. A tartam filozófusa, a szabad cselekedet apologétája 
aligha tudta volna elfogadni a bécsi tudós szuperdeterminizmusát, nemigen 
méltányolta volna igyekezetét, hogy az emberi viselkedés okainak felderítése 
érdekében még a tudattalan mélységeibe is igyekezett bevilágítani, hogy még az 
álom szeszélyes, önkényes csapongásához is a determinizmus szellemében köze
lített. A lelki készülék térbeli modelljének freudi megkomponálása, vagy az 
energiamennyiségek és ezek mozgásának feltételezése a lélekben, egyaránt idegen 
volt gondolkodásától. Kategorikusan elutasította a lelki folyamatok téries felfogá
sát, illetve a durée, a minőségi sokszorosság visszavezetését nagyságokra és 
nagyságok viszonyára. Freud viszont lépten-nyomon áthágta azokat a Bergson 
felállította bölcseleti természetű tilalmakat, amelyek betartása lehetetlenné tette 
volna az emberi psziché strukturált felfogását. Mindent összevéve mégsem 
egymásnak ellentmondó elméletekről van itt szó, mint inkább arról, hogy a két 
gondolatrendszer nem helyezhető közös nevezőre, nehezen összehasonlíthatók, 
más-más tudományos kihívásokra felelnek, más-más társadalmi igényeket tölte
nek be. 

Ám két olyan koncepció, amelyek diszciplináris összehasonlítása nehézségek
be ütközik, jól megférhet egymás mellett, amikor egy személy szellemi tájékozó
dásában játszott szerepüket vesszük szemügyre. Ezt a munkát azonban már csak 

7 VÁGÓ Márta, József Attila. Bp., Szépirodalmi K., 1975. 246. 
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a bennünket foglalkoztató szűkebb problémakörben: az emlékezés vonatkozásá
ban végezzük el. Freudnak az emlékezéssel kapcsolatos felfogásáról tudnunk kell, 
hogy noha a múlt tudatosítása elméleti és terápiás vonatkozásban egyaránt 
centrális kérdés volt számára, a pszichoanalízis atyja nem fejtett ki általános, 
globális emlékezettant. Fiziológiai téren megelégedett azokkal az eredményekkel, 
amelyeket a pozitivista tudományosság kínált. Műveiben az emléknyomok, 
neuronpályák stb. mindannyiszor említést nyernek, valahányszor a lelki élet 
fiziológiai bázisa szóba kerül. 

A mi szempontunkból azonban sokkal fontosabb azt megérteni, hogy Freud az 
emlékezet jelenségéhez kettős mércével közelít. Nem tagadja azt a szerepét, 
amelyet a filozófia és a tudomány hagyományosan számon tart: azt ti., hogy a 
múltban szerzett, felhalmozott tapasztalatot az emlékezet őrzi meg, hogy ezt a 
tudást az egyén vagy a közösség szükség esetén felhasználhassa. Figyelmét 
azonban az emlékezet működésének nem ez, hanem egy másik sajátos eredménye 
köti le: azok a szórvány-emlékek, amelyek a korai gyermekkorból fennmaradtak. 

Erre a kettős könyvelésre jó példát nyújt a Leonardo-tanulmány.H Freud itt a 
nagy reneszánsz festő un. „keselyű-fantáziájá"-nak, egy csecsemőkorból 
megőrzött állítólagos emlékének értelmezésére vállalkozik. Amellett érvel, hogy 
Leonardo valójában nem pusztán egy különös bölcsőbeli élményére vagy egy erre 
vonatkozó családi legendára utal, hanem a személyes múltból felmerült jelenettel 
- legalábbis - egybeötvözi az egyiptomi mitológia egyik figurája, egy keselyű-fej
jel ábrázolt anyaistennő alakot, illetve az ehhez fűződő keresztény teológiai 
spekulációkat. E mitológiai-teológiai többlethez, amely a freudi értelmezésben 
kulcsszerepet játszik, a művész csak úgy juthatott, ha a Sztrabónnál, Plutarkhosz-
nál vagy az egyházatyáknál olvasott ilyen tárgyú fejtegetéseket megőrizte emlé
kezetében, és ezt az erudíciót a gyermekkori emlék felidézésekor aktualizálta. 
Leonardo normális felnőttkori emlékezet-működésének tehát Freud csak eszköz
szerepet juttat, hogy az (állítólagos) élettény értelmezése kulturális-mitológiai 
irányban kiterjeszthető legyen. A memória normális tevékenységéről való isme
reteit mintegy alárendeli az ontogenetikusan archaikusnak, s ennélfogva figyel
met érdemlőnek tekintett keselyűemlék megfejtésének. 

A neurotikus vagy a gyermeki amnézia eseteinek Freud szerint közös sajátos
sága, hogy a feledés nem azért következik be, mert az emléknyom netán 
elhalványodott vagy mert a történt esemény önmagában véve lényegtelen, hanem 
azért, mert nagyon is fontos, ám kínos volt. Az emlék voltaképpen gátlás alá esett, 
elfojtás áldozata lett, mert a beteg vagy a gyermek számára konfliktust tartalma
zott, amely megakadályozta felidézését. A korai időből fennmaradt emléktöredé
kek, vagy például az álom utalásai ébren elfeledett múltbeli eseményekre nem 
valami hiteles tény spontán, véletlenszerű feléledésének, hanem valamely gátlás 
leküzdésének, illetve a tudattalan bonyolult belső folyamatai eredményeként 
bekövetkezett kompromisszumnak az eredményei. Az ilyen emlék: elaborátum, 
lelki képződmény, s még olyankor is, amikor valóban autentikus, ténylegesen 
megtörtént esemény hitelesíti, akkor is valami mást (is) helyettesít, ami viszont a 
tudat cenzúrája miatt a maga eredeti formájában felidézhetetlen. Freud tehát az 
emlékezet problémájának olyan vonatkozásaival foglalkozik, amelyek a pszicho
analízis által kidolgozott személyiség-képlettel összefüggésbe hozhatók, benne 

K Sigmund FREUD, Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke. In Uő., Esszék. Bp., Gondolat K., 1982. 
253-325. 
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szerepet játszanak, illetve olyan vonatkozásaival, amelyek a terápia során hasz
nosíthatók. Az emlékezés ezért célozza az analízisben mindig valamilyen kínos, 
fájdalmat okozó, elfojtott, önmagunk elől is letagadott tény, összefüggés tudato
sítását. Ez az oka annak, hogy a múltat be kell vallani. 

Freuddal ellentétben Bergson általános, globális emlékezéselméletet fejtett ki 
Mattere et Memoire c. könyvében. Minden olyan teóriával radikálisan szakított itt, 
amelyek feltételezik, hogy az emlékezés az agy, illetve az idegrendszer funkciója 
lenne, hogy a percepciókat a koponyánk belsejében mintegy elraktároznánk, s 
szükség esetén az emlékké halványult egykori észleletek közül egyet-egyet 
vételeznénk ebből a raktárból. Az idegpályákat Bergson puszta vezetékeknek 
tekintette, amelyek az érzékelő szervektől a cselekvés szerveihez vezetnek. Az agy 
pedig telefonközponthoz hasonlóan működik, amely a befutó hívásokat kapcsolja 
a megfelelő hívott félhez. Az érzékletek hívásaira adandó motorikus válasz 
kiválasztása történik itt, vagy nem történik, ha a központ úgy dönt, hogy a hívott 
felet (még) nem kapcsolja. 

Az emlékezet mindenesetre nem az agy albérlője, s ez már sejteti, hogy ennek 
a lelki funkciónak Bergson filozófiájában különleges státusza van. Ma sem 
mondhatnánk pontosabban és összefogottabban, mint ahogyan ezt a század 
elején Babits megfogalmazta: „Az emlék lelki jelenség, s az anyagból megmagya
rázni s az anyag mozgásából levezetni nem lehet." „A múlt a lélek, a jelen a test: 
az emlékezés a lélek hatása a testre."9 Azaz az emlékezés nem egyike a pszichés 
működéseknek, hanem maga a lényünk szellemi oldala. 

Test és lélek, anyag és szellem elsőbbségének és kölcsönös viszonyának 
magyarázatában bekövetkezett alapvető filozófiai tévedések egyik okának Berg
son azt tekintette, hogy a gondolkodók bizonyos alapvető szellemi tevékenysége
ket, köztük az érzékelést és az emlékezést is öncélú, érdek nélküli megismerési 
funkciókká sterilizálják, holott olyan lelki működésekről van szó, amelyek a 
cselekvés szolgálatában állnak. Testünk cselekvési központ, amely aktívan felfogja 
a környezetből érkező ingereket, hogy ezekre megfelelő mozgásokkal, tettekkel 
feleljen. Az emberi egyed bizonyos értelemben nem más, mint szenzori-motorikus 
készülék, állandó kölcsönhatásban környezetével. 

Ezért tekinthető - mint ezt Bergson pszichológiájáról szóló tanulmányában 
Dienes Valéria joggal kiemeli - a bergsoni rendszer központi kategóriájának, az 
életlendület vagy a tartam mellett az „életfigyelem" terminus. Az észlelés és az 
emlékezet, a lelki funkciók e két szimmetrikusan ellentétes, de egymásra utalt 
véglete nem azért alakult ki, hogy a világot megismerjük, hanem azért, hogy az 
ember a maga és fajtája életét fenntarthassa. Ha az élet iránti figyelmük meglazul, 
ha például egyoldalúan túltengő tevékenységbe fognak, súlyos zavarok állnak be 
a szenzori-motorikus készülék működésében. Bergson filozófiájának centrumá
ban tehát nem a kontempláló, sem pedig a gondjaitól, betegségeitől elnyomorított, 
hanem az egészséges, diadalmas, cselekvő ember áll, aki eredményesen fáradozik 
a külvilág felvetette problémák megoldásán. 

Az emlékezet típusainak és működésének jellemzése nagy mértékben követke
zik abból a helyből, amelyet a fentebb leírt dinamikus rendszerben ez a lelki 
működés elfoglal. „Az élet lényege az emlékezet" - olvassuk Babits Bergson-ta
nulmányában, s ebben a mondatban minden szó hangsúlyos. Bergson az emléke-

9 BABUS Mihály, Bergson filozófiája. In Uő., Esszék, tanulmányok. I. kötet. Bp., Szépirodalmi K., 1978. 
148-149. 
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zet két típusát különbözteti meg. Az egyik: automatikus, személytelen ismétlése 
annak, ami az évek során megrögződött, sajátunkká vált. Ez a szokás. Öntudat
lan, gépies emlékezet, amelynek a fejlettebb állatok is birtokába kerülhetnek, 
amennyiben például betanítják őket valamire. Az emberi élet is elképzelhető úgy 
- nagyon alacsony szinten -, hogy a bennünket ért ingerekre ugyan nem egy 
biológiai automatizmust, de egy lélektani gépezetté vált funkciót, a szokásszerű 
emlékezetet igénybe véve válaszolunk. 

Az az emlékezet, amely csak az ember sajátja, a képi formát öltött, autonóm 
visszaemlékezés a velünk megtörténtekre, az un, „szabad emlékezet". Normális 
működésére az jellemző, hogy a helyes, megfelelő cselekvés előkészítése érdeké
ben spontán módon jelentkeznek tudatunk kapujában a megfelelő emlékeink, 
vagy szándékos kereséssel visszanyúlunk múltbeli tapasztalatainkhoz, hogy 
megvilágítsuk a jelenbeli tevékenységünk eredményességéhez szükséges össze
függéseket. Ha az ember nem rendelkezhetnék a szabad emlékezet lehetőségével, 
ha nem támaszkodhatnék korábbi tapasztalataira, akkor az elemi szükségleteinél 
összetettebb problémáira csak inadekvát válaszokat adhatna, meg lenne fosztva 
a differenciálás, a megfontolás, a figyelem képességétől, s életét az állaténál nem 
sokkal magasabb szinten lenne kénytelen leélni. 

Érthető tehát, hogy Bergson ez utóbbi típus működését írta le legalaposabban, 
s számunkra is ennek megismerése a fontos. A józan ész az emléket valamilyen 
körülhatárolt, anyagi természetű, képi jellegű, kész dolognak képzeli el, amely az 
agyban van elraktározva. Ez azonban téves - állítja Bergson. Az emlékek létezése 
tudattalan és nem képi, nem anyagi, hanem eszmei, virtuális létezés. Eszmei 
jellegét a szemléletes metaforáiról méltán híres gondolkodó ködszerű állapotként 
jeleníti meg. Az emlék nem meglévő, hanem keletkező valami. Folytonos haladás
ként kell elképzelnünk, amelynek során az eszme ködszerűsége (amit a gondol
kodó tiszta emléknek is nevez) megkülönböztethető látomásokká sűrűsödik. Ezek 
a képződmények eleinte folyékonyak, bizonytalan, változó körvonalúak, de 
tudatosodván hamarosan megszilárdulnak, aboan a mértékben, amelyben egye
sülnek az érzéki elemmel, amelyet észleletünk biztosít számukra. Az észlelettel 
egyesült, az öntudat színpadára lépett képszerű emléket nevezhetjük emlékkép
nek, s ebben az értelemben tekinthető az emlékezet a múltbeli képek továbbélé
sének. 

Az emlékképek azért őrződnek meg, hogy hasznosakká lehessenek egyszer, s 
minden pillanatban kiegészíthessék a jelenlegi tapasztalatot, meggazdagítva azt 
a már megszerzett tapasztalattal. Észleleteinket tehát átitatják emlékeink, és 
fordítva, egy emlék csak akkor válhat jelenvalóvá, ha kölcsönveszi valamely 
észlelet testét, amelybe belehatol. A két aktus, az észlelet és az emlék áthatják 
egymást, kicserélik állaguk egy részét. 

Mivel az emlékek felidéződése csak részben függ akaratunktól, megjelenésük 
vagy elmaradásuk szeszélyesnek, esetlegesnek tűnik, sokan hajlamosak alábe
csülni az emlékezés jelentőségét az ember életében. Ezzel szemben a valóság az -
állítja Bergson - , hogy a múltunk sokkal inkább befolyásolja viselkedésünket, 
mint a bennünket körülvevő világ. Jellemünk nem más, mint személyes múltunk 
lerövidített, hallatlanul tömör kvintesszenciája. Ehhez járulnak szokásaink, az 
automatizmussá személytelenült emlékezet, az ember gépies tudása, a minden
napi életünket átható rutin. Végül, harmadik, legmagasabb szinten személyes, 
szabad emlékeink lépnek közbe, hogy a világgal szembeni magatartásunkat 
eredményesebbé tegyék. Minden ember virtuálisan magával hozza egész múltját, 
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s ebből a virtuális, eszmei múltból a környezetünkből érkező ingerek kihívására 
kiválasztódnak azok a tapasztalatok, amelyek, összeolvadva észleleteink anyagá
val, aktuálisan is hozzájárulnak az ingerekre adandó adekvát válaszaink előkészí
téséhez. 

Bergson tehát arra ösztökéli olvasóját, hogy megbecsülje a múltat, tisztázza 
hozzá való viszonyát. De a bergsoni filozófia annak is kalauzul ajánlkozik 
felfedező útján, aki más indíttatásból látja be, hogy múltjával szembe kell néznie. 

Nem lenne könnyű dolgunk, ha e két, egymás mellett meglehetősen idegenül 
álló koncepció összeegyeztetésével kísérleteznénk. Ha József Attila velük kapcso
latos gyakorlati tevékenységét követjük, erre nincs is semmi szükség. A költő az 
alkotó művészeknek ahhoz az - alighanem túlnyomó - többségéhez tartozott, 
akiket az elméleti tudás praktikus felhasználása során józan szinkretizmus jellem
zett. Valamely költői feladat megoldásán fáradozva, amelyet esetleg ő maga jelölt 
ki a maga számára, e feladat logikája szabta meg a segítségül hívott szellemi 
erőforrásokkal való bánásmódot. Ez a körülmény magyarázza, hogy 1936 máju
sában, amikor saját legszemélyesebb és legsúlyosabb lelki bajaival viaskodik, s 
ugyanakkor magára veszi annak a közösségnek a gondjait, amelyhez tartozónak 
tudja magát, akkor a freudi és a bergsoni emlékezéskoncepció jól megférhet 
egymás mellett, s bizonyos mértékig egyazon szövegben is. 

A feladat, amelyben a két teóriának közre kell működnie: a múlthoz való 
viszony sürgős tisztázása. Sürgős, egyfelől, mert a Szép Szó szerkesztősége várja 
az ünnepi ódát a Mai magyarok - régi magyarokról c. különszám élére.111 És sürgős, 
másfelől, mert a Gyömrői Edittel folytatott analízisben súlyos zavarok támadtak, 
s a költő alighanem közvetlenül is szembesülni akar emlékeivel, kikapcsolva vagy 
felfüggesztve a lélekgyógyász tényleges beavatkozását.11 A bergsoni filozófia és a 
pszichoanalízis által kondicionált, markánsan eltérő kétfajta emlékezési stratégia 
és emlékezéstechnika azért működhet párhuzamosan, egyszerre ugyanabban a 
lélekben, vagy inkább ugyanabban a szellemben, mert természetes szereposztás 
alakult ki közöttük. 

Freud módján emlékezni, ez a gyermekkori tudat alá szorított traumatikus 
élményei feltárásának programja, behegedt sebek felszaggatásának gyakorlata -
a gyógyulás reményében. Bergson módján emlékezni: megerősítő tapasz
talatokért, erőt adó emlékekért a múltba fordulni, hogy a jelen és jövő egyént és 
közösséget egyaránt érintő gondjaira megoldást találjunk. A két emlékezet-kon
cepció közötti viszonyt negatív irányból talán pontosabban meghatározhatjuk: 
amire az egyik alkalmas, arra nem jó, vagy legalább is nem elégséges a másik. Az 
egyénben két, elvontan azonos, elemi erejű lelki szükséglet jelentkezik, s az ezek 
kielégítésére alkalmas beállítódások egymást nem helyettesíthetik, s nem is 
tehetik fölöslegessé. 

Vegyük szemügyre először a pszichoanalitikai vallomásokat, amelyekről azt 
állítottuk, hogy bennük a freudi emlékezés mechanizmusai lépnek működésbe. 
Nem könnyű megmondani, mi lehetett a rendeltetése ezeknek az írásoknak. 

10 Ezzel kapcsolatban 1. a Kortársak József Attiláról c. dokumentumgyűjtemény I. kötetének 292. sz. 
jegyzetét (819.), L.[ANDY] D.[ezső], József Attiláról a nyomdász c. cikkét (II. kötet 1029-1031.), az 544. sz. 
jegyzetet uo. (1476.), és József Attila, 1936. május c. tanulmányom első négy bekezdését (Kortárs, 1994. 
7. sz. 78.) 

11 A Szabad-ötletek jegyzékének születésével kapcsolatban 1. STOLL Béla Bevezetését a szövegközlés 
Jegyzeteihez; József Attila és Gyömrői Edit kapcsolatáról 1. TVERDOTA György összefoglalását. In „Miért 
fáj ma is", 417-474., 386-406. 
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A körülöttük véglegesen aligha eloszlatható bizonytalanság12 mégsem jelent aka
dályt, ha a bennük, és kiváltképp a Szabad-ötletek jegyzékében megfigyelhető 
emlékezetműködést jellemezni kívánjuk. Az ugyanis bizonyosra vehető, hogy az 
írások szerveződési módjukat és tartalmukat tekintve elválaszthatatlanok a pszi
choanalitikus szituációtól, amelyben a költő évek hosszú során át kiforrott szabad 
asszociációs technikára tett szert, s amelyben alaposan beletanult a páciens 
szerepébe. 

Mi sem bizonyítja ezt ékesszólóbban, mint épp a pszichoanalitikus füzet első 
részletének keltezése: „36. máj. 22. Péntek, 2 előtt 8 perccel, Gyömről és komplett 
reggeli után."13 A kávéházban, füzete fölé hajolva a költő tehát azt folytatja, amit 
a kúra végén félbehagyott. Ebből a szempontból mellékes, hogy azért ült neki 
teleírni a füzetet, mert - mint Németh Andor feltételezi - elégedetlen volt 
analitikusával. Fontos az, hogy ötleteinek produkálása során látnivalóan igyeke
zett betartani azokat az előírásokat, amelyeket Freud az analízis technikai alap
szabályának, illetve a beteg és az orvos közötti szerződésnek nevez, s amelyet a 
következőképpen foglal össze: 

„A betegnek lelkére kötjük, hogy anélkül, hogy gondolna valamire, merüljön 
a nyugodt önmegfigyelés bizonyos állapotába s közöljön velünk mindent, 
amit eközben a bensejében észrevesz: érzelmeket, gondolatokat, emlékeket, 
abban az egymásutánban, ahogyan azok benne felbukkannak. Emellett 
kifejezetten óvjuk, hogy engedjen, bármely motívumnak is, amely az ötletek 
közötti válogatást vagy kizárást szeretné elérni, legyenek ezek bár nagyon is 
kellemetlenek vagy túlságosan indiszkrétek ahhoz, hogy őket elmondjuk, vagy 
olybá tűnjenek, hogy túlságosan jelentéktelenek, nem a tárgyhoz tartozók, vagy 
hogy értelmetlenek, közlésre nem érdemesek. Hangsúlyozzuk, hogy tudatá
nak mindig csak a felületét kövesse, mellőzzön mindennemű bírálatot, azzal 
szemben, amit talált... azt az anyagot, amely a tudattalan felderítésére vezet, 
rendszerint éppen az olyan ötletek tartalmazzák, amelyekkel szemben 
felmerülnek a felsorolt meggondolások és kifogások... mindent kimondani 
azt jelenti, hogy valóban mindent ki kell mondani."14 

Ami a technikai alapszabály elolvasásakor nyomban feltűnik, az az, hogy 
Freud itt olyan terminusokkal él, amelyek a lelki tartalmak jóval tágabb körét 
ölelik föl, mint az emlék kategóriája: mindazt, ami „asszociáció" vagy „ötlet" 
számba megy A Szabad-ötletek jegyzéke igazolja e tágabb szóhasználat létjogosult
ságát. Tartalmaz az emlékeken túl jelenre vonatkozó megállapításokat, helyzetjel
zéseket, fogadkozásokat, tervezgetéseket, indulatkitöréseket, elvont érveket, a 
spontán életanyagra vonatkozó reflexiókat, puszta ötletsort, amelynek részeit a 
nyelvi forma hasonlósága tartja össze, irodalmi művekből vagy a folklórból vett 
idézeteket. 

12 Néhány olyan tanulmány, amelyek az utóbbi időben kísérletet tettek a szöveg műfajának, 
születése motívumainak feltárására: TVERDOTAGyörgy, Orvosi dokumentum vagy szürrealista szabadvers? 
In „Miért fáj ma is", 191-228.; BÓKAY Antal, A pszichoanalitikus narratíva. - A „Szabad ötletek jegyzéke". 
Irodalomismeret, 1992. szept. 41-48.; KELEVÉZ Ágnes, Az írás folyamatától a létrejött szövegig. ItK 1992. 
3. sz. 327-336.; LENGYEL András, A „Szabad-ötletek jegyzéké"-ről. In Utak és csapdák. Bp., Tekintet, 1994. 
225-240. 

13 Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben. In „Miért fáj ma is". Bp., Balassi K., 1992. 
14 Sigmund FREUD, Bevezetés a pszichoanalízisbe. Bp., Gondolat K., 1986. 236. 
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Bármennyire is változatos megnyilatkozási formák színhelye azonban a Sza
bad-ötletek jegyzéke, törzsanyagát mégiscsak az emlékek adják, az asszociációk 
létrejöttének legfőbb mozgató rugója mégiscsak az emlékezés. A pszichoanalízis 
foglalatában Freud elismétli a fentebb idézett alapszabályt, majd hozzáteszi: „Mi 
a betegtől nemcsak azt akarjuk hallani, amit tud és mások előtt elrejt, hanem azt 
is el kell mondania, amit nem tud."15 Azaz: a szabad asszociációs technika épp 
arra szolgál, hogy az elfojtott, tudat alá szorított tartalmakat tudatossá tegye. 
Márpedig tudatossá tenni, leíró lélektani szempontból azt jelenti: emlékezetünkbe 
idézni az ideiglenesen elfelejtett élményeket. A szabad asszociálás az emlékek 
felidézésének technikája. Azért kell őszintén elmondani mindent, amit tudatunk 
éppen tartalmaz, mert ezek az ötletek, fantáziák valami olyan rejtett anyagra 
utalnak, amely lényünk legmélyén munkálkodik, de amelyhez közvetlenül nem 
juthatnánk el. 

„Mindenképpen azon voltunk - írja Freud egyik tanulmányában - hogy a 
páciens szabad asszociációi nyomán kiderítsük azt, amire annak nem sikerült 
visszaemlékeznie... Az orvos felfedezi betegének ellenállásait, amelyekről az nem 
is tud; ha az analizált egyszer ezeket leküzdötte, gyakran minden nehézség nélkül 
elmeséli az elfeledett incidenseket, asszociációkat... E különféle technikák célja 
ugyanaz, azaz, leíró szempontból, betölteni az emlékezet hiányait, dinamikus 
szempontból, legyőzni az elfojtás ellenállásait."1* Ha tehát a továbbiakban figyel
münket egyoldalúan a pszichoanalitikus iratok emlékanyagára korlátozzuk, nem 
követünk el megengedhetetlen leegyszerűsítést vagy torzítást. 

A freudi szerződés nem írja elő a betegnek, hogy asszociációinak a tömény 
panaszra, lehangoló töltésű szekvenciák sorára kell szorítkoznia. És valóban, a 
Szabad-ötletek jegyzéke emlékei között számos semleges tartalmút vagy kifürkész
hetetlen (mert annyira személyes) érzelmi színezetűt találhatunk. Az például, 
hogy a költőt gyermekkorában nővére első férjének egyik rokona felvágottal 
vendégelte meg, önmagában nem tekinthető fájdalmas vagy kínos emléknek (66.). 
Ha, továbbá, egy név, például a Natter-Nád Miksáé (2.) minden összefüggés 
nélkül felbukkan, kutató legyen a talpán, aki megmondja, milyen nyomot hagyott 
az emlékezőben. De azt is aligha tekinthetjük többnek semleges színezetű, 
„tárgyhoz nem tartozó" ötletnél, hogy „a papa nővérének is olyan nyerges orra 
volt" (76.). A felsorolt asszociációk közömbös vagy számunkra megítélhetetlen 
jellege frappánsan megnyilvánul, ha a „jaj mama ne tessék bántani" (23.) sorral 
állítjuk őket szembe, amely a gyermekkornak valóban egyik fájó pontjára tapint 
rá, az anyától igaztalanul (vagy legalább is túlzott keménységgel) kirótt fenyítésre 
utal. 

Mégis, a szöveg elolvasása után mindannyian úgy emlékezünk, mintha a 
szerző kezdettől végig csakis a múltjával viaskodnék. Az egyoldalú benyomás 
közvetlen oka az, hogy Natter-Nád Miksa neve nem mond semmit, hogy a 
nagynéni nyerges orra nem köti le érdeklődésünket, a kínos emlékek ellenben 
gyakori felbukkanásuk, s kiáltóan fájdalmas természetük folytán felhívják ma
gukra figyelmünket. 

Az egyoldalúságnak azonban történeti okai is vannak. Ismeretes, hogy a szöveg 
egésze évtizedekig hozzáférhetetlen volt a közönség számára. Az írásmű érzelmi 

15 Sigmund FREUD, A pszichoanalízis foglalata. In Uő., Esszék. Bp., Gondolat K., 1982. 441. 
16 Sigmund FKEVD,Reménoration et élaboration. Uő., De la techniquepsychanalytique. Paris, P.U.F., 1953. 

105., 106. 
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tónusáról az érdeklődő olyan szemelvényekből szerezhetett tudomást, amelyek 
döntően fájó vagy kínos emlékeket tartalmaztak. A szemelvényekhez fűzött 
megjegyzések csak fokozták az idézetek sugallta hangulatot. A kezdeményező, az 
első közzétevő, Németh Andor például ilyen kommentárokkal látta el a publikált 
részleteket: 

„Alig kezdett hozzá, már felmerül kényszerképzete, a visszahozliatatlanul 
elveszett mama. A továbbiakban is lépten-nyomon felbukkan ilyen vagy 
olyan formában viharosan kavargó képzeletvilágában... Ellenállhatatlanul 
törnek fel gyermekkori emlékei... És mint egy hatalmas szimfóniában, 
megint a mama-motívum, kombinálva az elhagyatottság motívumával... 
Időnként az asztalhoz lép valaki, megzavarja. Lerázza magáról az alkalmat-
lankodót s visszamerül gyötrelmes emlékei közé... Először néz szembe 
félelem és rettegés nélkül múltjával, amely mint valami lappangó betegség, 
feltör öntudatlana barlangjaiból és megmérgezi jelenét."17 

A közvetlen olvasói tapasztalat és az értelmezési hagyomány, amely legmaga
sabb szaktudományos szintre emelkedve sem hagyja el a Németh Andor vágta 
ösvényt, egyaránt kényszerítő erővel irányítják a befogadó figyelmét a sajgó 
emlékek körére. így aztán az a látszat keletkezik, mintha a súlyos emlékek 
felidézésére való hajlam a pszichoanalitikus kezelés sajátsága lenne, holott tudjuk 
jól, hogy az emlékezésnek ez a módja a költő egész, ún. „kései" lírájának uralkodó 
tendenciája. Nem nehéz felismerni a rokonságot a témák, a motívumok és a tónus 
szintjén a Kései sirató típusú versek és a Szabad-ötletek jegyzéke között. József 
Attilával egyetértésben lehetne a költői és költészeten kívüli megnyilatkozások
nak ezt a feltűnő azonosságát az analízis következményének tekinteni, a versek 
emlékanyagát a szóbeli vagy írásbeli szabad asszociálásból leszármaztatni. A do
log azonban ennél bonyolultabb. 

Nem egy olyan eset előfordul, hogy egy motívum először versben bukkan föl, 
s csak utána jelenik meg a Szabad-Ötletek jegyzékében. Legérdekesebb példa erre a 
Szigeti Lajos Sándor elemezte Ritkás erdő alatt témájának megismétlődése, amely 
leleplezi az egykori látszólagos táj vers fiktív, álomi eredetét. Mi itt egy másik 
példát említünk, amely a mi szempontunkból még ennél is tanulságosabb: „A 
bajok lerakódnak az emberben, mint a csontokban a mész" (78.) - összegzi a költő 
egy sor keserű tapasztalatát. E summázó mondat előzményeit évekre visszakeres
hetjük verseiben. A Magad emésztő...-ben: „s a fájdalom ágai benned, / mint 
mindenkiben, elkövesednek az aláomló évek, évadok, / rétegek, szintek és tagok 
/ óriási nyomása alatt." A Levegőt! c. költeményben: „Szaporodik fogamban / az 
idegen anyag, mint szívemben a halál." (Némileg eltérő változatát 1. a Majd 
emlékezni jó lesz c. versben.) Ide tartozik, távolabbi párhuzamként A város peremén 
részlete is: „s lerakódik, mint a guanó, / keményen, vastagon. / / Lelkünkre így 
ül ez a kor. / ... hiába törli a bú szivünkről a rákövesedőt." Végül megemlítem a 
(Leülepszik...) kezdetű szonettet: „Leülepszik, nem illan el bajom." 

Az idézett példákban éppúgy, mint a Kései sirató típusú versek számos más 
részletében, olyan gondolatok bukkannak föl puszta ötletek gyanánt a pszichoa
nalitikus füzetben, amelyek korábban már átestek a költői megformálás, vagy ha 

17 NÉMETH Andor, Kelj fel és járj! In Kortársak József Attiláról. II. kötet. Bp., Akadémiai K., 1987. 
1083-1086. 
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úgy tetszik, a szublimáció műveletein. Ahhoz, hogy „A bajok lerakódnak az 
emberben, mint a csontokban a mész" mondatot szabad ötlet gyanánt kezeljük, 
fel kell tételeznünk, hogy újra tudattalanná vált. A „tudattalan" terminust azon
ban ez esetben egészen más értelemben kell vennünk, mint a freudi terminológi
ában. A tudat ellenőrzése alól ugyanis nemcsak az elfojtás leküzdése révén 
szabadulhat ki a lelki tevékenység. Epp Bergson figyelmeztet arra, hogy a rutinná, 
automatizmussá rögzült, begyakorlott - ekképp akár még tudós megfontolásokat 
is magába olvasztani képes - technika is elkerüli a tudat cenzúráját. Két tudatta
lanból felmerült emlék egyike a cenzúrán inneni, másika cenzúrán túli tudattalan 
tudatossá válásának eredménye. Annak megjelölésére, melyek az ötletjegyzéknek 
az elfojtás alól felszabadult tudattartalmai, illetékesség híján nem vállalkozhatom, 
de az bizonyos, hogy az általunk vizsgált mondat az egykor tudatos, s már 
automatizmussá vált motívum mintapéldája. A freudi terminológiában ez aligha
nem a tudatelőttes tartományának felel meg. 

A probléma az, hogy ilyen ártatlanul tudattalan emlékek zavarbaejtő sokaságát 
különíthetjük el, amelyek születésében az értelem zavartalanul bábáskodhatott. 
Ide sorolhatjuk az idegen költőktől (Petőfitől, Kassáktól, Kiss Józseftől) származó 
számos idézetet, a még bőségesebb mennyiségben előforduló folklór-motívumo
kat, amelyek egy szükségképp tudatos tanulási folyamat révén jutottak a költő 
birtokába. Egyes szólamok, például „- a ló meghal, a madarak kirepülnek -
stílusa, / Kassák" (74.) vagy „ez a hangulata volt szabadverseimnek" (92.) 
egyenesen arra engednek következtetni, hogy a pszichoanalitikus füzet stílusának 
előzményeire (keres és) talál a költő analógiákat Kassák és egykori önmaga 
dadaista szab ad verseiben, azaz spontán képzettársításait poétikailag megformált 
szövegekkel állítja párhuzamba. 

Ha kimutatjuk a rutin spontaneitásába oldott tudatosság jelenlétét a szövegben, 
akkor a freudi elméletet sem kímélhetjük. Sőt, elsősorban azzal kell tisztába 
jönnünk, hogy a költő emlékezésének módját, emléktartalmait messzemenően 
befolyásolta freudista elméleti műveltsége. Túlságosan jól tudta, mit vár el a 
betegtől a teória, mire kell emlékeznie, hogy „beteljesedjék az írás". Nincs 
kétségünk az iránt, hogy egy sor téma, az „incesztus az anyával" motívumától 
kezdve a homoerotikus fantáziákig azért került szeszélyesen kanyargó képzettár
sításai sorába, mert tisztában volt vele, hogy neki, mint neurotikus betegnek, mit 
kell keresnie múltjában. S aki keres, az talál is. Vagy ha nem, akkor teremt, ha 
említett szomorú fantáziatermékeit ugyan teremtésnek nevezhetjük. A Szabad-öt
letek jegyzékében tematizált igazság-hazugság dilemmája alighanem az elmélet 
felől konstruált, önmagát megrágalmazó álemlékek problémájában gyökerezik: 
„hazugsággal fogom vegyíteni az igazat" (117.); „most majd kipótolom a gyerek
kort" (133.) fogadkozik, s ezt, szinte tudományos aggályossággal, bár ugyanakkor 
a rutin - és nyilvánvalóan az őszinte, mély önmagába tekintés - spontaneitásával 
meg is cselekszi. 

A Szabad-ötletek jegyzéke és a Kései sirató típusú versek múltidéző magatartása 
tehát nemcsak a kezelés természetes következményeként, de a költő diszciplináris 
elkötelezettsége folytán is megfelel a freudi ideálnak: József Attila a személyes 
gyermekkort faggatja, s abból is a konfliktusok, a kínos esetek, a sérelmek, a 
vétkek állnak érdeklődése homlokterében. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy 
már a pszichoanalitikus napló születése előtt évekkel hozzáfogott emlékei szelek
tálásához. Szétválasztotta könnyű és nehéz emlékeit, s a két halmazt elszigetelte 
egymástól. Hierarchiát teremtett köztük. A gyógykezelés érdekében, mint ha-
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szontalan ballasztot, háttérbe szorította, súlyuktól, hitelüktől megfosztotta derűs 
emlékeit. 

E költői és prózai vallomások szerzője abból a feltevésből indult ki, hogy 
legszemélyesebb emlékei azok, amelyeket eltitkolt, amelyek szégyenérzetet vagy 
bosszúvágyat keltenek benne. Nem rejtett kincsei, hanem rejtegetett szégyenei a 
sajátjai. S még inkább az, ami még őelőle is elrejtőzik, amit nehéz, fáradságos 
felidéznie. A Szabad-ötletek jegyzékének emlékezéstechnikája a betegség és a gyó
gyítás, a bajoktól fájdalmak árán történő megszabadulás eszméjére alapozódott. 
Az orvost betegének nem egészséges szervei érdeklik, hanem a beteg testrészek. 
Hogy megtalálhassa a baj gócát, nyomogatja a fájó testrészeket. Ugyanezt tette 
József Attila is: végigtapogatta lelkének tájékait, s csak a fájó pontokhoz érve 
szisszent vagy jajdult fel. Ha voltak szép emlékei, ezekről nem beszélt, ezeket 
átugrotta. 

E folyamat végpontját az 1937 nyarára datált Könnyű emlékek... kezdetű vers, s 
az idézett Németh Andor interjú jelzi. A verset nem lehet megrendülés nélkül 
olvasni: azokhoz az emlékekhez fohászkodik a lírai hős, ekkor már elkésve, 
amelyektől könnyelműen maga fosztotta meg magát: „Könnyű emlékek, hová 
tűntetek? / Nehéz a szívem, majdnem zokogok. / Már nem élhetek meg 
nélkületek, / már nem fog kézen, amit megfogok." 

A pszichoanalitikus vallomások ennek a végzetes folyamatnak egy korábbi 
stációját képezik. Mire 1936 májusában megszülettek, addigra már kiképződött, 
és versek sorában tudatosodott a költő fájdalomelvű emlékezői magatartása és 
emléktartománya. Olyannyira kiérlelten, hogy már megerőltetés nélkül, automa
tikusan, spontán módon is működni tudott. Egyúttal a költő mintegy legalizálta, 
sőt, kanonizálta ezt az emlékanyagot. Ami az analízis forrásaiból alig elviselhető 
forróságában, az indulatok mérges gőzeitől sistergett föl, kinyilatkoztatás-számba 
ment számára, amelynek ő csak médiuma lehetett, mint Irgalom c. versében írta 
1936 őszén: „És hallgatom a híreket, / miket mélyemből énszavam hoz." 

Az elmondottakkal igyekeztünk kétséget támasztani aziránt, hogy e tartalmak 
akárcsak egy árnyalattal is hitelesebbnek, mértékadóbbnak lennének tekinthetők, 
mint azok a pozitív, harmonikus emlékek, amelyek velük tökéletesen egyidejűleg 
kaptak helyet A Dunánál c. versben, s amelyek a maguk részéről ugyancsak igényt 
tartottak arra, hogy az olvasó őket tekintse a múlt egyedül érvényes képeinek. 
A remekművek teremtette művészi hitel mellett a több évtizedes ideologikus 
töltetű egészségpropaganda, de a természetes józan ész is közrejátszott abban, 
hogy a történetfilozófiai ódában a személyes múltról nyújtott kép tekintélye 
erősödött föl. A pszichoanalízis kérdéseiben járatlan, freudista műveltséggel nem 
rendelkező közvéleménynek ez utóbbihoz van igazán affinitása. 

Normális élethelyzetekben, a mindennapokban még az az ember is megfeled
kezik sérelmeiről, aki egyébként gondosan számontartja őket. Mindannyiunk 
közös tapasztalata, hogy a visszaemlékezés során a múlt különös átalakuláson 
megy át: megszépül. A kínos emlékeket a feledés jótékony homálya fedi be. 
A józan belátás ítélete szerint ez így is van jól. A pszichoanalízis az, ami ezt a 
természetes folyamatot megakasztja, s az emlékezés és felejtés bevett hierarchiáját 
megfordítja. A terapeuta azt várja el betegétől, hogy a kínos élményeire emlékez
zék, ami kellemes volt, önmagában nem érdemel különösebb figyelmet. Vagy ha 
igen, csak azért, mert fedőemlék, s mögötte fájó seb rejlik. A költő számára freudi 
műveltsége, analitikus rutinja, a neurózis tudata és valós lelki panaszai egyaránt 
a terápikus emlékezést tették megszokottá. 
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Az élet normális menete eközben a mindennapokban érvényben tartotta a 
természetes emlékezést, ami éles ellentmondásban állt a költő által elfogadott 
értékrendben elfoglalt alárendelt helyével. A terápikus emlékezés azonban csak 
margóra szorította a könnyű emlékeket, egyelőre még nem irtotta ki őket. A költő 
lelkivilága a kétfajta múltidézés versengésének terepévé válhatott. Csak így 
magyarázható meg az az erős nosztalgia, amely a Majd emlékezni jó lesz utolsó 
strófájában, A Dunánál eme előfutárában hangot kapott: 

Majd a kiontott vértócsa fakó lesz 
s mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt, 
majd játszunk békés állatok gyanánt 
és emlékezni s meghalni is jó lesz. 

De főleg így magyarázható, hogy a föltorlódott könnyű emlékek aztán 1936 
májusában elemi erővel törtek a felszínre, egyszerre a nehéz emlékek lávaömlé
sével a pszichoanalitikus iratokban. A költeményben is működésbe léptek gátlá
sok, de ezek épp a fájó pontokra helyeződtek. Az ódában a költő a múlthoz a 
vigaszkeresés, az erőt merítés szándékával fordult. És nem utoljára! A mi szem
pontunkból ebbe a csoportba sorolható az Az a szép, régi asszony c. vers: „Csak úgy 
szeretném látni, mint holt anyját a gyermek"; majd amikor a Flóra-szerelem 
lélegzetvételhez juttatja a költőt, újra egy egykori harmonikus Duna-élmény 
emléke merül föl a később idézendő Flórának c. versében. 

A Dunánál c. versben tehát érvényét veszti a fájdalomelv. A szelektivitás 
ugyanúgy érvényesül, mint a Szabad-ötletek jegyzékében, csak épp a bergsoni recept 
szerint. Az emlékezés a hasznossági elv felügyelete alá kerül. Láttuk, az emlékek 
irdatlan tömegéből Bergson szerint annak van esélye a megelevenedésre, aminek 
a feladatait végző ember hasznát tudja venni. Ez mindent megváltoztat: az 
emlékek tartalmát, terjedelmét és az emlékezet működésének módját egyaránt. 
Mivel a költemény lineárisan ez utóbbi folyamatot leképezve halad előre, a vers 
gondolatmenetét követve tárgyalhatjuk a Bergson módján történő múltbatekintés 
problémáit. 

Bergson először a tiszta észlelet működését veszi szemügyre, mielőtt az még 
fúzióra lépne az emlékezettel: „A tiszta percepció az anyag egészét, vagy legalább 
is a lényegét nyújtja számunkra, a többi az emlékezetből származik, és hozzáadó
dik az anyaghoz."1" Ugyanezt teszi a maga területén A Dunánál szerzője: megfe
lelő észleleti kiindulópontokat választ, mintegy szemléletileg előkészíti a terepet 
a később hozzáadódó emlékezet megjelenése számára. Rögzíti a Duna és a 
cseperésző eső látványát, és a vizuális és akusztikus benyomások vázához 
hasonlatok, képek, alakzatok fürtjét függeszti. így épül föl az első vers. 

De a víz, mint erre Németh G. Béla felhívja a figyelmet,19 nemcsak az első 
résznek, hanem az óda egészének, mint mikrokozmosznak valóságos arkhéja. 
A szóban forgó tanulmány a víz-képzetet archetipikus, toposzként átöröklött 
oldaláról világítja meg, kimutatva, hogy a víz minden ősi, mitikus világkép egyik 
világmagyarázó elve. Ezzel az éltető nedv, a négy világalkotó elem egyikeként 
kultúrtörténeti méltóságra tesz szert, ünnepi színezetet ölt. De túlságosan is nagy 

,H Henri BERGSON, Matiére et Memoire. Paris, Felix Alcan, 1910. 67. 
19 NÉMETH G. Béla, A klasszikus óda megújításának mesterpéldája. In 7 kísérlet a kései József Attiláról. Bp., 

Tankönyvkiadó, 1982. 207-228. 
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ez a presztízs, túlzott ez az ünnepiesség. A víz-képzetnek az a vonása, amely 
A Dunánál-va. jellemző, bizonyos értelemben ugyan következménye ennek az 
archetipikus eredetnek, természetét tekintve viszont ellentétes azzal: szembe
ötlően közhelyszerű, mindennapi. A hasonlatok, költői képek, amelyeknek forrá
sa a víz, zömmel köznyelvi metaforák vagy ezek továbbfejlesztései a versben. 
Azaz: a költő elfogadja, amit a beszélt nyelv ajánl számára, s nyelvi alapművele
tekből kiindulva építi föl hatalmas költeményét. 

Tartsunk szemlét az észleled alkotórészek fölött! A képek egy részéhez olyan 
igéket vagy igékből elvont névszókat használ építőelemként a költő, amelyek 
elsődleges jelentései más tárgyakra érvényesek, s csupán kibővített jelentésük 
terjed ki a vízre. Ilyen a „mosás". A „s mosta a város minden szennyesét" sor 
később részletesen elemzendő termékeny kétértelműségét annak is köszönheti, 
hogy a mosás mindenekelőtt a vízzel végzett emberi tevékenység, (bér-)munka, s 
ezen túl a víz munkája, amely mossa a partot, elmossa a gátat (vö. vízmosás). 
A bérmunka esetében is valójában a víz az, ami a munkát elvégzi, az ember 
mintegy „csupán" működésbe hozza a vizet. Hasonló és hasonlított prioritása így 
nagyon is viszonylagos. Az elsődleges alany kilétét a „szennyes" szó dönti el, 
amely a tevékenységet a ruhaneműre vonatkoztatja. 

Ugyanezt a köznyelvhez való szoros közelséget konstatálhatjuk a másik 
építőelem, a „játék" esetében. A későbbi Reggeli fény c. versében a költő összevonja 
A Danánál két különálló részletét: a játszó habok képzetét szintetizálja a „fecseg 
a felszín, hallgat a mély" ellentéttel, a fecsegést a játékkal helyettesítve: „és mintha 
folyónknak a mélye se folyna, / / úgy játszik a felszín". A „játszik" ige itt 
megmarad elhomályosult köznyelvi metafora funkciójában. 

A Dunánál kimozdítja a szót ebből a szerepből, s explicitté teszi a játék 
elsődleges, emberi jelentését: „És mint a termékeny, / másra gondoló anyának 
ölén / a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen / és nevetgéltek a habok felém." 
A költő átviszi a gyermeki tevékenységet a habokra. Gadamer azonban arra 
figyelmeztet, hogy a játék fogalmának lényege szempontjából másodlagos a játszó 
alany kiléte: „az ide-oda mozgásnak nyilvánvalóan annyira központi jelentősége 
van a játék lényegének meghatározásánál, hogy közömbös, ki vagy mi végzi a 
mozgást".2" Nincs ez másként József Attilánál sem. A játszó gyermek és a 
hullámok játéka jelentéstanilag majdnem egyenértékű. A „nevetgéltek" hangsú
lyozottabban antropomorf árnyalata ad nyomatékot az emberi oldalnak a termé
szeti fölött. 

Köznyelvi metaforáról beszéltünk, de nevezhettük volna a tárgyalt tevékeny
ségek átvitelét köznyelvi megszemélyesítésnek is, hiszen a holt elem mintegy 
életre kel azáltal, hogy kiterjed a vízre a mosás és a játék aktivitása. Ugyanez a 
hangsúlyozottan természetes nyelvhasználat érvényesül, amikor a költő a folyó 
beszéd logikáját követve a hangutánzó vagy hangfestő szókincsre is támaszkod
va, emberi (vagy állati) nyelvre fordítja le a víz által produkált hangokat: 
„nevetgéltek a habok felém"; „fecseg a felszín". Lévay József Mikes c. versében 
ugyanilyen szoros közelségben marad a köznyelvi megszemélyesítéshez: „Egye
dül hallgatom tenger mormolását", mint ahogy József Attila is, Balatonszárszó c. 
versében: „a csónak alatt hűvös öblögetési kotyogván". Petőfi, amikor a viharzó 
tenger zajára utalva kérdi: „Halljátok e zenét?", továbblép az emberi mérték 
alkalmazása felé. 

20 Hans Georg GADAMER, igazság és módszer. Bp., Gondolat, 1984. 89. 
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Ez a lassú eltávolodás regisztrálható ott, ahol József Attila a felszín mozgását 
emberi mozdulatokhoz hasonlítja. Itt a „mosás"-tói lép tovább a munka képzete 
mentén: „reszel, kalapál, vályogot vet, ás". Amikor pedig a „mesélt" igét édesany
járól a vízre viszi át, akkor a hangutánzás, hangfestés mentén merészkedik 
távolabb a „fecseg", „nevetgéltek" igéktől. A Dunánál első versét tehát az észleleti 
képekből való kiindulás, s ennek megfelelően a köznyelviség szilárd alapjaira való 
támaszkodás és az attól való távolodás fokozatossága jellemzi. Ugyanezt mond
hatjuk el arról a köznyelvi metaforáról és arról a hasonlatról is, amelyeken az óda 
egész építménye alapul, s amelyeket ezért megkülönböztetett figyelemmel kell 
tárgyalnunk: „az idő árján" és „eső módra hullt, ... a múlt." 

A metafora és a hasonlat egy egyenletet rejt magában: a folyó víz = telő idő 
ekvivalenciáját. Az idézett kifejezésekben az anyagszerű őselvet, a vizet, és a tiszta 
szemléleti formát, az időt, illetve az anyagiságát vesztett létet, a múltat közös 
vonásuk, mindkét oldal folyékonysága köti össze. A folyékonyság a köznyelvi 
metaforák sorának szolgál alapul. Gondoljunk például a „folyamat", „folyama
tos" szavakra! Szokás beszélni egy cselekmény lefolyásáról is stb. 

Az idő áradat-szerű, a múlt eső jellegű felfogásában azonban bizonyos 
mennyiségi képzetek is rejlenek. így folyamodhat a beszélő valamely nagy tömeg 
homogeneitásának kifejezése céljából a víztől kölcsönzött képekhez, mint például 
a „tengernyi tömeg" jelzős szerkezetben vagy Petőfi „népek tengere" szókapcso
latában, s a belőle kibontott gazdag asszociációs lehetőségekben. 

Tulajdoníthatunk ezen túl az adott tömegnek meghatározott, valahonnan 
valahová tartó irányt, sodrást is. József Attila ezt, az „árján", „áradatja" utótagú 
metafora-típust kedveli leginkább. így például a Tömeg egyik részlete a tüntető 
sokadalmat a gátjait áttörő folyóval azonosítja: „Folyót piszkál a szalmaszál, - / 
ni, kapja, viszi már az ár!" Az Áradat c. költeményben ugyanez a metafora kel 
életre: „Elsodorja - sodorja el! - / a szegények áradatja!" Később Öt szegény szól 
címmel publikált továbbfejlesztett változatában a metafora hiperbolává alakul 
vissza: „a verejték áradatja". Egyik kései versében pedig így fohászkodik istené
hez a költő: „Bukj föl az árból hirtelen, / ne rántson el a semmi sodra." 

Az áradat ezzel egybevágó használatára Tóth Árpád Aquincumi korcsmában c. 
versében találunk példát, amely annál tanulságosabb, mert a verset A Dunánál 
egyik előzményeként tartjuk számon: „Körül sátorkupok keltek a köveken, / 
Nagy, lomha buborékok a népvándorlás árján - / Elpattantak azóta, nyomtalanul 
és árván". Nemcsak azért érdekes ez a részlet, mert egy történelmi folyamatot, a 
népvándorlást szemlélteti (ugyancsak a Dunánál), hatalmas folyam képében, 
hanem azért is, mert a költemény a történelmi múlttal való szembesülés példáját 
nyújtja az elmúlt kor egy epizódját felidézve. 

A Dunánál-ban az elfolyó vagy lehulló víztömeg látványa ugyanígy alkotja az 
„idő árján" metaforát, illetve a „hullt - a múlt" rímpárt. E két kifejezésen túl még 
két további helyről kell szót ejtenünk az óda első részében, amelyek annál inkább 
fontosak, mert egy alapvető elemmel gazdagítják a folyó víz = eltelő idő képletet: 
belsővé teszik, személyessé színezik az áradó időt és a hulló múltat. Az „Alig 
hallottam, sorsomba merülten" sor „sorsomba" szava az eddig lefolyt élet 
emlékét, a vele történtek foglalatát jelenti, a „merülni" ige származéka pedig a 
folyó látványához illeszti a személyes múlttal való érintkezést. A „Mintha szí
vemből folyt volna tova" sor révén pedig a költő a múlt önnön belső világában 
hömpölygő, zajló áradatának külső képeként vagy folytatódásaként láttatja a 
Dunát. 
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„Felettébb büszke volt Aradat című költeményének alliterációkkal teli, a víz 
fogalmával összefüggő, s a versben eluralkodó szinonimákra" - emlékezik Müller 
Lajos,21 s kétségtelen, hogy az említett versben szinte tobzódnak a vízre vonatkozó 
kalevalás szófűzéssel született asszociációk. De azt is láthattuk, hogy az idézett 
megállapítás nem kevésbé érvényes A Dunánál c. versre, amelynek első részét 
intenzíven áthatja - stílszerűen úgy mondhatnánk - , átitatja a vízzel kapcsolatos 
képanyag. A költő szinte víz-szakértőként mutatkozik be, noha a mindennapok 
szókincsébe és szóhasználatába a legharmonikusabban belesimuló szóanyaggal 
dolgozik. Ha e „szakértelmet" bergsonizmusával is összefüggésbe hozzuk, ezt 
nem azért tesszük, mert a Matiére et Memoire egyik helyén azt olvassuk, hogy „az 
idő sajátossága, hogy lefolyjék",22 hanem azért, mert Bergson rendszerének egyik 
legfőbb tanulsága - alighanem a költő számára is -, hogy mindaz másodlagos, 
ami megrögzített, körvonalas, szilárd, s a lényeget a mozgalmas, áramló, folyé
kony, nehezen megragadható, állandó alakulásban lévő lendületben kell keresni. 
A folyam szemlélete és az a mód, ahogy szemlélődésének eredményéről számot 
ad, megfelel a bergsoni filozófia tiszta észleletről alkotott koncepciójának. 

Láttuk azonban, hogy Bergson emlékezéstanába sem tiszta emlékezet, sem 
tiszta percepció nem létezik, a valóságban a kettő áthatja egymást. Az utoljára 
elemzett kifejezések: „az idő árja", az eső módra hulló múlt, a sors folyamába való 
belemerülés, a szívből zavarosan és bölcsen tovahömpölygő Duna képei már előre 
jelezték: az emléknek, hogy jelenné válhasson, materializálódnia kell, kölcsön kell 
vennie az észlelet testét. 

Az emléknek, hogy elfoglalhassa helyét az észleletben, kettős mozdulatot kell 
végeznie. Egyrészt összehúzódik, hogy elférjen egy érzéki képzet keretei között, 
másrészt azt az oldalát fordítja az észlelet felé, amely legjobban hasonlít rá, amely 
a leghasznosabb a jelen számára. Az emlék megelevenedését egészen homéroszi 
módon írja le Bergson. Amikor az érzéklet életéről, életet adó melegségéről, 
erejéről, színes, élő mivoltáról beszél, amelyhez a tehetetlen, testtelen, élettelen 
emlék fúzió révén hozzájuthat, Odüsszeusz jut az eszünkbe, aki Hádész házában 
áldozati állatok vérét veszi, és az árnyak közül annak, akivel szót akar váltani, 
akinek tanácsára kíváncsi, enged inni az áldozati vérből, hogy megelevened
hessék. 

A Dunánál első része észlelet és emlék ilyen bergsoni fúzióját, jelen és múlt, 
anyag és emlékezet találkozási pontját idézi föl, két látványból, a megáradt 
folyaméból és a szemerkélő esőéből kiindulva, de az észleleti képekkel együtt 
magát az észlelés elemi műveleteit is hangsúlyozva. Az előbbiekről már volt szó, 
figyeljünk most a szubjektív, műveleti elemre: „néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 
Alig hallottam... hogy fecseg a felszín, hallgat a mély... És mégis, mint aki 
barlangból nézi/ a hosszú esőt - néztem a határt." Az érzéki észlelés művelete 
aztán, a vers második részében, kitágított értelemben, mint az empirikus megis
merés szinonimája, továbbra is dominálja és szervezi a szerkezetet: „Én úgy 
vagyok, hogy már száz ezer éve / nézem, amit meglátok hirtelen... mit száz ezer 
ős szemlélget velem. / / Látom, amit ők nem láttak... S ők látják azt,... mit én nem 
látok." 

21 MÜLLER Lajos, „Küzdtünk híven a forradalomért..." In József Attila Emlékkönyv. Bp., Szépirodalmi K., 
1957. 288. 

22 Henri BERGSON, Matiére et Memoire. Paris, Felix Alcan, 1910.148. 
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Ugyanez a felépítési mód, a látványból születő emlékkép, az észlelés és 
emlékezés fúziója már egy évekkel korábbi nagy versnek, az Ódának is jellemvo
nása: 

Nézem a hegyek sörényét -
homlokod fényét 
villantja minden levél. 
Az úton senki, senki, 
látom, hogy meglebbenti 
szoknyád a szél. 
És a törékeny lombok alatt 
látom előrebiccenni hajad, 
megrezzenni lágy emlőidet és 
- amint elfut a Szinva-patak -
ím újra látom, hogy fakad 
a kerek fehér köveken, 
fogaidon a tündér nevetés. 

A táj észlelt részletei hívják elő a közelmúltban megismert szép nő testtájait. Az 
erdőborította hegyoldal látványa a kedves homlokának emlékét eleveníti föl. 
A Szinva-patak fehér kövei a szeretett nőalak nevetés közben kivillanó fogait 
juttatja eszébe. Az út és a lombok, az elmúlt jelenlét üres keretei metonimikusan 
jelenvalóvá teszik a hiányzó emberi lényt. 

Még egy további mozzanat is összeköti az Ódát A Dunánál című verssel: az 
emlékező magatartás nagyon pontos leképezése a két verskezdetben. Bergson 
szerint múltunk, amelyet a cselekvésre való folytonos kényszerű készenlét gátlás 
alatt tart, csak akkor mutatkozhat meg számunkra a maga személyes gazdagsá
gában, konkrét képszerűségében, ha el tudunk szakadni a tett kényszereitől, ha 
el tudunk vonatkoztatni észleleteink ösztönzéseitől, amelyek folyton a jövő 
irányába lendítenek bennünket. Ha értéket tulajdonítunk annak, ami nem jár 
közvetlen haszonnal. Tudatosan, szándékosan vissza kell tehát hátrálnunk a 
múltba. Odüsszeusz módján föl kell keresnünk az árnyak birodalmát. Ez a 
szemlélődés, a meditáció bergsoni körülírása. 

A cselekvés felfüggesztése és az emlékek ebből fakadó gazdag és termékeny 
áradása indítja az Elégiát és az Ódát. Különösen az utóbbi nyitó képei tanulságosak 
számunkra: 

Itt ülök csillámló sziklafalon. 
Az ifjú nyár 
könnyű szellője, mint egy kedves 
vacsora melege, száll. 
Szoktatom szívemet a csendhez. 
Nem oly nehéz -
idesereglik, ami tovatűnt, 
a fej lehajlik és lecsüng 
a kéz. 

A képlet példaértékű. A kontemplációt a költő fiziológiai precizitással, az ülő 
testhelyzet és a tétlenségre utaló tartás: a lehajtott fej és a lecsüngő kéz révén 
jeleníti meg. Utal a zajos, mozgalmas társasági élettől való elszakadás igényére, a 
magány keresésére, aminek híján a lírai hős nem tudna a (közel)múltba vissza-
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hátrálni: „Szoktatom szívemet a csendhez." A bergsoni sugallat követésének 
köszönhetően aztán megindulhat a spontán emlékezés, amit hallatlan szabatos
sággal definiál a 7. sor: „idesereglik, ami tovatűnt". 

A cselekvés felfüggesztése, a termékeny semmittevés megismétlődik a Flórának 
c. versben: 

Kiülnék 
a fehérhabú zöld egek, 
fecsegő csillagfellegek 
mellé a nyugalom partjára, 
a nem üres űr egy martjára, 
szemlélni a világokat, 
mint bokron a virágokat. 

A tervbe vett kozmikus meditáció gondolata a gyermekkori boldog tétlenség 
emlékképében talál magának párhuzamot: 

Hajósinas koromban, nyáron, 
a zörgő, vontató Tatáron, 
egy szép napon munkátlanul, 
mint aki örömöt tanul, 

bámultam a Dunát, megáradt, 
libegtetett leveles ágat. 

A Dunánál verskezdetében ugyanez a meditativ magatartás figyelhető meg. 
A lírai hős „kiül" „a rakodópart alsó kövére", „a nyugalom partjára", hogy 
szemlélődjék, „bámulja a Dunát", „munkátlanul, mint aki örömöt tanul", mint aki 
„szoktatja szívét a csendhez". Nézni ugyanis, „hogy úszik el a dinnyehéj" ez, a 
cselekvéstől való legtökéletesebb elvonatkoztatás, az önmagáért való látvány 
éppúgy, ahogyan a cseperésző eső függönyén át nézni a határt. „Hisz azon meg 
nem sokat lát!" - kiálthatnánk fel Petőnvei. „De mintha mindegy volna" -
olvassuk az esőre vonatkozólag, ám a mondat központi szava, a „mindegy" 
érdeknélküliséget sugalló tónusával az első versben megjelenített egész kontemp-
láció hangulatára kisugárzik. 

Az emlékezés fokozatosan jön lendületbe. Az első strófában még csak azt jelzi 
a költő, hogy a figyelem a külvilág tudomásulvételétől az introspekció irányába 
billen át. Az elúszó dinnyehéjat szórakozottan követi a tekintet, s a vízcsobogás 
is épp hogy csak behatol a tudatba: „Alig hallottam, sorsomba merülten"; 
„Mintha szívemből folyt volna tova". A látványtól előbb egy hasonlat rugaszko
dik el, s ezután bukkan fel az első emlékidéző sorpár, az, amely a Vágó Márta 
által idézett költői vallomásban is szerepel: „S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
/ s mosta a város minden szennyesét." Mindkét sor, de a második különös 
tisztasággal, a bergsoni fúzió tökéletes példája. Ha észleletnek tekintjük, akkor a 
várost átszelő folyamra vonatkozik. Ha emlék-oldalát vesszük figyelembe, akkor 
az édesanyára értendő. A percepcióba költözött emlék, az emlékkel telített per
cepció szerves egységét és kétarcúságát a hasonlat struktúrája biztosítja. Az 
optimális grammatikai formát pedig a múlt idejű igealakok sora jelenti, amelyek 
egyenlő mértékben utalnak a folyóra és az édesanyára. A múlt idő egyöntetű 
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használata a két alanyra, elmossa a jelen-múlt időbeli kontrasztját, s fokozati 
különbséggé enyhíti azt. 

A hasonlat átalakítható lett volna jelen idejűvé is: „S mint édesanyám egykor, 
ringat, mesél / s mossa a város minden szennyesét", így azonban a mondat reális, 
voltaképpeni alanya a folyam lett volna, s az igék csak az „egykor" áttételén 
keresztül vonatkoztak volna az édesanyára. A hasonlat időszerkezeti egyensúlya 
a jelen javára megbomlott volna. 

Feltűnő, hogy a nagy világnézeti verstablók lélektani ideje kivétel nélkül a jelen: 
„A mellékudvarból a fény / hálóját lassan emeli" (Külvárosi éj); „mérem a téli 
éjszakát" (Téli éjszaka); „A város peremén, ahol élek" (A város peremén); „Mint 
ólmos ég alatt lecsapódva, telten, / füst száll a szomorú táj felett (Elégia); „Itt ülök 
csillámló sziklafalon" (óda). A Dunánál-ban velük szemben a költő az emlékező 
meditáció helyzetéül egy múltbeli történést választott: egy Duna-parti üldögélés 
emlékét, amely a vers 1936 májusi megírásához képest legkésőbb csak előző év 
augusztusában folyhatott le. Ez az emlék nyilván későbbi, mint a Flórának 
gyermekkori folyóparti nézelődése, mert „sorsába merülni" felnőtt ember szokott, 
aki mögött már számottevő múlt halmozódott föl. A ringató, mesélő mosónő 
édesanya emléke tehát múlt a múltban. Az észlelet múlt idejű felidézése egyéb
ként tökéletesen illeszkedik a bergsoni felfogáshoz, aki szerint „minden észlelés 
már emlékezés. Gyakorlatilag, amit felfogunk, az már elmúlt".23 Talán épp a 
tárgyalt, az észleletet és emléket szintetizáló hasonlatnak a kimunkálása érdeké
ben tért el a költő az idézett verskezdetekben alkalmazott eljárástól, s fogalmazta 
meg A Dunánál első versét egészében múlt időben, és váltott át csak a második 
vers élén jelen időbe: „Én úgy vagyok..." 

A ringató anya képe személytelenebbül, a 4. strófa egyik hasonlatában tér 
vissza, de a közös anya-gyermek séma folytán ez az újabb előfordulás is 
személyes színezetet ölt: „És mint a termékeny, / másra gondoló anyának ölén / 
a kisgyermek". Annál könnyebb ezt a képet a költőre és édesanyjára vonatkoztat
ni, mert a „másra gondoló anya" alakja sorra-rendre felbukkan a költő legszemé
lyesebb panaszaiban, így a Szabad-ötletek jegyzékében vagy a Mama c. versben. Ha 
diszkrétebb formában is, de ezt az anyaképet is a személyes emlékek közé 
sorolhatjuk. 

A meditációnak a vízszintesen hömpölygő folyam melletti másik észleleti 
kiindulópontjából, a függőlegesen hulló víz, a szemerkélő, meg-megálló, majd 
újra eleredő csendes eső képéből is szervesen bomlik ki a diakrón aspektus: 
„egykedvű, örök eső módra hullt, / színtelenül, mi tarka volt, a múlt." Ez a kép 
az emlékezet működésének olyan sajátosságaira irányítja a figyelmet, amelyek 
eltérnek a folyó képe sugallta vonásoktól. A megduzzadt folyó áradó sodra maga 
a megtestesült kontinuum, amely egy adott irányt követve megállíthatatlanul 
hömpölyög: „zavaros, bölcs és nagy", mint az emberi szívből áradó érzelmek. 
A mély és a felszín ellentétpárjára bontható: „fecseg a felszín, hallgat a mély". 
A hasonlatok a felület mozgásából: a hullámok játékából, a habok csillogásából 
hajtanak ki, de a kontinuum képzete is megerősítést kap: „A Duna csak folyt". 

Az eső ezzel szemben a folyékony elem apró egységeinek végtelen, diszkonti-
nuus sokaságából összeálló kontinuum, s mint ilyen, az egymás után lepergő 
emlékképek sokaságát jeleníti meg. A csendes eső megálló, majd nekilendülő 
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hullása egyúttal az emlékek áramlásának elakadó, majd felgyorsuló ritmusára, 
dinamikájára is utal. 

A Duna akusztikus és vizuális kifürkészhetetlenségével, a hallgató méllyel és 
a zavaros vízzel szemben az eső-képzet a víz másik aspektusát, az átlátszóságot, 
a színtelenséget aknázza ki. A múlt egykori valóságos tarkaságának és az emlé
kezetben lepergő képek színtelen, fakó voltának kontrasztja a már tárgyalt 
bergsoni gondolathoz kapcsolható, amely szerint a tiszta emlék köd-szerű, 
virtuális, anyagtalan állagú, s csak a jelenbeli érzéki anyaggal egyesülve kapja 
vissza színét, melegét, éles körvonalait. Az örök eső módjára hulló múlt az 
emlékeket már nem légnemű, de még nem szilárd halmazállapotukban, hanem 
mint színtelen, folyékony anyag mozgását idézi föl. A költemény korábbi és 
további részleteiben ebből a színtelen képáradatból választ ki, rögzít meg és 
színez ki néhány emlékképet a költő. 

Az óda első része emblematikus képpel zárul: a temető képével: „Az idő árján 
úgy remegtek ők, / mint sírköves, dülöngő temetők." Aligha szükséges részlete
sen fejtegetni, mely vonásaival kapcsolódik ez az embléma ahhoz, ami elmúlt, 
amire visszagondolunk, aminek emlékét megőrizzük, ami az időben visszafelé 
mutat. Azt sem kell hosszan méltatnunk, mennyire a helyén van a „temetők" szó 
egy olyan vers záró sarkköveként, amelynek tárgya az emlékezés, a múlttal való 
szembenézés, s azt sem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az elenyészett létezők 
felé fordulás újra csak a Duna látványából, az indító szemléleti képből bomlik ki 
szervesen. 

Itt a két sor egy különös sajátosságára hívjuk föl a figyelmet: az idő felgyorsí
tására, a bergsoni durée, a tartam szubjektív voltában rejlő lehetőség e szembeötlő 
kiaknázására. A temető, sírköveivel, hantjaival nemegyszer a rohanó élettel szem
ben az állandóság, a halál utáni nyugalom, a melankóliával színezett megbékélés 
színhelyeként jelenik meg a művészi alkotásokban. Az idézett két sorban azonban 
ez a kép dinamizálódik. A temető káprázatát felidéző hullámok keletkeznek és 
nyomban elmúlnak, s ezáltal képi szinten felszámolják annak a lehetőségét, hogy 
az állandóság benyomása kialakuljon. A költő ugyanúgy az idő árján szemléli a 
temetőket, amint a már idézett Tóth Árpád-vers a vándornépek felvert sátrait 
lomha, elpattanó buborékoknak láttatja a népvándorlás árján. 

A történelem hatalmas hömpölygő folyamán - sugallja A Dunánál szerzője -
nemcsak a lények születnek és pusztulnak el, hanem az is, ami az emlék tartós 
megőrzését, megörökítését célozná. A sírkövek kidőlnek, a sírok behorpadnak, az 
emlékek a feledés homályába vesznek. Kellő távlatból szemlélve az idő éppúgy 
elemészti a síremlékeket is, mint a folyó felületét borzoló hullámokat. A gondolat, 
hogy az egyetemes elmúlás mindenre rávetül a történelem madártávlatából 
nézvést, Tóth Árpád versében is a temető képét hívja elő: „Aquincum sok köve, 
nézd, minket is temet!" Az emlékezés kérdéseiről értekező francia tudós, Maurice 
Halbwachs ehhez a hagyományhoz kapcsolódik, amikor a történelmet temetőhöz 
hasonlítja: „A helyzet az, hogy a történelem valójában egy temetőre hasonlít, ahol 
a helyek ki vannak mérve, és ahol minden pillanatban helyet kell találni új sírok 
számára."24 

Az óda első részében tehát szinte minden részlet a múlt felé mutat és 
ugyanakkor mindegyik a jelen észleletnek, a víz látványának fogságában marad. 
A bergsoni emlékezéstan szerint azonban - legalábbis a múlttal való szembenézés 

24 Maurice HALWACHS, La Memoire Collective. Paris, P.U.F., 1968. 38. 
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bizonyos, bennünket érdeklő típusaiban - ez csak a starthely. Az a pont, amelyről 
az öntudat elrugaszkodhat, hogy az emlékek tengerébe vethesse magát. A kon-
templációnak köszönhetően a közvetlen cselekvés kényszerének gátjai alól meg
szabadult, teljes lendületbe jött emlékező tevékenységet Bergson a következőkép
pen írja le: Emlékeink 

„minden pillanatban kiegészítik jelenbeli tapasztalatainkat, gazdagítva azo
kat a már megszerzett tapasztalattal; és mivel ez utóbbi egyre gyarapodik, 
végül is beborítja és elárasztja az előbbit. A reális, pillanatnyi intuíciótarta
lom, amellyé a külvilág általunk történő felfogása kibontakozik, édeskevés 
mindahhoz képest, amit ehhez emlékezetünk hozzátesz. Éppen mert a 
jelenlegi intuíciónál hasznosabb a régebbi analóg intuíciók emléke, amely 
emlékezetünkben hozzá van kapcsolva a rákövetkező események egész 
sorához, s ezáltal jobban meg tudja világítani döntésünket, ezért kiszorítja a 
reális intuíciót. Ennek szerepe nem lesz több, mint életre hívni az emléket, 
testet adni neki, tevékennyé és, következésképpen, aktuálissá tenni azt. 
Észlelni végül is csak alkalom lesz arra, hogy visszaemlékezzünk."25 

Alighanem Bergsonnak ez az a tétele, amellyel József Attila emlékezeti koncep
cióját leginkább megtermékenyítette, és közelebbről A Dunánál gondolatmenetét 
legmélyebben befolyásolta. Az idézet fényében a folyam és az eső csak alkalom
nak, ürügynek mutatkozik a szemlélődő egyén múltba fordulására. A látványt 
beborítják és elárasztják az emlékek. A második vers kifejtően folytatja az első 
versben előkészített témát, a víz látványát azonban maga alá temeti az emlékek 
áradata. 

A múlthoz való viszony a második versben nyomban a maga teljes bonyolult
ságában, a lehető legáltalánosabb szinten vetődik föl. Az emlékek felidézése a 
múlt és jelen eme univerzálisan felfogott kölcsönhatásának csak egyik esete, az 
egyén ugyanis személyes emlékein túl is szellemi érintkezésben van mindazzal, 
ami őt időben megelőzte, s az átöröklés biológiai kapcsa még ennél is tágabb 
körbe kapcsolja be az alanyt. A „sorsomba merülés" az egyénnek a kollektív 
múlttal való érintkezésévé általánosul. Az a vízbe dobott kavics azonban, amely 
e táguló hullámgyűrűket keltette: az emlékezés. Ez az a szellemi tevékenység, 
amely közvetíti, az öntudat fényébe vonja mindazt, ami a múltból valóságos 
erőként hat a jelenre. Az emlékezetnek az önnön szorosan vett jogkörén túllépő 
illetékessége nyilvánvalóvá válik, ha megfogalmazzuk az útmutatásokat, ame
lyek a fenti Bergson-tételből következnek annak működési módjára nézvést. Ez 
útmutatások biztos támpontokat nyújtanak ahhoz, hogy az óda második és 
harmadik részének struktúrájában a múlthoz való viszony különböző változatai
nak elrendeződése szempontjából eligazodjunk. 

Az első ilyen útmutatás: az öntudat az emlékezés során szükség szerint kitágul, 
illetve összeszűkül. Ha egy távoli tapasztalatot kell használatba venni, eszméle
tünk fényköre szétterül, ha a közelmúlt egy élményére van szükségünk, a 
fénnyaláb e közeli pontra szegeződik. Ebből a működésnek egy újabb sajátossága 
következik: az, hogy szemben a térrel, amelyet folyamatosan át kell szelni, ha egy 
távolabbi pontra el akarunk jutni, az időben lehetséges a távolság egyszerű 
kiiktatása. Nem lépésről-lépésre hátrálunk vissza egy régi emlékhez, hanem 

25 Henri BERGSON, Matiére et Memoire. Paris, Félix Alcan, 1910. 59. 
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egyetlen ugrással tesszük meg az utat. Ez a mozgásszabadság az ember szabad 
cselekvésének egyik legfőbb záloga. A múlt nem fogja satuba, nem determinálja 
az egyént, hanem kondicionálja őt. Nem bilincsbe veri, hanem előre lendíti. Jelen 
és múlt között ilyen értelemben beszélhetünk kölcsönhatásról, s nem a jelen által 
egyoldalúan elszenvedett befolyásról. Az öntudatnak is van beleszólása abba, 
milyen múltbeli hatóerőt enged érvényesülni döntése előkészítése során. 

Végül pedig, hogy az indeterminizmus véletlenszerűségeit a maga jogos 
területére szorítsuk vissza, Bergson elismeri, hogy vannak domináns emlékeink, 
amelyeknek a többi emlékek „nekitámaszkodhatnak". Vagy egy másik képpel 
élve, e domináns emlékek ragyogó pontok, csillagok, amelyeket a többi emlékek 
tejút-köde vesz körül. Minél inkább kitágul emlékezetünk, azaz öntudatunk, 
minél közelebb kerülünk e tejúthoz, annál több fénypont válik ki e tejködből. 
Bergson itt kerül legközelebb Freud emlékezés-koncepciójához, amely - ugyan 
más terminológiával, de - ismeri a domináns emlékek fogalmát. A gyermekkorból 
fennmaradt, traumatikus élményeket reprodukáló képek vagy a rájuk épp csak 
célzó fedőemlékek tökéletesen megfelelnek a bergsoni kritériumnak is. Persze az 
ellentét is mindjárt szembeötlik. Egyrészt, ami Bergsonnál ragyogó pont, az 
Freudnál fekete lyuk, ami az egyiknél irányt mutató fényforrás, a másiknál 
visszahúzó örvény. Másrészt a bergsoni emlékezet mélyülő, legalábbis nyitott, s 
e tág idődimenzióban a fénylő pontok bárhol felragyoghatnak, míg a freudi 
koncepció makacsul ugyanahhoz a szinthez, a gyermekkorhoz tér vissza. 

Fényforrások gyanánt A Dunánál lírai hőse számára a gyermekkornak a 
szülőkhöz fűződő emlékei világítanak. Ezek képezik a múlthoz való viszony 
legszűkebb s emocionálisan legtelítettebb körét. Az anya-gyermek kapcsolatot, 
láttuk, már az első versben is kétszer felidézte a költő. Burkolt módon, de 
felismerhetően ugyanez a reláció elevenedik meg a „Verset írunk - ők fogják 
ceruzámat" sorban, ahol az ihletet, az alkotó valamely magasabb szellemi erőtől 
való irányítottságát a gyereke gyakorlatlan kezét a papíron vezető, őt betűvetésre 
oktató szülő gyönyörű képével érzékelteti. A mondat alanya a „száz ezer ős", de 
az emlék személyes melegségű. Olyannyira, hogy a költő ezt a példát éppoly 
joggal hozhatta volna Vágó Mártának tett, idézett nyilatkozatában a feléledt 
gyermekkori emlékek versteremtő erejére, mint a 11. és 12. sorokat. Végül a 
harmadik vers első két strófáját egészében a szülőkkel való kapcsolatának 
szenteli. 

E viszony eltökélten pozitív versbéli beállítása akkor tűnik különös élességgel 
szembe, ha az ide illő részletek leltárát a Szabad-ötletek jegyzékének komor háttere 
előtt készítjük el. A pszichoanalitikus vallomások szerzője édesanyját „drága 
mamá"-nak nevezi (56.), majd egy hipotetikusan megszorító értelmű mondatban 
is megvallja iránta való egykori szeretetét: „talán csak azért szerettem a mamát, 
mert ennem adott, volt hova hazamennem" (66.). Mindez azonban elenyésző 
ahhoz a nagyszámú, tiszteletlen hangnemben, olykor kifejezetten durván megfo
galmazott, súlyos szemrehányáshoz képest, amellyel a mama emlékét illeti: „ki 
mondta anyámnak hogy szüljön meg / hogy dolgozzon értem" (37.). Az édesany
ja alapvető érdemeit, a világra hozás és a munkával való áldozathozatal értelmét 
kérdőjelezi meg itt a költő. De kiássa az egykor elszenvedett sérelmek, verések 
emlékét is: „én ettem meg a buktákat" (9.) - utal az ismert gyermekkori jelenetre, 
amikor torkossága miatt édesanyja véresre verte. A „jaj mama ne tessék bántani" 
(23.), „anyám kivert engem" (53.) feljajdulások talán ennek a jelenetnek a 
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filmkockái. Hangot ad az elszenvedett sérelmek miatti bosszúállás vágyának, de 
az anyjával szemben elkövetett vétkek miatti lelkifurdalás is megszólal. 

Az apa szerepe más módon problematikus az írásban. Említést tesz ugyan róla: 
„mit szerethetnék az apámon - él" (66.), de ennél fontosabb az a sokatmondó 
hallgatás, amelybe burkolja alakját. A mélylélektani vallomásokban tehát a szülő
gyermek viszony ambivalensnek nevezhető, de - különféle módon - a konfliktu
sos oldalak nyomasztó fölénnyel uralják a terepet. 

A Dunánál-ban ellenben a szülő-gyermek viszonyról alkotott kép következete
sen konfliktusmentes. A költő kiszűr minden kínos emléket. Édesanyjával való 
kapcsolatából csak az idilli mozzanatokat rögzíti. Ennek az első két versbéli 
három példájáról már volt szó. 

A többszöri emlékvillanás után a harmadik vers első strófája hosszasabban is 
elidőzik ennél a témánál. Az édesanyjával való szoros és mély kapcsolatát a költő 
egy archaikus táplálási mód, a csócsálás, az ételnek az anya által való előzetes 
megrágása segítségével érzékelteti: „Anyám szájából édes volt az étel". A Szabad
ötletekjegyzékében ennek épp az ellentéte történik. Ott a halálos beteg anyától való 
biológiai természetű viszolygást úgy juttatja kifejezésre, hogy felidézi a jelenetet, 
amikor a kórházban tett látogatásakor a betegtől érintetlenül hagyott (!) ételt nem 
bírta megenni: „amikor a klinikán feküdt csontig lesoványodva / nem ette meg 
az ételt, ami ott volt kihűlve az éjjeliszekrényén / éjjeliedény / tán ettem belőle 
mégis és azért köpködök" (79.). 

Amíg az anyakép „csak" egyoldalú és hiányos, s ennyiben torzító, addig az 
apáról kialakított kép egyenesen hamis: „apám szájából szép volt az igaz". 
Ignotus Pálnak az a nézete, hogy József Attila verseiben dogmatikusan ragaszko
dott volna a tényekhez, itt nem igazolódik be. Súlyosan félrevezető állítás ez 
kijelentőjének nyilvánvaló jószándéka ellenére is, amennyiben olyan igényeket 
támaszt a költővel szemben, amelyek a művészi hitel szempontjából mellékesek, 
de kikényszerítik az igazság-hazugság dilemmájának fölvetését. Apjára nem 
emlékezhetett a költő, mert fia kétéves volt, amikor József Áron elhagyta családját, 
végképp eltűnt felesége és gyermekei életéből. Ez a cserbenhagyás természetesen 
sokat foglalkoztatta József Attilát, s előfordult, hogy mentséget is talált rá, mint a 
Csak most... kezdetű versében. Itt azonban, túltéve magát a tényeken, mestersé
gesen pótolta ezt a hiányt. 

Hamis nyomon indulnánk el, ha a pszichoanalitikus iratokból megismerhető 
szülői arcot és kapcsolati ábrát tekintenénk hitelesnek, s a versbélit az igazságtól 
való eltérésnek, már csak azért is, mert láttuk az ott felbukkanó emlékek 
konstruált, önmagát bevádoló, megrágalmazó célzattal torzító jellegét. Vajon ki 
merné eldönteni, hogy a két szülő kapcsolatára vonatkozó kései reakciók melyike 
az igazabb? A Szabad-ötletek jegyzékében olvasható-e, amelyben az indulatos vád 
mélyén világosan felismerhető a freudi sugalmazás, a gyermeki féltékenység jól 
ismert tézise: „mikor csecsemő voltál, megcsalt az apáddal" (155.)? Vagy az 
ódában olvasható, amelynek lírai hőse születése „titkára" emelkedett, finom 
mélabúval válaszol: „Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. / Elszomorodom néha 
emiatt -"? 

A költő eljárásának igazolására jogos és indokolt lenne arra hivatkozni, hogy a 
vers a múlthoz való affirmativ viszony kifejtése. Az adott részlet az összképhez 
úgy járul hozzá, hogy a szép és igaz eredeti, infantilis egységét az apai tekintély 
által létrehozott ötvözetként mutatja be. Márpedig a „tényekhez való dogmatikus 
ragaszkodás" arra kényszerítené a költőt, hogy e gondolat kifejtéséről mondjon 
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le, vagy pedig kombinálja bele a szülő-gyermek viszony eme hiányosságát a 
szerkezetbe, külön magyarázza meg az apa eltűnéséből eredő aszimmetriát, a 
„szent család" normájától való eltérést. Az apát érintő állítás ebben az értelemben 
normatív emlék. Nem azt mondja, ami volt, hanem azt, aminek lennie kellett 
volna, s épp ezáltal lehet az esztétikai benyomás teljességének záloga. 

E megállapítások bizonyos mértékig A Dunánál-nak az anyát illető szép emlé
keire is igazak. Ha nem is normatív emlékek, azaz nem az eszmény valóság 
formáját öltő káprázatai ezek, mégis funkcionális természetűek, azaz kikövetkez-
tethetőek és megkonstruálhatok. A „Madonna a gyermekkel" típushoz tartoznak: 
a ringató, tápláló, mesélő, betűvetésre tanító anya típusához, amelynek személyes 
élményhátterét nem vonhatjuk kétségbe, csupán a konvencionális ikonográfiái 
alkotóelemek jelenlétére hívjuk föl a figyelmet. A vonzó eszményítést egy lénye
ges ponton haladja meg a vers. Abban a sorban, ahol az anya mosónő volta kerül 
szóba: „s mosta a város minden szennyesét". 

Ha csak önmagában néznénk az apáról tett megállapítást, annak normatív 
emlékként való magyarázata kielégítő lenne. A szövegkörnyezet figyelembe vé
tele azonban fényt derít arra, hogy az idealizált apa csak első eleme egy 
sorozatnak, amelyet Maurice Halbwachs összefoglalóan „kölcsönzött emlékek
nek" nevez. Az apa idealizálása csak az első lépés azon az úton, amely a személyes 
emlékek köréből az emlékezet, az öntudat kitágulásának szélesebb horizontjai felé 
vezet. 

Az egyén - mondja Halbwachs - nem lehet jelen minden olyan eseménynél, 
amely őt egy adott közösség tagjaként közvetlenül vagy közvetve érinti. Ugyan
így szükségképpen hiányzott, amikor a születése előtti történelmi korok esemé
nyei lezajlottak, eredményei megszülettek, noha ezek reálisan kihatnak az ő 
életére is. Ilyen esetekben rá kell hagyatkoznunk a közösség kollektív emlékeze
tére. Minden olyan tapasztalat, amelyre így teszünk szert, kölcsönzött emlék. 
Látszólag legintimebb emlékeink felidézésekor sem vagyunk teljesen egyedül. 
Emlékezés során mindig támaszkodunk olyan külső, objektív pillérekre, amelyek 
segítik, serkentik a felidézés munkáját.26 

Az apára vonatkozó kijelentés e kölcsönzött emlék határesete. Az a kollektív 
tapasztalat rejlik benne, hogy a családfő kijelentését a gyermek az igazság 
kinyilatkoztatása gyanánt fogadja. Az „apám szájából szép volt az igaz" mondatot 
akár hitelesnek is elfogadhatja József Attila életének ismerője, azzal a kiegészítés
sel, hogy „így is lehetett volna"; „így kellett volna történnie"; vagy akár megen-
gedőleg: „valahogy így történhetett". Az idézett sort tehát a költő hipotetikus 
emlékeként kezelhetjük, amelyben a kölcsönzött tapasztalat (majdnem) kizáróla
gos. 

A tapasztalat személyessége szempontjából semmivel sem kevésbé hipotetikus 
az a kijelentés, hogy „a honfoglalók győznek velem holtan", hiszen a honfoglalást 
hadi cselekményként interpretálja a lírai hős, noha ebben reálisan nem vett részt. 
Ha az apáról tett kijelentés korrektségén szeplőt ejt az, hogy az általa tapasz
talatból nem megélt kollektív tudásról személyes emlék gyanánt számol be a 
költő, a honfoglalásról szólva nem követ el ilyen hibát: közmegegyezésre támasz
kodik. Az egyéni emlékezetnek, a személyes tapasztalatnak ezt a szankcionált 
kiterjesztését hagyománykövetésnek nevezzük, ahol a hagyomány a kölcsönzött 
emlékek szentesített összessége. 

26 Maurice HALBWACHS, La Memoire Collective. Paris, P.U.F., 1968. 38. 
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A bergsoni emlékezés-koncepció, amely a megoldandó feladat érdekében 
mozgósítandó múltbeli tapasztalat felidézésére biztat, jóváhagyja a személyes 
emlékeknek a történelem és a kultúrtörténet irányában történő ilyen kiterjesztését. 
Legalábbis nem firtatja, hogy az emlék saját tapasztalatból származó személyes 
élmény-e vagy tanulmányokkal szerzett kincs? A személyes múlt határai termé
szetesen Freudnál sem az emlékezet határai, mint ezt a Leonardo „keselyűemlék"-
éről hozott példánk is mutatja. De ugyanez a példa arra is figyelmeztet, hogy 
Freud számára az archaikusán kollektív, történelem előtti, mitikus szint felé való 
transzgresszió az érdekes, míg például a Bergsontól inspirált Babits esetében a 
(kultúr)történeti kollektív tudás tesz szert nagy megbecsülésre.27 

A kölcsönzött emlékek az ódában annak rendje-módja szerint „nekitámaszkod
nak" a domináns emlékeknek. Ez utóbbiakat a költő eleve úgy képezi ki, hogy 
kényelmes fogódzókat, támpontokat kínáljanak az előbbiek számára. A két típus 
tökéletesen össze van hangolva egymással. Mielőtt az emlékezet kitágulna a 
magyarság és a Duna-medence népeinek történetére, a költő szüleit és ezáltal 
önmagát is úgy definiálja, hogy ez megfelelő kiindulópontul szolgálhasson a 
történelmi dimenzió kibomlásához, és a jelenhez történő visszacsatolásához: 
„Anyám kun volt, az apám félig székely, / félig román, vagy tán egészen az." Ez 
a származásbeli kevertség, illetve antagonizmus kapja meg hallatlanul tömör 
történeti magyarázatát „A honfoglalók győznek velem holtan / s a meghódoltak 
kínja meggyötör. / Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa - / török, tatár, tót, román 
kavarog / e szívben" sorokban. 

Figyelemre méltó, hogy a történelem itt több, mint intellektuális magyará
zat. Nem múlt időben, hanem jelenvaló hatóerőként megidézve, a költő érzelem
hullámzásaiba, a dicsőségérzet és a megalázottság kínjának antagonizmusába 
forrasztva. Sőt, a múlt, a vér és a név mágikus ekvivalenciájának köszönhe
tően mintegy biológiailag inkorporáltatik testet éltető folyadékká: „Árpád és 
Zalán, Werbőczi és Dózsa - / török, tatár, tót, román kavarog e szívben". A „kava
rog" ige egyszerre tölt be fiziológiai és pszichológiai folyamatjelölő funkciót, attól 
függően, hogy a „szív" szót testi szerv gyanánt vagy a psziché értelmében 
vesszük. 

Ha a kölcsönzött emlékeknek, a hagyománynak ezt a rétegét elkülönítve 
vesszük szemügyre, akkor a költő történelmi tudataként vagy történelemélmé
nyeként jelölhetjük meg. Az effajta elkülönítést, s az így körvonalazott terület 
elemzésének fontosságát ismerjük el, amikor A Dunánál-t történetfilozófiai ódá
nak minősítjük. Az itt felmerülő speciális kérdésekre más keretek között részlete
sebben kitérünk, jelen esetben a versbe foglalt történetfilozófiai reflexiónak csak 
egy strukturális sajátosságára hívjuk föl a figyelmet: az általánosítás két eltérő 
szintjére, amelyeken a történelem megmutatkozik a versben. 

A fentebb idézett részlet nem más, mint a magyarság és általában a Kárpát-me
dence vagy a Dunatáj történetének poétikusan elrendezett tömör összefoglalása. 
Helyzetét tekintve pedig egy általánosabb tétel illusztrációja, amely az ezt 
megelőző sorban a történelem lényegét fogalmazza meg József Attila értelmezé
sében: „a sok nemzedék, mely egymásra tör". A „nemzedék" szót a „generáció" 
jelentésnél alighanem valamivel tágabban kell felfogni. Beleértendő az a változat 
is, amellyel a költő a vers fogalmazványában kísérletezett: a „nemzetség". 

27 Többek között Magyar költő kilencszáztizenkilencben c. vallomásában. In BABITS Mihály, Esszék, 
tanulmányok. I. kötet. Bp., Szépirodalmi K., 1978. 661. 
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Kitágított jelentésében az egymással érintkező vagy egymással konfliktusba 
kerülő történelemformáló közösségek általános megjelölésére szolgál, legyenek 
ezek nemzeti- vagy osztály-jellegűek. A földrajzi térség és az összefoglalt 
történelmi korszak, amelynek kezdete a honfoglalás, utolsó azonosítható 
eseménysorozata a török megszállás, csak egy epizód az egyetemes történelem 
szünet nélküli, nemzetségek közötti egyetemes háborúskodásainak folyama
tában. 

Az öntudat azonban túllendül a történelmi tudat, a hagyomány, azaz a 
kölcsönzött emlékek horizontján is. Olyan távolokba merészkedik, amelyekről az 
emberiségnek már nem lehetnek az egyén számára közvetíthető emlékei. A hipo
tetikus emlékezés eléri azt a pontot, amikor hipotézisről igen, emlékről viszont 
már nemigen lehet beszélni: antropológiai, paleontológiái előfeltevésekig kalan
dozik el. „Bejárja a semmiség ködén" az élővilág történetét az őssejt és a Duna 
partján szemlélődő egyén között: „az őssejtig vagyok minden Ős - / az Ős vagyok, 
mely sokasodni foszlik". A történelem tehát „csak" egy állomás azon az időuta
záson, amelynek végállomása, legtágabb köre a biológiai leszármazás, az 
öröklődés köre. Innen nézve elégtelen A Dunánál-t történetfilozófiai ódának 
minősítenünk, hiszen tárgya általánosabb: a költemény a múlthoz való viszony 
verse. E ponton újra olyan problémákkal találjuk magunkat szembe, mint a 
történelem esetében, amelyeket az emlékezettel foglalkozó tanulmányokban nem 
tehetünk önálló vizsgálódás tárgyává. 

Ha az emlékezet útját követjük tovább, ugyanazt tapasztaljuk, amit a történe
lemhez való viszony esetében figyeltünk meg: az általánosítás szintjeinek folya
matos elmozdulását a múlt különböző sugarú hullámkörei, jelen, közelmúlt, 
távolabbi századok, s a ködbe vesző évezredek között, de olyan elmozdulást, 
amelyben a távolodást mindig közeledés, a jelenhez való visszacsatolás követi. 
Ezt az oszcillálást az emlékezet mozgatja és szabályozza, a bergsoni emlékezettan 
útmutatásait követve. A legtágabb körből az emlékezet nehézkedési ereje az 
öntudatot nyomban visszaparancsolja: „az Ós vagyok, mely sokasodni foszlik: / 
apám- s anyámmá válok boldogan, / s apám, anyám maga is ketté oszlik / s én 
lelkes Eggyé igy szaporodom!" A memória tehát hidat ver az Ős és a lelkes Egy 
között, összekapcsolja az élet két végpontját. 

A szó szoros értelmében vett emlékek a szülőkhöz kapcsolódnak, de az 
emlékező attitűd a második-harmadik vers egészét áthatja. A „néztem" „hallot
tam" igék, amelyek az első versben valóságos észleleti tevékenységre vonatkoz
tak, a második részben kettős jelentésre tesznek szert: a „már száz ezer éve / 
nézem" kifejezés igéje empirikus tapasztalatra utal, s ennyiben a jelenhez tartozik. 
E jelenhez rögzítettséget csak fokozza a folytatás: „amit meglátok hirtelen". 
A „nézem" ige mellett álló idő-meghatározás azonban kioldja a tevékenységet a 
jelenből, s a mai nézés mögé elmúlt, s csak emlékként jelenlévő intuíciókat 
sorakoztat. A „nézés" tehát fölveszi az „emlékezés" jelentést. De az idő-meghatá
rozás ennél is többet tartalmaz: az egyén olyan, a történelem során végbement 
végtelen számú intuíciónak a birtokába is került, amelyeket ő maga reálisan nem 
gyűjthetett, amelyeket nem ő olvasott le a külvilágról. A nézés aktusába óriási 
kollektív tapasztalat sűrűsödött. 

A költő által alkalmazott formula itt is összhangban van a bergsoni koncepci
óval, amely szerint dialektikus kapcsolat van a teremtő felismerés, azaz az alkotás 
és az emlékezés között: „így... szünet nélkül alkotunk és rekonstruálunk."; „Nem 
lehet befolyásunk a jövőre, ha ezzel egyenlő mértékű és ennek megfelelő perspek-
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tívával nem rendelkezünk a múltra nézve."2" Az alany tehát száz ezer ős 
intuícióinak segítségével alkothat újat, láthat meg olyasmit, amit ezek az ősök még 
nem ismerhettek fel. A múlttal folytatott eme termékeny dialógus megy végbe a 
műalkotás folyamatában is, mint ezt a már részben elemzett „Verset írunk - ők 
fogják ceruzámat / s én érzem őket és emlékezem" sorok kifejtik. Számunkra itt a 
második sor tanulsága fontos: az a tény, hogy a strófában domináns „nézni", 
„látni", igék mélyebb értelmét közvetlenül is kimondja. Valójában emlékező 
nézésről, a nézés és a látás mélyén működő emlékezetről van szó. 

A második rész utolsó sorában tehát az „emlékezni" ige közvetlenül is átveszi 
az irányító szerepet: „s én érzem őket és emlékezem". Ahogy az első vers a 
„temetők" szóval, úgy a második rész az „emlékezem" igével zárul. Az írni 
tanulás révén, láttuk, az ige a legszemélyesebb kapcsolatra utal, arra, ami a hőst 
a szülőkhöz kötötte. A nyelvtani alany azonban általánosabb: „száz ezer ős" 
tapasztalatának jelenlétét biztosítja. Az emlékezés ezáltal a kölcsönzött emlékek 
egészének, a hagyománynak a birtokbavételét jelenti. Ugyanúgy, ahogyan az 
utolsó strófában: „A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés" 
sorokban, a történelem egészének alkotó tudomásulvételét definiálja a költő 
emlékezés gyanánt. 

A szójelentés a harmadik rész második strófájában még ennél is általánosabb 
értelemre tesz szert, amennyiben állítólagos tárgya a múlttal való biológiai 
azonosulás, az átöröklés: „ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, / mert az 
őssejtig vagyok minden ős -". Mivel erre reálisan nem emlékezhet az alany, az 
„emlékezés" itt metonimikusan bővül tovább: csak a múlthoz való részleges 
viszony jelölésére van megbízatása, mégis az egész képviseletét látja el. Ezzel a 
költő a szó jelentését a végső határáig feszíti. Az „emlékezés" szó jelentésbővülése 
hűségesen követi az emlékezetnek, illetve az öntudatnak a bergsoni értelemben 
vett kitágulását. 

De éppúgy, ahogy az első versben szemlélődés, az észleleti kép uralta a 
szöveget, az emlékezés is jelenvaló burkolt alakban a második-harmadik rész 
minden zugában. Kifejezettebb formában, felismerhetőbben: mint az „Enyém a 
múlt", „a múltnak már adósa", „a multat be kell vallani" perifrázisokban, de ezen 
túl a múltbeli világ lényeivel, dolgaival, instanciáival való azonosulás számos 
más, kimerítően itt elsorolhatatlan közvetett módján is. Ezért tekintjük A Dunánál 
c. költeményt az emlékezés versének. 

Az emlékezet A Dunánál-ban elérte az abszolút határt, az Őssejtet, az Élet 
kezdőpontját. Ennél szélesebb körűvé már nem tágulhatott az egyéni öntudat. 
Ennél távolabbra nem távolodhatott el a jelentől. De vajon nem veszítette el ezáltal 
rugalmasságát? Vajon meg tudja-e tenni a szükséges lendülettel a visszafelé 
vezető utat? Vajon nem szakadt-e el végleg a jelentől és a jövőtől? A kérdések nem 
költőiek. Bergson számon tartja azokat a veszélyeket, amelyek azokra lelkesed
nek, akik a jelennel, a cselekvéssel, a külvilággal való kapcsolattartást feladják 
vagy meglazítják a szálakat. 

A jelen követelményeinek mindennapos felfüggesztését gyakoroljuk olyankor, 
amikor elalszunk. Az álom a múlt szeszélyes képeinek, a külvilág hatásainak 
gyökeres lecsökkentése révén történő eluralkodása az egyén lelkivilágában. Az 
elmebetegség ugyanígy akkor következik be, ha a cselekvés kényszere, a jelen 
kihívásai által féken tartott képzeteink a külvilággal fennálló normális viszony 

28 Henri BERGSON, Mauere et Memoire. Paris, Félix Alcan, 1910. 106., 58. 
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meglazulása miatt bebocsátást nyernek tudatunk színterére, s ott a tudat megfe
lelő ellenőrzése nélkül a maguk kaotikus véletlenszerűségében aktivizálódnak, és 
megkaparintják a hatalmat gondolkodásunk és viselkedésünk fölött. 

Nem ilyen súlyos, viszont jóval általánosabban előforduló eset az álmodozóé, 
aki a tevékeny élet helyett a múltbafordulást választja, s a múltból felmerülő 
képek függőségébe kerül. Az álmodozónak nincs ereje felvenni a harcot az 
emlékek vonzerejével, köztük érzi jól magát, s kedvükért megfeledkezik azokról 
a kötelességekről, amelyeket az életben való helytállás reája róna. A felsorolt 
típusok ellentéteként írja le Bergson az impulzív alkatot, akinek cselekvése során 
az emlékezetnek, a tapasztalatból eredő óvatosságnak, körültekintésnek a szerepe 
a szükségesnél kisebb mértékű. Ennek a hajlamnak magatartássá rögzült változa
tát a pusztán a jelenben és a jelennek élő, lelkiszegény, szellemileg színvonaltalan 
ember képviseli, akinek életében a múlt elhanyagolható szerepet játszik. 

Az impulzív és az álmodozó végletei között helyezkedik el az emlékezetnek az 
a típusa - mondja Bergson - , amely eléggé engedelmes ahhoz, hogy a jelenlegi 
helyzet körvonalait pontosan kövesse, de eléggé energikus ahhoz, hogy minden 
más, a külvilág részéről érkező kihívásnak ellenálljon, s teret engedjen az 
emlékezet belülről kifelé irányuló aktivitásának, mindenfajta kezdeményezőkész
ség eme zálogának. 

Ha a felsorolt típusokkal szembesítjük A Dunánál lírai hősének emlékező 
magatartását, meg kell állapítanunk, hogy igazában egyik séma sem illik rá. S ez 
nem véletlen. Ugyanis az álmodozó és az impulzív végleteit egyesíti magában. 
E típus nem a költő által összetákolt kentaur, nem a bergsoni tipológia mutáció
jaként létrejött szörnyszülött, hanem a filozófus által szerencsésnek tekintett 
köztes forma egyik különleges változata. 

A bergsoni emlékezéstechnika ismertetése során láttuk, hogy e tannak az egyik 
központi kategóriája az „életfigyelem" terminus. Annak az elgondolásnak a 
fogalmi lenyomata, amely szerint az emlékezet az élet érdekeinek szolgálatában 
álló lelki-szellemi funkció. Akkor működik kórosan, ha ettől a feladatától eltér, 
azaz ha túlteng vagy ha elapad. Hogy mikor milyen mértékben kell az emlékek
nek közreműködniük a cselekvés előkészítésében, az az előttünk álló feladat 
jellegétől és nehézségi fokától függ.29 

Maga Bergson két olyan esetet tekint indokoltnak, amikor az emlékezés a 
szokásosnál intenzívebben beleszól a felvázolódó tett születésébe, s a két eset 
bizonyos értelemben ellentétes egymással. Az egyik a figyelem jelensége. Ez akkor 
nyilvánul meg, ha a problémamegoldás nehézségekbe ütközik, s a spontánul 
adódó múltbeli analóg eset nem elegendő a nehézségek leküzdésére. Ilyenkor az 
elakadási pontra emlékezetünk újabb és újabb emlékeket küld, amelyek az elsőt 
kiegészítik, árnyalják, variálják, amíg az épp odaillőt nem sikerül megtalálni. 

A másik eset az a kontempláció, amelyet az óda első részét elemezve részlete
sen leírtunk. Olyankor következik be, amikor tudatosan, szándékosan felfüg
gesztjük a cselekvést, hogy a múlt zsilipjeit felhúzhassuk, emlékeink kincsestárát 
kinyithassuk, s belőle vigaszt, erőt, tapasztalatot meríthessünk. A kontempláció 
átfordulhat álmodozásba, de ha a felfüggesztés ideiglenes, ha emlékeink fölött 
öntudatunk képes úrrá lenni, ha a tudatossá vált tapasztalattömeget aztán egy 
megoldandó feladat medrébe tudja terelni, akkor a kontempláció nemcsak jogos, 

29 Az „életfigyelem" terminus fontosságát kiemeli DIENES Valéria Bergson lélektana c. tanulmányában. 
In Henri BERGSON, Idő és szabadság. Bp., Franklin Társulat, 1923. 7-49. 
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de kívánatos is. Ezt az eszményt célozza meg A Dunánál szerzője: egyetlen 
szintézisbe hozni a mai magyarok előtt álló nagy történelmi feladatok megoldá
sához szükséges legnagyobbfokú tettrekészséget a múlt legmélyebb belátással 
tudatosított tapasztalatával. A cselekvő kontempláció paradoxona valósul meg és 
oldódik föl a versben. 

Van a kontemplációnak egy sajátos változata, amelyről Bergson nem beszél, s 
ez a pszichoanalitikus kezelés. Rendeltetését tekintve ez is a jelen szolgálatában 
álló emlékezést jelenti. A neurotikus elfordul a jelentől, annak ellenőrzésétől a 
lehető legteljesebben igyekszik megszabadulni, hogy felidézhesse múltja trauma-
tikus élményeit. Ezeket tudatosítva, megértve, feldolgozva szabadulhat meg 
betegsége tüneteitől, s térhet vissza egészséges emberként a jelenbe, hogy az előtte 
álló feladatokkal eredményesen megbirkózzék. Ezt nevezhetjük terápikus kon
templációnak. 

Az analízis alatt álló egyén azonban még beteg, az emlékek, amelyek között 
keresgél, fájó, kínos élmények felidézései, s a jelennel való kapcsolatában többé-
kevésbé súlyos zavarok mutatkoznak. A múlt-jelen-jövő harmonikus viszonyát 
hiába keresnénk nála, jövőképe vagy részben vagy teljesen negatív. József Attila, 
a Szabad-ötletek jegyzéke szerzője ezt a képletet mutatja föl. A két egyidejű kon
templáció ellentéte, az egészségesé és a betegé, akkor áll előttünk tisztán, ha 
szembesítjük a pszichoanalitikus napló jövőképét A Dunánál jövőképével. 

A pszichoanalitikus füzet jövőképe, ha lehet, még sivárabb, mint a múltról 
készített leltárja. A szöveg folyton visszatérő eleme az analízissel (vagy csak az 
analitikusnővel) való szakítás kilátásba helyezése, ami olykor bosszútervek forra
lásába csap át. Olykor öngyilkossággal, önlefokozó életmódváltással fenyegetőzik 
a költő. Ha akad is „pozitív" életterv az ötletjegyzékben, ez valójában csak a hozzá 
közelállók iránti dühös agresszivitás megnyilvánulásának ürügye. Az egyik leg
szelídebb példát idézve: „a Juditot ott hagyom elsején - 100-ért kapok teljes ellá
tást" (47.). A költő úgy készül a jövőre, hogy egyúttal elhatárolódik mindenfajta jó 
eredménnyel kecsegtető életstratégiától, eltaszítja a segítő kezet, elszigeteli magát 
embertársaitól: „hozzám ne legyen jó senki mert megölöm" (31.). E lemondó jövő
képet az teszi szívszorítóvá, hogy mindé kijelentések, gesztusok mögött, alig-alig 
körvonalazódva, ott érezzük a gyógyulás makacs vágyát, görcsös reményét. 

Ennek a betegségtudatnak és gyógyulási vágynak az ódában nyomát sem 
leljük. A lírai hős figyelme nem irányul önmagára, mint zárt, külön elbánást 
igénylő alanyra. A panaszok, fantazmagóriák, bizalmas közlések, amelyek a 
Szabad-ötletek jegyzékének tartalmát kitették, itt mintegy varázsütésre szertefosz
lottak. A normális, egészséges emberről korábban azt állapítottuk meg, hogy 
képes megfeledkezni sérelmeiről, panaszairól. A lírai hős az egészségnek ezt az 
ismérvét meggyőzően mutatja föl. De közpanaszokat sem fogalmaz meg, nem a 
néptribun szerepében mutatkozik be, noha jól tudjuk, hogy rendelkezik kritikai 
véleménnyel a szegények és általában az ország helyzetéről. S ahogy a múlt és 
jelen neuralgikus pontjaira fátylat borít, úgy külön a jövő sem tárgyiasul, és nem 
terebélyesedik utópisztikus ábrándképpé a versben, hiszen ez nem lenne más, 
mint jövőbe transzponált, az ígéret modusával ellátott álmodozás. 

A fordulat, amelynek során „az idő egésze", az egyetemes kontempláció tárgya 
a bergsoni igényeknek megfelelően a cselekvés medrébe terelődik, „a múltnak 
már adósa / szelíd jövővel" kifejezésben megy végbe. Az idézett kifejezés a 
Kölcsey Himnuszéból ismert „Balsors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt" 
mondatának rokona. Mindkettőben az a kívánság fogalmazódik meg, hogy a 
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történelem „zivataros századai" után végre békés, termékeny kor köszöntsön a 
magyarságra. Csak míg Kölcsey mondata Istenhez intézett fohász, addig József 
Attila a kívánság mellé olyan reális alanyt is rendel, aki annak megvalósítására 
példamutatóan vállalkozik. Ez az alany az utolsó strófa küszöbére a múlt gazdag 
tapasztalatával érkezik, s a szelíd jövő az ő diszpozíciójába burkoltan jelenik meg. 
E diszpozícióból egyéni hajlamokként, törekvések, szándékok formájában, előké
születi stádiumban lévő cselekedetek gyanánt fejlenek ki a jövő egyes aspektusai. 

A kontemplációt az adósságérzés heve érleli tetté. „Az idő egésze" annak 
belátására kondicionálja a lírai hőst, hogy életéért, sorsáért, helyzetéért szüleinek, 
a megelőző nemzedékek hosszú sorának tartozik. E belátás hála- és felelősségér
zet motiválta tettrekészséggé szilárdul. 

Amikor azonban eljutunk erre a pontra, fel kell ismernünk, hogy a bergsoni és 
a freudi sugallat itt tökéletesen fedi egymást. Sőt, egy olyan torlasz emelkedik a 
múltból eredő tanulságok gyakorlati levonása elé, amelyen csak a freudi emléke
zettan segítheti át a lírai hőst. Bergson filozófiájában a múlt nem hordoz magában 
tartalmi nehézségeket. Az egyén gondjait a környezetből hozzá érkező veszélyek, 
fenyegetések, elhárítandó akadályok idézik elő. A múlt segíthet e veszélyek 
leküzdésében, ez akadályok lebontásában, vagy esetleg cserbenhagyhatja a gond
jaival küszködő egyént. De ő maga nem állít fel csapdákat. 

Az eddigiek során elemzett példákból látható, hogy a versben előtérbe került 
domináns emlékek, a személyes tapasztalatok kizárólag ennek a bergsoni elvnek 
a jegyében lettek kiválasztva. Egyedül a „másra gondoló" jelző emlékeztet 
halványan, de belátó hangsúllyal és a gyermeki boldogságot nem zavarva, a más 
szövegekben a mamával szemben hangoztatott panaszokra. Amikor azonban a 
kölcsönzött emlékek köréhez elérkezünk, már igen nagy hangsúlyt kapnak a 
múltbeli konfliktusok. Előbb csak általános megállapítás formájában, az élet 
alaptényei között említtetik meg a gyilkolás: „kapáltak, öltek, öleltek". 

A történelmi tudat aztán a Himnusz negatív leltárához hasonlóan sorolja a súlyos 
konfliktusokat: a tatárjárást, a törökdúlást, Werbőczi és Dózsa vérrel és tűzzel 
„megoldott" háborúságát, a nemzetiségekkel való együttélésünket kísérő feszült
ségeket. Az ebből levont történelem-definíció: „a sok nemzedék, mely egymásra 
tör" egyértelműen negatív. A Dunánál érzelmi mélypontját az a sor jelenti, amely
ben a Urai hős az áldozatokkal azonosítja magát: „a meghódoltak kínja meggyötör" 
- minden szó úgy hangzik, mint egy-egy súlyos ökölcsapás. S hogy ugyanaz az én 
éppoly benső átéléssel azonosul a győztesek örömével is, nem tompítja, hanem 
lélektanilag még végletesebbé teszi a belső meghasonlást. A kontempláció tehát 
elkerülhetetlenül olyan hordalék- és iszaptömeget is magával sodort a múltból, 
amely nem segíti, hanem hátráltatja a „szelíd jövő" megteremtését. 

Ezen a ponton ezért szükségképpen közbe kellett lépnie az emlékezés freudi, 
terápikus funkciójának. A harcot, ha egyszer kitört, áldozatokat szedett, sebeket 
ejtett, helyrehozhatatlan veszteségeket okozott, nem lehet meg nem történtté 
tenni. „Elegendő harc..." nyitja fel jelen időben a mondatot a költő: a harcot tehát 
folytatni kell. A mondat további része azonban világossá teszi, hogy a folytatás 
az egykori öldöklés szublimálását, szellemi közegbe emelését jelenti: „...a múltat 
be kell vallani". Nem nehéz ráismerni a traumák tudatosítás révén történő 
feloldásának, illetve a súlyos emlékek felidézés révén történő közömbösítésének 
freudi képletére: „A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés". 

Nem kétséges, hogy a bergsoni emlékezéstechnikába, annak egy neuralgikus 
pontján beékelődött a pszichoanalitikus emlékezéstan. Ugyanakkor azonban az 
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is nyilvánvaló, hogy a költő a freudi koncepciót bergsoni perspektívába illesztette 
be, mintegy megszelídítette azt. Ha valaki pszichoanalitikai nézőpontból elemez
né A Dunánál-t, olyan nagyszámú támpont állna rendelkezésére, hogy ezek 
végiggondolása révén koherens értelmezést nyújthatna az ódáról. Elég, ha csak a 
gyermek és anya, a gyermek és az apa közötti viszony rajzában rejlő értelmezési 
lehetőségekre utalok, vagy az „öltek, öleltek" szópárra, amely a Freud 80. szüle
tésnapjára írott Amit szivedbe rejtesz c , éppen a Szép Szó 1936 májusi számában 
publikált versben már felbukkant: „Ölnek, ha nem ölelnek - / a harctér nászi ágy." 

A Dunánál-hdcsx azonban nem az a pszichoanalízis jelenik meg, amely éppen 
munkában van, hanem az, amely már sikerrel befejezte gyógyító munkáját. Azt 
az arcát, amelyet tevékenysége során mutat, a Szabad-ötletek jegyzékéből ismerjük 
meg. A Dunánál-ban a pszichoanalízis utópiája mutatkozik be. Az óda lírai hőse 
nem gyámolításra szoruló beteg, hanem olyan valaki, aki maga látja el a terapeuta 
szerepét. S gyógyító munkájának tárgya nem egy személy, hanem - az ő szavá
val - egy (vagy több, egymással feszültségben élő) „nemzedék". Az agresszivitás 
bajaiból, a történelem okozta sebekből való kigyógyítás a szellem eszközeivel: 
emlékezéssel, értelemmel, elemzéssel, az idő egészébe való mély tapasztalati 
belátás átadásával történik. 

A terapeuta a beteg felettes énje, aki a páciense egójának megerősítésére 
törekszik. Ha freudi terminológiával élünk, akkor tehát némi túlzással azt 
mondhatnánk, hogy a Szabad-ötletek jegyzékét nem ugyanaz az én írta, aki a verset. 
Az előbbi az ösztön-én gyötrelmeinek dokumentuma, az utóbbi a felettes én 
szellemi teljesítménye. 

A bergsoni emlékezettan által munkára fogott freudi terápikus emlékezésfunk
ció ezzel elvégezte nélkülözhetetlen feladatát, eljátszotta fontos epizódszerepét. 
A bergsoni én munkája azonban nem fejeződik be a gyógyulásnál, sőt, voltakép
pen ott kezdődik. A harc bevallását és békévé oldását a „szelíd jövő" érdekében 
végzett munkának kell követnie. A rombolásra az igazi válasz az építés, a harc 
tényleges ellentéte a munka. A munka fajtái, mozdulatai, szinonimái, amelyek 
már a Duna látványához fűzött első asszociációkban, és később is, az emlékáradat 
nem egy pontján felbukkantak, valósággal átszövik az utolsó strófa szókincsét: 
„Én dolgozni akarok", „s rendezni végre", „közös dolgainkat", „ez a mi munkánk". 

Ezzel érkezik vissza a költemény a múltban tett nagy időutazás után a jelenbe. 
A jelenbe, de amelynek méhében a jövő készül. Az óda ugyanazzal a látvánnyal 
zárul, amely az idő árján történő hajózást, az egyetemessé tágult emlékezést 
elindította: a Duna képével. De mivel a gondolatmenet a múltból a jelenen át a 
„szelíd jövő" képéig jutott el, a nagy folyam képe is az idő egyetemességének 
definíciójába torkollik bele: „A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, / egymást 
mossák lágy hullámai." A definíció a jövő felé mutat, ugyanis képi szinten azt 
erősíti - a „lágy", a „hullám" szavak, s a hullámok egymást mosásának képzete 
révén, amit a strófa egésze hangsúlyoz: a harc békévé oldását, a rend megterem
tését, s a dolgainkban annak keresését, ami közös, tehát a „szelíd jövő" érdekében 
tett erőfeszítéseket. 

Végigkövettük a vers gondolatmenetét a szemlélődésből kiindulva, megjárva 
az emlékezet mélységeit, eljutva a megérlelődő tettig: a jelentől vissza az Élet 
kezdőpontjáig és onnan a történelmen át a jövőig. Megismételtük tehát az 
emlékezet teljes bergsoni ciklusát, hogy közelebb férkőzhessünk a hatalmas 
költemény varázsának titkához. Nem gondoljuk, természetesen, hogy a mű 
üzenete az értelem eszközeivel maradéktalanul megfejthető, s a teljesebb megkö-
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zelítéshez is még más irányokból történő vizsgálódásokra van szükség. Csupán 
arra szerettük volna nyomatékkal felhívni a figyelmet, hogy A Dunánál az 
emlékezet verse, s arra, hogy az emlékezés, a múlthoz való viszony problémája 
az érett József Attila költészetének egyik kulcskérdése, tartalmi szempontból is, 
és az itt csak érintőlegesen tárgyalt költészettani szempontból is. 

A kilenc Múzsa egyike Mnémoszüné, az Emlékezet. Bizonyos, hogy egyike volt 
azoknak az isteni lényeknek, akiket József Attila megkülönböztetett tisztelettel 
övezett. Csakhogy Mnémoszünének két arca van. Egy derűs, bizakodó, biztató, s 
egy gondterhelt, gyötrődő, gyötrődést okozó. Ez utóbbit vélte Németh Andor 
idézett interjújában „a múlt Medúzaarcának". József Attila költőként is, pszicho
analitikus vallomások szerzőjeként is, az istennő mindkét arcát ismerte. 1936 
májusában egyik lénye a Szabad-ötletek jegyzékében és társaiban öltött testet, a 
másik pedig A Dunánál c. ódában. A költő kései korszakának egyik legnagyobb 
rejtélye, hogyan bírt egyszerre mindkét arcba beletekinteni, mindkét, egymásnak 
ellentmondó sugallatnak engedelmeskedve tollat fogni. A vers egyéb vonatkozá
sainak elemzése és összevetése a pszichoanalitikus iratokkal talán közelebb visz 
a rejtély megoldásához. 

György Tverdota 

AU BORD DU DANUBE - LE POEME DE LA REMÉMORATION 

Mai 1936 a vu naitre Tun des poémes les plus importants de l'ceuvre d'Attila József: Au bord du 
Danube. Mai 1936 est également la période oü sönt nées la plupart des confessions psychanalytiques 
du poéte. Les textes }e suis passé au magasin Párisi et la Liste d idées libres sönt datés respectivements des 
14 et 22 mai 1936. La ligue des blo7ides a été réalisée le mérne mois. L'ateur de l'essai met en relief cetté 
dualité, ce parallélisme, cetté unité complexe du moi du poéte : il reconstruit les jugements portés par 
le moi poétique et le moi psychanalysé. Une analyse exhaustive du poéme devrait faire voir comment 
l'auteur du poéme construit son monde, et comment se forme l'univers de l'auteur des textes 
psychanalytiques. Cet essai se borne ä confronter le principe organisateur du poéme et celui du texte 
psychanalytique. Sur le plan absrrait, ce principe est identique dans les deux cas : il s'agit de la 
memoire, de la remémoration. Au bord du Danube est un poéme de l'évocation du passé. Derriére le 
texte, on peut découvrir une théorie selon laquelle la memoire est une puissance spirituelle qui enrichit 
notre expérience, qui élargit notre champ d'activité, qui construit notre personnalité, qui fonde nos 
actes sur des bases solides. C'est la théorie bergsonienne de la remémoration. Derriére la Liste d'idées 
libres, on peut déceler sans peine la théorie freudienne, qui incite l'auteur ä évoquer les souvenirs les 
plus penibles de son enfance. En mai 1936 le monde intérieur du poéte fut le champ de bataille des 
deux adversaires, des deux types de remémoration. Les deux types de texte sönt les manifestations de 
se souvenir ä la Freud et de se souvenir ä la Bergson. Les réflexions psychologiques et philosophiques 
sur la psychanalysé et sur la Matiére et Memoire servent de fii conducteur ä l'interprétation de l'ode de 
circonstance, chef-d'ceuvre de la littérature hongroise. 
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