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Valachi Anna

Id�utazás
József Attila születésnapjai nyomában

Számoljunk vissza képzeletben százöt esztend�t!

1905. április 11. kedd, este fél kilenc. A ferencvárosi Gát utca egyik körfolyosós 

bérházának emeleti szoba-konyhás lakásában el�ször sír föl az a csecsem�, 

akinek a születésnapját immár negyvenhat éve1 a költészet napjaként ünnepel-

jük Magyarországon.

Szülei titkon azt remélik, hogy nagy jöv� vár az öt és fél kilós újszülöttre, 

akit négy nap múlva Attila keresztnéven anyakönyveznek. Ez a név meglehet�-

sen ritka akkoriban a külvárosi munkáskörnyezetben. A családi legenda szerint 

József Áron, a gyermek harmincnégy esztend�s szappanf�z� munkás édesapja 

– aki két lánya után már-már rögeszmésen fi ú-utódra vágyott – egy jósálom ha-

tására választotta a hun király nevét. A gyerekvárás idején megjelent álmában 

egy �sz öregember, akit�l megtudta: teljesül régi vágya, fi a születik, s híres 

ember lesz, ha feln�, ezért nevezzék Attilának.

A  csepered� fi úcska a születésével kapcsolatos legendát minden élet-

helyzetben titkos er�forrásnak tekinti. Még akkor is, amikor gyermeki ésszel 

fölfoghatatlan traumák érik. Hároméves, amikor apja egyik napról a másikra 

otthagyja a családját, alkalmi munkákból teng�d� feleségére hárítva a három 

gyerek (Jolán, Etel, Attila) fölnevelésének terheit. Két esztend� múlva, amikor a 

gyönge-beteges mama nem bírja tovább a cselédeskedést, a kis Attila, hétéves 

n�vérével, Etussal együtt falusi nevel�szül�khöz kerül, állami gondozásba. 

Az ott átélt megrendít� élmény további sorsát és észjárását is meghatározza: 

öcsödi „nevel�apja” ugyanis a füle hallatára jelenti ki, hogy Attila név nem léte-

zik, s azontúl Pistának szólítja. A megdöbbent kisfi ú úgy érzi: a létezését von-

ják kétségbe – ezért állhatatosan ragaszkodik igazi nevéhez, önazonosságának 

szimbólumához.

„Az Attila királyról szóló mesék fölfedezése azt hiszem dönt�en hatott ett�l 

kezdve minden törekvésemre – írja utolsó önéletrajzában –, végs� soron talán 

ez az élményem vezetett el az irodalomhoz, ez az élmény tett gondolkodóvá, 

olyan emberré, aki meghallgatja mások véleményét, de magában fölülvizs-

gálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem igazolódik az, amit � maga 

gondol, hogy Attilának hívják.”2

Mindez ma már József Attila közismert legendáriumához tartozik, hiszen 

ahogy múlik az id�, a „csodagyerekként” elhíresült árva költ� maga is tudato-

1 A Magyar Írószövetség elnöksége 1964 kora tavaszán határozta el, hogy április 11-ét, József 

Attila születésének évfordulóját a költészet napjává nyilvánítják hazánkban.
2 József Attila: Curriculum vitae. Az állást keres� költ� 1937 februárjában nyújtotta be önélet-

rajzát az Els� Magyar Papíripari Rt.-hez, de kérvényét elutasították.
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san alakítja énképét a róla szóló híradásokban és verseiben. Barátai el�tt való-

sággal kérkedik a nyomorával. Hányatott életútját a pikareszk regények moz-

galmas epizódjaiként igyekszik beállítani a róla készül� újságcikkekben. 1928 

nyarán már � az „új magyar költ�, akinek élete Jack Londonéval vetekedik”,3 

aki „Volt kanász, szárazdajka, fahordó, kenyeres, cukrászfi ú, hajósinas, kuko-

ricacs�sz, mezei napszámos, bankhivatalnok, könyvügynök, egyleti szolga, 

házitanító és újra rikkancs. Próbált meghalni: lúgk�vel, gázzal, kötéllel, bics-

kával, méreggel és vonatelgázolással. Huszonhárom éves”.4

Korai identitás-válságával magyarázható, miért érez egész életében bels� 

késztetést, hogy születésnapjain, vagy április 11-éhez közeledvén, saját nevét 

és önrefl exióit is belesz�je verseibe. Így merít er�t a kiválasztottságára utaló 

Attila névb�l, s egyúttal önnön képzeletbeli halhatatlanságát is megalapozza. 

Úgy gondolkodik: a közreadott m�alkotás mindaddig fennmarad, amíg az em-

beriség kollektív emlékezete: a kultúra létezik, a „h� meghallók”5 által tovább 

éltetett versek pedig „ércnél maradandóbbá”6 teszik költ�jük nevét.

Id�rendben olvasva József Attila születésnapi költeményeit, tanúi lehe-

tünk, miként válik, önnön nevébe kapaszkodva, egyre öntudatosabbá az 

apátlan-anyátlan, szeretetre sóvárgó, lelkileg roppant labilis-sérülékeny fi a-

talember. „Derekamban tizenhétéves izmok ringatóznak / És szemem meg 

nem csorbul a horizontnak az élén. / Én vállamra veszem a Tavaszt / S  a 

szívemnek hozom el”. Emberfeletti tettekre edzi magát a mágikus szavakkal 

Er�ének cím� versében, de azt sem titkolja: „ajkaim keser� rimeknek a bána-

tát facsarják […] S én még tudok is alázattal borulni / Anyám begyepesedett 

koporsójára”.7

Szülei – kivált apja – emlékéhez azonban ellentmondásosan viszonyul. Hi-

ányukat büszke-provokatív tagadással híreszteli 1925 tavaszán Tiszta szívvel 

cím� versében: „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám / se bölcs�m, 

se szemfed�m / se csókom, se szeret�m.”8 Egy hónappal kés�bb, huszadik 

születésnapján írt Április 11. cím� versében csalafi nta logikával, szükségszer� 

3 Lásd: [Márer György:] Új magyar költ�, akinek élete Jack Londonéval vetekedik. A  Hét, 

1928. május 4. In: Kortársak József Attiláról I–III. Szerkesztette: Bokor László. Sajtó alá ren-

dezte és jegyzetekkel ellátta: Tverdota György. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. Idézett hely: I. 

110–112.
4 Németh Andor: Írók furcsa élete. József Attila. Literatura, 1928. augusztus. In: Németh Andor 

József Attiláról. Sajtó alá rendezte: Réz Pál. Gondolat, Bp., 1989, 345–351. (Kiemelések az 

eredetiben.)
5 József Attila A város peremén cím� versében használja ezt a jelz�s szerkezetet, a költészetét 

ért� és továbbörökít� befogadókra célozva.
6 Vö.: „Exegi monumentum aere perennius” – magyarul: „ércnél maradandóbb emléket állí-

tottam magamnak”. Az írói halhatatlanság tudatának jelmondata – eredetileg Horatius római 

költ� ódájából vett idézet –, mely szállóigévé vált.
7 József Attila: Er�ének. 1922. április 11. körül íródott; jellegzetes születésnapi vers. (Lásd: 

József Attila összes versei. Közzéteszi: Stoll Béla. I–III. Balassi Kiadó, Bp., 2005. Idézett hely: 

III. 92. – A továbbiakban: Stoll.)
8 József Attila: Tiszta szívvel. Megjelent 1925. március 25-én a Szeged cím� hírlapban. (Lásd: 

Stoll, i. m. I. 386–387.; III. 136–137.)
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véletlen következményeként teremti meg önmagáról a rendhagyó származású, 

nagyra hivatott ember legendáját. A családfa növényi természetére asszociálva, 

a virágok beporzásához hasonló természeti jelenség metaforájával jeleníti meg 

világrajöttét, amint a szeszélyes szél saját „fi aként” röpteti �t falvakon-pusztá-

kon át a „pesti, csatakos külvárosba”: „A kártyás munkásnak fi úként, / S a szép, 

ifjú mosóasszonynak, / Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, / Fejkend�be kötö-

zött gondnak.”9

S mivel április 11. az els� világháború el�tt állami ünnep volt10 – az Oszt-

rák–Magyar Monarchia magyaroknak szóló törvényszentesítésének évfordulója 

–, a költ� saját születésének id�pontját („valami nagy ünnep volt”) országos je-

lent�ség� eseménynek nyilváníthatta: „Reménységnek és tulipánnak / Kicsikis 

deszka alkotmányba / 1905-ben ígyen / Iktattak be az alkotmányba.”11

Világrajötte dátumán kívül saját nevét is verscímmé emelte: „József Attila, 

hidd el, hogy nagyon szeretlek, ezt még / anyámtól örököltem, áldott jó as-

szony volt, látod, a világra hozott” – így kezd�dik József Attila12 cím� vallomá-

sa – önmagához. Anyja hiányát mind gyakrabban említi múltban kutakodó, de 

még nem számadás jelleg� születésnapi költeményeiben. „Anyám meghalt, 

most nem tudom, hogy viselkedjem vele szemben”13 – fogalmazza meg hu-

szonegy esztend�sen legbens�bb dilemmáját, amelyre élete utolsó éveiben 

öngyötr� emlékezéssel, „szabad ötletekre”, spontán képzettársításokra alapuló 

lélekelemz� módszerrel keresi majd a választ.

Párizsi tanulmányai idején, „anarchista” korszakában is kedvét leli a név-

mágiás költ�i játékban. Batu kán, a nyugathódító tatárok f�vezérének „pesti 

rokona”-ként, megfélemlít� harci kiáltásokkal, fenyeget� hadüzenetként je-

lenti be létezését új kötete nyitódarabjának szánt, Bevezet� cím� versében: 

„hejh burzsoá! hejh proletár! – / én, József Attila, itt vagyok!”14 Ugyanezzel 

a lendülettel írja meg József Attila cím� „sírversét”, melyben múlt id�ben, 

küls� szemlél�ként idézi föl önnön „néhai” alakját, erényeit keser� tapaszta-

lataival ellenpontozva: „Vidám és jó volt s tán konok, / ha bántották vélt iga-

zában. / Szeretett enni s egyben másban / istenhez is hasonlitott. / Egy zsi-

9 József Attila: Április 11. A verset a költ� Szegeden írta, és 1925. április 22–23-án írt leve-

lében küldte el Szatmári Rozáliának, a költ� szegedi egyetemi társának. (Lásd: Stoll, i. m. I. 

398–399.; III. 137–138.).
10 1898-ban az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországán nemzeti ünneppé emelték április 

11-ét, az 1848-as alkotmányos és polgári átalakulást rögzít� ún. áprilisi törvények szentesíté-

sének emléknapját. Ez az ünnepnap érvényben volt egészen 1927-ig, március 15-e hivatalos 

ünneppé nyilvánításáig.
11 Uo.
12 József Attila: József Attila. (A vers els� sorában, a név eredetileg is kurzív.) A Kassák hatását 

idéz� vers minden bizonnyal 1925-ben, a költ� bécsi tanulmányai idején íródott, az avantgárd 

irodalmi mintáit követve. Stoll Béla is ennek alapján sorolta be a kritikai kiadásban. (Lásd: 

Stoll, i. m. I. 375.; III. 130.)
13 József Attila: [Anyám meghalt…] Stoll Béla az 1926 nyarán keletkezett versek között közölte 

a kritikai kiadásban. (Lásd: Stoll, i. m. I. 471.; III. 143.)
14 József Attila: Bevezet�. 1927. május 8-i levelében küldte el Budapestre n�vérének, József 

Jolánnak. (Lásd: Stoll, i. m. I. 525.; III. 148.; 153.)
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dó orvostól kapott / kabátot és a rokonok / úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam. 

/ A görög-keleti vallásban / nyugalmat nem lelt, csak papot – / országos volt 

a pusztulásban”. A vers végén még meg is vigasztalja a „gyászolókat”: „no de 

hát ne búsuljatok”.15

Ekkoriban még – nyilvánvalóan kompenzációs szándékkal – nyeglének t�-

n�, polgárpukkasztó stílusban emlegeti az árvaság, a társtalanság fájdalmas 

tapasztalatait:

„Nemzett József Áron,

szappanf�z�, aki már

a Nagy Óceánon

szagos füveket kaszál.

Megszült P�cze Borcsa,

kit megettek a fenék,

gyomrát, hasát sorba,

százláb súroló kefék.

Szerettem Lucámat,

de Luca nem szeretett.

Bútoraim: árnyak.

Barátaim nincsenek.”16

A hetyke hang azonban megtéveszt�: szomorú életleltár ez, a huszonhárom 

éves költ� magányának, hiányérzeteinek megrendít� jegyzéke.

Keresztnevét 1933 tavaszán írja le utoljára versben, az osztályharc fontos-

ságát magyarázó költemény utolsó strófájában: „Attila, folytatnám, de unnád; 

/ tudod, hogy nem élsz lazacon – / vagy ténferegsz, vagy adnak munkát / s itt 

állsz és ott ül a haszon”.17 Az ugyanekkor született „történelmi ódában”, A vá-

ros peremén cím� híres versében még a kollektívában feloldódó én, az „új nép, 

másfajta raj” szószólójaként fejezi ki magát a költ�, „az adott világ varázsainak 

mérnöke”, aki „tudatos jöv�be lát / megszerkeszti magában, mint ti / majd kint, 

a harmóniát.”18

Huszonnyolc évesen azonban be kell látnia: a vágyott Pet�fi -szerepet – az 

önbeteljesít�nek szánt versbeli jóslat ellenére – nem játszhatja el a valóság-

ban, legföljebb képzeletben. Szíve (önmaga versbeli megjelenít�je) és szava 

15 József Attila: József Attila. Stoll Béla a Bevezet� párversének tartja. Szerinte a vers valószín�-

leg 1928. február–március körül, a költ� Párizsból való hazatérése után keletkezett, amikor 

Makai Ödönnel való összeveszése miatt hónapokig nem volt hol laknia. Megjelent az Együtt 

1928. április 10-i számában. (Lásd: Stoll, i. m. II. 24.; III. 153.)
16 József Attila: Nemzett József Áron. A költ� 1928 áprilisában küldte el a vers kéziratát Kuncz 

Aladárnak. (Lásd: Stoll, i. m. II. 26., III. 154.)
17 József Attila: Haszon. Megjelent a Korunk 1933. szeptemberi számában. (Lásd: Stoll, i. m. II. 

184–185.; III. 191–192.)
18 József Attila: A város peremén. Megjelent a Korunk 1933. július–augusztusi számában. (Lásd: 

Stoll, i. m. II. 172–176., III. 188–189.)
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(költ�i fegyvere) kényszer� aszkézisben várja az elhúzódó „téli éjszaka” vé-

gét, a „semmi ágán vacogó szív”19 metaforájával szemléltetve kozmikus ma-

gányát és szavai hiábavalóságát: „Fáj a szívem, a szó kihül. / Dehát kinek is 

 szólanék”.20

Számvetései egyre riasztóbbak: „Ettem-ittam fekete, undok / mocskot és 

csíp�s trágyalevet; / ember vakmer�bb nem lehet. / Ám eddig sohasem voltam 

boldog. // Engem sunyiságra oktat az erkölcs. / (Rólad is ezt hiszem.) / Huszon-

nyolc éve éhezem. / Rajtam már csak a fegyver foghat.”21

Személyes kudarcaira, szenvedéseire, feln�tté válási képtelenségének oká-

ra 1934-t�l már egyetemes érvény� választ keres. A  pszichoanalízis kínálta 

módszert követve, már terapeuta irányítása nélkül is, mind intenzívebben me-

rül el személyes múltjában. Az Eszmélet cím� versciklusban fogalmazza meg 

dönt� felismerését, mely huszonkilencedik születésnapjához köthet�: csak a 

családi kötöttségeit�l megszabaduló, feln�tt férfi  képes szabadon alakítani a 

sorsát. Az individualizáció – az egyénné válás – feltétele tehát a születés és el-

vegyülés után: a kiválás. „Az meglett ember, akinek / szívében nincs se anyja, 

apja, / ki tudja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja / s mint talált tárgyat 

visszaadja / bármikor – ezért �rzi meg, / ki nem istene és nem papja / se ma-

gának, sem senkinek.”22

De aki szenved az egyedüllétt�l és „nem tud mást, csak szeretni”,23 annak a 

leválás/elválás kibírhatatlan érzelmi megpróbáltatásnak t�nik.

Anyja – akivel valaha egy testet alkotott – 1934-t�l kezdve f�szerephez jut 

„t�zhelyre, családra” vágyó fi a ontogenetikus, én-központú költészetében. A tit-

kos összefüggések nyomába ered�, múlt-centrikus, oknyomozó pszichoanaliti-

kus látásmód a költ� ön- és világszemléletét is megújítja. Miközben terapeutá-

ja, Gyömr�i Edit rendel�jében szabad asszociációval igyekszik föltámasztani és 

tudatosítani elfojtott-eltemetett gyermekkori élményeit és traumáit, elt�nnek 

az id� és a tér korlátai.

Pszichodrámaszer�en újraélt élményei alapján – a kezelés során elsajátított 

analógiás gondolkozás birtokában – univerzális világmodellt alkot, a magzati 

lét idején anyjával duál-unióban él� gyermek néz�pontjából, aki számára az 

anyaméh jelenti a világmindenséget és az �sbiztonságot. Újra meg újra átéli 

képzeletben a végs� elszakadás lelki megrázkódtatását, s a benne él� gyermek 

szabadjára engedett ösztönös késztetéseivel, indulataival táplálja ambivalens 

érzésvilágú anyaverseit.

19 József Attila: Reménytelenül. Lassan, t�n�dve. Megjelent a Nyugat 1933. április 1-jei számá-

ban. (Lásd: Stoll, i. m. II. 201.; III. 196.)
20 József Attila: Vas-szin� égboltban… Megjelent a Békésmegyei Közlöny 1934. december 2-i 

számában. (Lásd: Stoll, i. m. II. 203.; III. 196.)
21 József Attila: Számvetés. A vers keltezése: „Bp. 1933. nov. 11. 8-kor a Bucsinszkyban”. 

(Lásd: Stoll, i. m. II. 222–223.; III. 200.)
22 József Attila: Eszmélet. X. – A versciklus a Pesti Napló 1934. augusztus 15-i számában jelent 

meg. (Lásd: Stoll, i. m. II. 236–247.; III. 201–202.)
23 Az Eszmélet IX. strófájában írja: „Láttam, hogy a mult meghasadt / s csak képzetet lehet 

feledni; / s hogy nem tudok mást, mint szeretni, / görnyedve terheim alatt – / minek is kell 

fegyvert veretni / bel�led, arany öntudat!”
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Ekkortájt már szinte minden verse „születésnapinak” min�síthet�, hiszen az 

emlékezés rituáléja – mely egyben a halott anya virtuális újrateremtése – mind-

untalan fölidézi önnön világrajöttének pillanatát, egyúttal a véges emberi lét 

biológiai és morális törvényeit: „A csecsem� / is szenvedi, ha szül a n�. / Páros 

kínt enyhíthet alázat […] Kett�s teher / s kett�s kincs, hogy szeretni kell”24 – írja 

a Gyömr�i-korszak summájának tekinthet� Nagyon fáj cím� költeményében. 

Szerelmi kudarcai okát is szorosan összekapcsolja az imádott-gy�lölt, „h�t-

len” anya emlékével, aki korai halálával ugyanúgy sorsára hagyta gyermekeit, 

mint annak idején kámforrá vált apjuk. „Ki szeret s párra nem találhat, / oly 

hontalan, / mint amilyen gyámoltalan / a szükségét végz� vadállat”25 – a szikár 

ténymegállapítás mögül kihallatszik a hiányával kísért� mamának szóló burkolt 

szemrehányás.

Az „anyja szerelmén csügg�” harmincegy éves költ� a reménytelen sze-

relmi vágyódás disszonáns érzéseit mozgósítva, nosztalgikus-áhítatos-átko-

zódó, majd kijózanodó hangon szólongatja szül�anyját a Kései siratóban, 

s végül rezignált-bölcs férfi ként néz szembe a mindenkire érvényes léttör-

vénnyel: „Kit anya szült, az mind csalódik végül, / vagy így, vagy úgy, hogy 

maga próbál csalni. / Ha k�zd, hát abba, ha pedig kibékül, / ebbe fog bele-

halni.”26

A „haragvó halállal”27 kibékülni kész költ� a Flóra iránt érzett, új reményeket 

kelt� szerelem kétes bizonyosságába kapaszkodva írja utolsó születésnapi ver-

sét 1937. április 11-én. Játékos-magabiztos hangon, már minden létez� szen-

vedést maga mögött tudva, „csak azért is” der�vel néz szembe az id� múlásá-

val: „Harminckét éves lettem én”. A könnyed lejtés�, virtuóz formájú-rímelés� 

„meglepetés-költemény” csak félig életleltár; valójában költ�i prófécia, mellyel 

önnön halhatatlanságát jósolja meg a költ�: „Én egész népemet fogom / nem 

középiskolás fokon / tani- / tani.”28

Ekkor még nem is sejti, milyen hamar valóra válik jövendölése. Alig nyolc 

hónap múlva kezd�dik az új id�számítás, posztumusz öröklétének kezdete. 

Tragikus halálának napját, december 3-át méltán tekinthetjük második – iro-

dalmi szempontból az igazi – születésnapjának, hiszen életében csak kevesen 

tudták fölmérni költészetének jelent�ségét. Szárszói temetését�l szilveszterig 

24 József Attila: Nagyon fáj. Megjelent a Szép Szó 1936. novemberi számában. (Lásd: Stoll, i. 

m. II. 366–370.; III. 226–227.)
25 Uo.
26 József Attila: Kései sirató. Megjelent a Szép Szó 1936. decemberi számában. (Lásd: Stoll, i. 

m. II. 391–395.; III. 229.)
27 József Attila: Flóra. Megjelent az Ujság 1937. március 28-i számában. Az idézet szöveg-

környezete: „Lennél-e nyugtom mindenütt a rosszban? / Fontold meg jól, szived mily terhet 

vállal, / Én, aki vele mind csak hadakoztam, / kibékülnék a haragvó halállal.” (A szövegforrá-

sokról lásd: Stoll, i. m. II. 428.; III. 241.)
28 József Attila: Születésnapomra. Megjelent a Szép Szó 1937. április–májusi számában. Stoll 

Béla jegyzetei szerint a verset 1937. április 10-én, születésnapja el�estéjén olvasta fel Fló-

rának a költ� a Budai Vigadó kávéházban. Idézi Fehér Erzsébet észrevételét is, mely szerint 

„a vers létrejöttében inspiráló szerepe volt annak a ténynek, hogy a költ� álláskérelmét el-

utasították”. (Lásd: Stoll, i. m. II. 446–447.; III. 242–244.)
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Szabó Roland

Képekbe zárkózik a semmi
József Attila m�vészetének egysíkú meghatározása – mint a klasszikus modern 

magyar irdalom csúcsteljesítménye – nem képezheti vita tárgyát ugyan, azon-

ban nem ebben a kijelentésben érhetjük tetten s határozhatjuk meg igazán 

m�vészetét. Pályájának id�beli korszakolása szintúgy csupán rákényszerített 

táblázatíz� sablonmegoldás, nem helytálló. Sokkal inkább azok a visszatér� 

pillanatok és pillanatképek körvonalazzák poétikáját, melyek az éppen aktuális 

válságának alapélményszer� m�vészi vetületei. Ez a képiség mer�ben újító és 

mindmáig meg nem haladott a magyar irodalomban, az a fajta teljesség iránti 

igény, mely minduntalan megpróbálja leleplezni a semmit, megpróbál túllépni 

azon. Ahhoz képest tudjuk meghatározni �t, hogy éppen mi generálja a sem-

mibe menekülést, melyek azok a negatív mementók, melyek kikényszerítik 

bel�le a zsenit. Tehát fellelhet� egy olyan sajátos vonal, mely végigfut lírájának 

egészén, s összekapcsolja azt. József Attilának ilyetén szempontból nincsenek 

korszakai, � maga a magyar irodalom nagy korszaka. S  ilyetén szempontból 

nem létezhet „a mi József Attilánk” sem, hanem az én, a te meg az � József 

Attilája van. Lehetetlen vállalkozás történeti ketrecekbe kényszeríteni azt, ami 

a semmit próbálja berángatni a realitásba, a megfoghatóságba zárni; a világ-

egészhez képest értelmezni a lélek igencsak depresszív, kétségbeesett üressé-

gét. Verseiben a lírai én minduntalan refl ektál önmaga válságára, mely válságo-

kat a létkérdés megválaszolhatatlansága és a n� generálnak, s egyúttal e kett� 

együttes megvalósulása teszi teljessé a pánikszer� létkiáltást.

József Attila még nyugalmában is üvölt, hiszen legnagyobb problémája, 

hogy a n�ben nem találja a n�t – nem is azt keresi, csupán a támaszt. Azt a 

biztos pontot kutatja, s remegve próbálja megragadni, mely átbillenthetné �t a 

azonban, alig egy hónap leforgása alatt, több mint száz cikk jelent meg róla – 

harmadannyi, amennyi az els� kötetét�l számított tizenöt év alatt összesen; s 

akadt olyan nekrológíró is, aki már a temetés másnapján „a mai magyar iroda-

lom legnagyobb költ�jeként”29 búcsúztatta.

Beteljesedett hát a családi jussként rá hagyományozott legenda: a jóslat 

valóra vált. József Attila önkéntes halálával posztumusz örök életre „szülte” ma-

gát, s ma is „egész népét” tanítja eszméltet� költészetével.

Ezzel visszaérkeztünk a jelenbe. Id�utazásunk véget ért.

Utóélete legalább ilyen kalandos – de annak a történetnek már nem József 

Attila írta a forgatókönyvét.

29 Lásd: g. i. [Gábor István]: Egy „mai magyar” a mozdony kerekei alatt. Brassói Lapok, 1937. 

december 6. 2. (Szövegét lásd in: Kortársak József Attiláról. I. 573–574.)
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semmib�l a valóba. Éppen ezért központi helyet foglal el kilengéseiben a Ma-

ma, ezt a valódi Mamát igyekszik megélni a n�kben, aktívan feltételezi bennük 

a gondoskodót. Azonban ez a keresés minduntalan a görcsös találni vágyás 

akadályába ütközik, s e negatív élmény kiteljesedése járul hozzá az igazi József 

Attila-élmény megéléséhez.

E sajátos világ másik meghatározó szegmense az életélményb�l bontakozik ki 

s húzódik végig a semmi vonalán. Nem az éppen aktuális negatív élettapasztalat, 

a folyamatos csalódás vetületei rajzolják a pesszimizmus képiségét, hanem éppen 

ezek állandósága ösztönzi s mintegy nyomatékosítva rezignálja e tapasztalatot.

József Attila verseiben kár keresni a klasszikus kategóriákat, ezek látszóla-

gosak csupán. A szerelem nem szerelem itt, a tájleírás nem ábrázolás, s túllép 

a kifejezésen is, az Isten apa-képként való értelmezése zsákutca, sokkal in-

kább önmaga pozitív képe az, melyet a semmi állandó fölbukkanása kénysze-

redetten ellenpontoz. Itt, ebben a m�vészetben a sablonos témák szétesnek, 

összetörnek. Az � m�vészete belenyugvás a végzetbe, kezdetben panaszolva, 

kés�bb a panaszt is megunva bezárkózik a semmibe.

Tisztaság, elmélyülés és döbbenet már a fi atalkori lírája is, a hiány legmé-

lyebb élménye sejlik fel a tizenhét éves fi únál, ki énjét egy vadalmafába ülteti. 

Ez a metaforikus alapmozzanat végigfut átlényegült taktusán, de metonímia-

ként az apa hiánya miatti szerepvállalás; s már ez el�futára annak a platform-

nak, melyen megéli a személyes lét kudarcát.

A  lírai én léthelyzetének egyik legtisztább megnyilvánulása a se viszony-

jelentés Tiszta szívvel versében, hol a tagadószó kilencszeri ismétlésével 

minduntalan igyekszik nyomatékosítani a világtól való megfosztottságát, azt a 

léthelyzetet, mely az univerzumból való kiszakadás állapotát tükrözi. Az egyre 

inkább szaporodó agresszív cselekv� igék – mint a betörök, ölök, felkötnek, 

elfödnek – disszonáns hangulatisága mer�ben rájátszik a tagadás min�ségére, 

s így lesz teljes az élmény, a semmiérzés felforgató üvöltése.

József Attila költészetének súlypontja a Mama-élmény. A Mama a magyar 

irodalom legtöbbet emlegetett újdonsága, értelmezések sokasága született 

meg e vers kapcsán. Hogy mi adja mélypontját? Hogy miért lyukadunk ki foly-

ton ennél a látszólag egyszer� retorikájú, de annál magasabb esztétikumot 

magába záró szépségnél? Ékes bizonyítéka ez a feln�tt én hiányának. József 

Attila sosem volt feln�tt. Nem tudott és nem is akart az lenni. Kényszeredet-

ten visszazuhan a gyermekség világába. A vers ugyanakkor alátámasztja azt a 

nyilvánvaló tényt is, hogy a sebek föltépése löki �t a tökély felé. A nyugodtnak 

látszó leíró felütés a vád nyilvánvaló el�készítése, a lírai én észrevétlen feln�tt-

ségéb�l a gyermekségbe menekül, s itt panaszolja fel csalódását. Az anya né-

masága kimondatlan halálmetaforaként értelmez�dik, s a lírai én e gyermeki 

min�ségében találja meg az �szinte hangot, mely a megbánás retorikájában 

szintetizálódik s válik teljessé. A  vers mélypontja a kés� szóban keresend�, 

mely mintegy kiszólásként rádöbbenti az eddig eltitkolt feln�tt én meglétére, 

mely csak a Mama mellett találhatja meg nyugalmát.

Az Óda meglep� paradox világa, mely a nyár-csend kett�sségén fut, fel-

forgatja az irodalomban megszokott azonosításokat. A  nyár nem metafora, 
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hanem a szárazság metonímiája, az élettelen csendé – Szoktatom szívemet 

a csendhez. Mintegy önvallomásként értelmez�dik a csendhez f�z�d� állandó 

József Attila-i alapélmény – Nem oly nehéz. A látszólag szerelmi költemény – 

látom el�rebiccenni hajad, megrezzenni lágy eml�idet – kezdetben ügyesen 

rejti el a Mama-hiány gyötr� fájdalmát, majd amikor az üresség kikiált, nyilván-

való a Mama – hogy szeretlek, te édes mostoha!; ezt feler�síti a Szeretlek, mint 

anyját a gyermek hasonlat. A vers csüggeszt� disszonanciája ismét az üresség 

kategóriájánál lyukad ki, kétségbeesett kiáltások juttatják el a verset érzelmi 

csúcspontjára. Ez nem egy szerelmes vers. A létharc verse.

A Mama-élmény mélypontja Kozmutza Flóra. A hozzá írt Flóra-ciklus a ma-

gyar irodalom rendhagyó ékessége. Flóra egyszerre a Mama és a N�. Talán ez 

az egyetlen pontja József Attila költészetének, hol képes kilengeni az anya-

keresés depressziójából, s megjelenik a végs� csalódás. A  ciklusban immár 

teljesen felszámolódik a rátalálás reménye, Flóra az utolsó menedék a halál 

el�tt. A Hexaméterek bravúros tavasz-metonímiája – Roskad a kásás hó, cse-

perészget a bádogeresz már – allegóriaként értelmez�dik tovább, azonban az 

és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem kijelentés ellenpontozza a ta-

vasz létjogosultságát; ebb�l a pozícióból az els� versszak tavaszképe ellentét-

ben van a lírai én bels�jével, mely épp az éledésben haldoklik immár.

A  Légy fegyelmezett! felütéssel nyitó Téli éjszaka még legkisebb szikrá-

jában sem viseli magán a tájleíró versek metaforikus elmúlás jellegét. Ez a 

vers az életm� fordulópontjaként is értelmez�dik, az univerzum korlátok közé 

kényszerítésének megnyilvánulása. A versen végighúzódó akarat az ürességet 

szeretné fegyelmezni. A Hallod-e, csont, a csöndet? metonímia a létb�l haza-

ballagó magányt szólítja, s mintegy ellentétbe állítja a csönd iszonyatos semmi-

jellegével. Az Összekoccannak a molekulák a világ egysíkúságának metoními-

ája, a részecskék találkozásának apró és monoton zaja a csöndet er�síti s teszi 

elviselhetetlenné. Szokatlan perszonifi kációk – mintha a szív örökr�l örökre 

állna; Üll�t csapott a tél; Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra; 

a csönd kih�l; a pusztaság fekete sóhaja lebben; a sarkon reszket egy zörg� 

kabát; rálép a lábára a tél – minduntalan kísérletek a semmi birtokba vételére; 

csöndes rezzen� zörgései az �rnek. A lírai én itt még rendet képes teremteni 

a rendezetlenségben.

A lassan tün�dés pozíciójából beszél� én visszafordul a rendezetlenségbe, 

képtelen elvonatkoztatni önmaga és a világ kapcsolatának megfejthetetlen-

ség-problémájától. Már-már idegesít� a semmi minduntalan jelenléte, vajon 

csal, becsap? Ha igen, azt mesterfokon. Kimondatlan megfogalmazódik a sem-

mi létkérdése: mi a semmi? A világ az, avagy a lírai én önmaga? A csillagok 

bámulása – melyet nyomatékosít is: s nézik, nézik – József Attila meghaladha-

tatlan stilisztikai bravúrja, az a megszemélyesítés, mely az univerzum létének 

metaforája, ugyanakkor a semmiben teng�d� elérhetetlen testek metonímiája. 

A világ a semmi!

A  világüresség élménye er�södik fel a Vas-szín� égboltban… páratlanul 

nyugodt képvilágában. Halott metonímiák hada sorakozik itt fel, melyet az élet-

telen epithetonok er�sítenek fel: lakkos, h�vös, zajtalan, hangtalan, elillant – a 

lírai én a semmi ágán ülve kémleli a mesterséges és gépies világ korlátozó 
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Kövesdi Veronika

A téboly nyugalma

rendezetlenségét, s mint aki él� részese az univerzumnak, kilóg az élettelen-

ségb�l, de nem panaszol, beletör�dik önmaga válságába – Dehát kinek is szó-

lanék – –. A versszakok végi gondolatjelek vizuálisan jelenítik meg a fekvést, a 

vízszintes tehetetlen pozíciót.

A Dunánál – közösség és egyén, történelmi meghatározottság – sokak által 

szeretettel boncolgatott problematikája mellett a vers nagysága talán nemcsak 

ebben lelend�; a lírai én helye az adott szituációban lehet itt a másik f� kérdés: 

A rakodópart alsó kövén ültem, / néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Igen, az a 

dinnyehéj maga az én helye az univerzumban. Egy hasonlat, melyb�l kifejl�dött 

az énpozíció metaforája. Végtelen víz, állandó körforgás, de a dinnyehéj csak 

jelentéktelennek t�n� mozzanata a végeláthatatlan körforgásnak.

Utolsó költeményeiben a megnyugvás az üvöltés retorikájához folyamodik. 

A Bukj föl az árból kétségbeesett kísérlet a leszámolásra a semmivel. Ellenpon-

tozó retorikájában szemben áll egymással az Isten és a semmi. Magányának 

megszüntetésére tett utolsó kísérlete ez a csodás költemény, hol már a b�n-

telenség elvetése mellett a b�nös lélek válik számára megoldássá, hiszen az 

ártatlanság unalmas, b�nös akar lenni; foglalkozzanak vele. A vers súlypontja 

a negyedik versszak egyedül szava, mely szinte programszer�en megjelenik 

válságélményében, így itt is. Az emberarcú felszólítás a hiánnyal szembenéz� 

lírai én metaforája. Önmagával néz farkasszemet!

József Attila líráját tehát id�rendbe, sematikusan korszakokba kényszeríteni 

felesleges vállalkozás. Ez a költészet a magyar irodalomban páratlan egysé-

get mutat. Az állandóan visszatér� �r, hiány, csend és semmi végigfuttatható 

az egész életm�vön. Megtalálja a semmit a Mamában, a n�kben megtalálja a 

Mamát, a semmi pedig minduntalan jelen van létkiáltásaiban is. A program-

szer�en megjelen� élettelen anyagi világ – vas, rozsda, elemi részecskék –, s 

az ahhoz kapcsolódó állandó színvilág – kék, ezüst, szürke – pszichológiailag 

és stilisztikailag is feler�sítik a semmi megélését…

Szakad. Az elején még elszántnak 

t�nt, amolyan tántoríthatatlan harcos-

nak. Most már csak rutinból folytatja. 

A  fáradt macskakövek között höm-

pölyg� mocsokfolyó meleg tócsába 

gy�lik az utca alján. Ugyan… még egy 

özönvíz is kevés lenne.

Egy órája már kávéillatú cigaretta-

füstben pácolódnak a gondolataim. 

Szinte eggyé váltam a székkel, az 

asztallal, a fehér csészével. Számta-

lan hasonló kávéházi kompozíció ül 

körülöttem. Tízlábú, füstölg�, néma 

lények, olykor egymás szemébe nézve 

merednek maguk elé.

Az ajtó éles visszacsapódására 

senki sem mozdul. Belép egy kalap. 

Lassan követi a kabát, a cip�. Körbe-

néz. Kikerüli az eserny�tartót (alatta 

valóságos tenger gy�lt össze, a cip�-
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talpakról lehulló sárvitorlások örömé-

re), határozottan elindul. Felém.

Nem köszön. Kihúzza a velem 

szemben lév� széket és leül. Leveszi 

a kalapját, letörli róla a méla vízcsep-

peket és az asztalra teszi. Összefonja 

karjait maga el�tt, és az arcomba fúrja 

sovány tekintetét. Vár. Mégis mit kéne 

mondanom?

Mennyi ember, embertelenség… 

Jaj, néz körül, még most sem érte-

nek!…

Valami lankadt félmosoly játszik az 

ajkán, és érezni kezdem a köztünk sú-

lyosan hever� higgadt tébolyt.

Mondd, nekem is az lesz… az a vé-

ge? Néha csak bámulom az el-elfolyó 

vagonokat, és azt képzelem, haza-

visznek. Aztán úgy ébredek, mint aki 

el sem aludt: itthon vagyok. Az �rület 

ugyanoda vezet? Mondd már! De ne 

a valódit.

Az ajkába harap. Mintha er�vel 

akarna visszatartani valami mélyen, 

belülr�l kiszakadó üvöltést. Ökölbe 

szorítja h�vös, kék eres kezét. Mozdu-

latlanul toporzékol.

Szerettél valaha? Ha valakivel min-

den titkodat megosztod, az nem sze-

relem. Csak pszichoanalízis. Jaj, még-

is kit kerestél? Találtad volna meg 

magadat inkább!

B�g. Úgy, mint egy gyerek. Az asz-

talra borul, karjai közé temeti az arcát. 

Reszket az egész teste. Mintha egy 

szövetkabátnyi fájdalom ülne velem 

szemben.

Hiányzik, ugye? Még csak el sem 

búcsúzhattál. Nem hibáztál. Akkor mi-

nek vádolod magad? Olvastam min-

den tébolyult rohamod, verssorokra 

szaggatva. Bel�lem szólsz, kiírsz min-

dent a lelkemb�l, és nekem már nincs 

mit elmondanom.

Fölegyenesedik és belebámul a 

lelkembe.

Te beteg vagy. �rült. Mindketten 

tudjuk. És pont ez a lényeg, nem? 

A valami más. Véletlen volt? Teljesen 

mindegy. De várhattál volna még pár 

évet, hogy lásd: képes a világ a te sor-

sodnál szörny�bbet is produkálni. Té-

ged utcára rakott minden létez�…

Nem tudom, hányadikat szívom, 

mióta itt van. Mélyet szívok, szétárad 

a nikotin a tüd�mben, lassan kifújom. 

Mondani akarok valamit, de csak most 

veszem észre, hogy nem mozdul az 

ajkam. De muszáj tudnom, muszáj vá-

laszolnia. Csodálkozva néz rám.

Hazaértél a semmibe, Attila!?

Szárad. Minden újra poros és re-

pedt lesz. A  kosz nem t�nik el, csak 

máshol összpontosul. Egy szomjas 

f�szál rémülten es�cseppet keres a 

vastag ég alatt. Fáradt madárcsicser-

gés szökik be a résre nyitott ablakon. 

Nem lett sokkal, sokkal nehezebb a 

tavasz?


