
SZÉLES KLÁRA 

JÓZSEF ATTILA IFJÚKORI VERSEIRŐL 

Vajon ki lehet-e lesni az átváltozás pillanatait? Izgalom és tanulság találkozik, amikor 
magának a születésnek lehetünk tanúi. Amikor még furcsa-torz báb van szemünk előtt, — aztán 
szinte észrevétlen pilleszárnyak verődnek már az átlátszóvá lett falak közt. 

A 18—21 éves József Attila vers-világa ilyen leplek mögött szárnybontó lepke, — béka
poronty, még hosszú farokkal. — Valami furcsa, lebegő és szögletes nyelven kezd beszélni. 
Leveleiben és kötet-ajánlásaiban éppúgy megjelennek ezek a meghökkentő mondatok, mint 
szabadverseiben. Például a Nem én kiáltok kötetet 1925. jan.-ban így ajánlja: „Tettamanti 
Béla bátyámnak, gyönge gyémántjaim hű ojtogatójának: nyissuk ki egészen magunkat, hogy 
minden testvérünk egyszerre juthasson a szeretetbe, ha napszívünk kiül szép homlokunkra."1 

Megható elfogultsággal, fölényes lázzal beszéli ezt a nyelvet, a mesterkéltség és öntudat
lanság kettős meredekjéhez súrlódott. Túl kigondoltnak és túl delíriumosnak tűnnek egyidőben. 
(Éppen ezek a túlságok lesznek az érett költő arany határai.) 

Gondolkoztató önellentmondás: éppen a „világmegváltó" tervek korszakában, amikor 
a fiatal költő titkon biztos verseinek közvetlen sikerében, tömeghatásában,2 — éppen ekkor 
teremt rejtelmes, magába-zárt, általában fejcsóváltató költői világot, tele csengőhabú vizekkel, 
pacsirtákként emelkedő, csókokban robbanó aknákkal, zengő naprendszerekkel stb. De — fi
gyelmesebb olvasáskor — éppen ezek a makacs visszatérések, kísértetjáró, vibráló motívumok 
szúrnak szemet. Fölkeltik a gyanút: összefüggések rejlenek a kuszaság mögött? Valamiféle 
rend készül az anarchikus fölforgatásban? A teljes öríkény mögött törvény tapogat? 

Nézzük meg közelebbről ezt a vers-világot! • 

„Tolvajnyelv" 

Egy verstől a többihez vezetnek a szálak, s a költői korszak körvonalaihoz, a motívumok 
rendszeréhez. 1926-ból való vers a 

Virágos 

Virágos fák közt ballagok, 
feleségemhez ballagok, 
kinő a földből már a nyár, 
feleségemmel vár a nyár. 

•» 
i TETTAMANTI BÉLA : Emlékezés József Attilára. József Attila Emlékkönyv. 1961. 52. 

Ugyanez : Érik a fény c. versben. 
2 L. Osváth Ernőnek írt levél 1925. nov. 14. Bécs. „Nagyon szeretném, ha karácsonyra 

lehozná a Nyugat „A tavi torony harangozója" c. most küldött versem. Szeretném látni és 
tudni még, hogy ezt az egy keserű szavamat meghallották." 
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Fényekkel ott a küszöbön, 
szívemmel ül, mint küszöbön, 
komoly örömmel énekel, 
erős urának énekel. 

„Neveltem kövem patakon — 
ne bujdosódj már patakon — 
csobogott nap mint nap a víz, 
tiszta már kövem, mint a víz. 

Sokat kerested, tiszta vagy, 
tornyunkat rakni való vagy; 
lakom szívedben, én uram, 
gyere már haza, én uram." 

Hívj csak hívj kedves, én megyek, 
zászlókkal, zenékkel megyek, 
mikorra kedved könnyet ér, 
akkorra urad odaér. (I. 260.) 

— Fák közt, otthonába ballag a férfi, akit a kis ház küszöbén ülve, énekelve vár hű 
asszonya. Ez az egyszerű, reális, népdalok idilljét idéző kép körvonalaiban sajátosan vibráló. 
A fák közötti út („Virágos fák közt ballagok,. . . kinő a földből már a nyár,") az otthon, a fele
ség (Fényekkel ott a küszöbön, szívemmel ül, mint küszöbön,") s az asszony éneke („Neveltem 
kövem patakon- . . . " ) titokzatos elemekkel telítődik. Mintha csak sejthető előzmények sora 
húzódna az alakok és mozzanatok mögött. Mítoszszerű bűbáj szól a nő énekének csak sejtett 
értelmű tolvajnyelvéből: 

„Neveltem kövem patakon — 
ne bujdosódj már patakon — 
csobogott nap mint nap a víz, 
tiszta már kövem, mint a víz. 

Sokat kerested, tiszta vagy, 
tornyunkat rakni való vagy; 
lakom szívedben, én uram, 
gyere már haza, én uram." 

A vers egész benyomásánál önkéntelenül idézi az ifjúkori versek egész sorát.3 De ez a 
„tolvajnyelv" már megkívánja a verskörnyezet ismeretét, egymáshoz kapcsolódó motívumok 
egymás mellé állítva lesznek világossá, a versek mélyebb összefüggéseire utalnak. 
„Ne bujdosódj már patakon — " — szól a hívó ének. Mintegy folytatása a „Szomorúfűz" 
(I. 151) vallomásának: 

„ . . .patakra nem találok 
mindenütt csak fagyot látok. 

3 A „Szomorúfűz" (I. 151) közeli rokona és a „Mégis elveszem" (I. 255). A „Hajnali 
vers a kedvesemnek (II. 268) tisztasága, a „Keresek valakit" (I. 147) nyugtalansága, a „Ked
vesem" (I. 226) álomszerűsége, a „Férfiszóval (I. 170) bubája, a „Hajnalban kel föl" (I. 226) 
ereje, a „Mégis elveszem" reménysége csendesülten szorong a sorokban. A késői versek egy-
egy húrját is megpendíti. Az „úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér" mély emberi 
igazsága, a „Nagyon fáj" kockázatának feszültsége itt reménykedő bizonytalanságban ag
gódik. 
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S patak kéne, napfény kéne, 
lehevernék az ölébe. 

. . . virágoznék, mint az égbolt, 

patakra már hol akadok?" 

A patakon bujdosó ember és a patakot kereső „lábonjáró szomorúfűz" egymásbajátszó 
képzetek. Ez a „bujdosás" és „bolyongás" ugyanaz. Rugója a keresés, vágy, hiányérzet. A fűz 
tápláló, duzzasztó, levélbontó patakpartját: az ember otthonát keresi. A „virágzást", a „vigas
ságot". 

Egymásnak felel a két vers: „patakra nem találok... patakra már hol akadok?" — „Ne 
bujdosódj már patakon — Sokat kerested, tiszta vagy". De nemcsak ezen a ponton találkoznak, 
minden pontjuk összeölelkezik. Ez az összefonódás figyelhető meg, akárcsak az áttetszővé 
lett „patak" tükrében is. Mert a keresett: 
patak, közismert képe mögül új színek tűnnek fel, fogalmának új rétegei bukkanak elő. 

Talajtápláló vízként összekapcsolódik a „kivirágzással". (S ilyen vonatkozásban is a 
„Virágos"-sal. Szembenáll a faggyal („. . . patakra nem találok, — mindenütt csak fagyot 
látok"), mint a szintén virágoztató nyár. Idézi a napfényt, meleget („patak kéne, napfény 
kéne. . ."), — s a szerelmes érzéki képét („lehevernék az ölébe"). 

A patak és a szerelem közvetlenül is asszociálódik, — mutatva, hogy — nemcsak két 
vers összefonódásáról van szó. 

„ölelésünk tiszta, mint a patakba hullt fény"... 
„Fektessem-e már szívünket egymásra a patak 
fehérlő kavicsain?" (A kelő korongba hajítom I. 205.) 

A patak és a tisztaság kapcsolódott már itt is össze. (A patakvizet és az ölelkezést a 
kristályos tisztaság fogalmi jegye társította.) Tovább légiesedik, kitágul mind a két nyelvi 
jelölés képe érzékletes és fogalmi kapcsolatai síkján is. A patakvíz csörgedező nyugalma a belső 
összhang teljességét hordja. Pl. a „Milyen jó lenne..." c. versben: 

„Kristály patakvíz folydogál 
gyémántos medrű ereimben. 
. . . élvén is vagyok most a béke" (I. 161.) 

A „gyémántos" ereiben áramló kristályvíz már érintkezik a vér érzéki képével, — ahogy 
fogalmi találkozásuk is megtörténik egy még szélesebb síkon. Mert a vér, a nemcsak egy embert, 
magát éltető, hanem másokért kicsorduló, a fürdést kínáló víz képét ölti fel: 

„tán alázattal fürödnének mindig 
kristályvérében a megváltóknak..." (Tanítások I. 119). 

. . S a vér-ér, kis patak, hol forrásként bugyog, hol folyammá tágul, — lényege egy: tisztító: 

„el ne maradjatok tőlem, 
az én számból friss források fakadnak, 
merítsétek bele véres értelmeteket.. . " 
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A költő szájáról fakadó friss források vize egy „sötét hit e szent, hömpölygő folyamának" 
vizével is, mely 

„mélyében földet, iszapot keverget, 
de szűzre mos minden fekélyes lelket 
és hangja, mint bús apaszó, olyan: 
Gyertek fürödni hozzám, gyertek, 
ó gyertek hát fürödni, lelkek!" (Kozmosz éneke I. 100) 

A forrás, patak, folyam, víz — a fürösztő vér —, a küslő, belső tisztaság, harmónia 
fogalmi körében találkozik, s egyben ennek megosztását is jelenti („hiába fürösztöd önmagád
ban, csak másban moshatod meg arcodat"). Ezt keresik a fiatalok (nincs, aki friss, tiszta vízzel 
borulna ártatlan életükre" — Én dobtam 1.217), s az emberek („tisztaságra vágynak" — szépet, 
tisztát kell egyszer már felmutatni az embereknek" — Tanítások, A távol új és új egeket szór.-.. 
I. 278, Reggeli I. 341.) 

Távolodunk a kiinduló vers tolvajnyelvű dalának soraitól? „Neveltem kövem patakon" 
— Ugyanaz a „szűzre mosó" víz csobog ebben a titokzatos patakban, mint a „szent hömpölygő 
hit-folyamban", vérként csörgedező kristály-vízben és vérben. 

A patak és szerelem kapcsolódik össze ebben a tágabb értelemben is. A kedves lénye és 
az üdítő patak közvetlenül is összetalálkozik: 

„Ha mosolyog, mosolya csupa csillag, 
de ha szomjazom, akkor friss patak" (Csodálkozás) 

(I. 162) 

(Ez a képzetsor mozdul meg a költőben, amikor már férfiként a Szinva-patak vérőfé-
nyektől csillámló sziklafalán ül: 

„. . amint elfut a Szinva-patak 
im újra látom, mint fakad 
a kerek, fehér köveken, 
fogaidon a tündér nevetés" (II. 88. Óda) 

A kövek és fogak fehérsége — tisztító forrásként kibuggyanó nevetés: a szerelmes fel
ragyogó mosolya kapcsán villan egybe.) 

És találkozik a kedves nemcsak a patakvízzel, hanem minden más tisztító vízzel víz-
csepptől tengerig: 

„Mosolya vízcsepptiszta tenger 
— s az ő szomorú mosolyába 
beléömlik minden más asszoify 
tisztító, éhes kacagása" (Férfiszóval I. 170.) 

Szerelem és tisztaság találkozik a kedvesben, a patakvízben, — meg a felbukkanó, sejtel-
mqß „fehér kövekben" is („Neveltek kövem patakon.. . csobogott nap mint nap a víz, tiszta már 
kövem, mint a víz"). ígéret, biztatás, feltétel ez a patak hullámai alatt lapuló kő, kavics. 
Éppen tiszta, „fehér"-ségével az igazi szerelem bizonyítéka és ígérete. A kristályos kavicskák 
önmagukban is a tisztaság másik értelmét idézik: 

„oly ártatlan, mint a kavicsok fehér homlokai" (Most fehér a tűz) 
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A „patakon nevelt kő" a testet öltött ölelkezést szimbolizálja, amely épp megvalósulása
kor álomszerűén légiessé is válik: 

„Fektessem-e már szívünket egymásra 
a patak fehér kavicsain?" (A kelő korongba... I. 205.) 

„A rák" képébe öltözött költő is a „legfehérebb kavicsnál" vár kedvesére. (I. 242.) 
A kedves és a tisztaság is szorosan összefonódik. Nemcsak a mosolya „tisztító", ő az, aki 

„tisztára öleli szívemet" (Hajnalban kel föl. I. 226). 
S így biztatja: 

„Sokat kerested, tiszta vagy" 
(tornyunkat rakni való vagy, 

gyere már haza én uram") 

Tisztaságot ígér a kedves („tiszta már kövem, mint a víz"), de tisztaságot is vár. „Sokat 
kerested. .. "mondja sejtelmesen. Mit keresett? „Sokat kerested, tiszta vagy". A tisztaságot 
kereste? — . ' 

„nem halhatok meg, nem szabad 
míg meg nem találtam a tisztaságot" írja a „Beteg vagyok" 

(I. 281)-ban 

De nem csak a tisztaságot keresi, mindennapi értelemben, még csak nem is egyszerű 
szimbólum ez a „tisztaság". 

Itt: összefonódik ez a „tisztaság-keresés" 
a „patakon bujdosás"-sal, 

kedveshez közeledéssel. 

Egymásbajátszanak ezek az utak és célok. Áttetsző, összetapadó fogalmak, mint jel
képeik, pl. a víz, szerelem stb. 

„Fürödjünk meg a folyóban, szív a szívben, 
hiszen mi is tiszták vagyunk 
hátha mi is elfolyunk a tiszta vízben 

Tiszta vagyok, azért vagyok, 
mert szeretlek" (Bibliai I. 193). 

—„ Csak akkor szerethetlek, ha tiszta vagyok, de csak akkor és azért lehetek tiszta, ha szeret
lek." 

„tornyunkat rakni való vagy ; 
lakom szívedben, én uram, 
gyere már haza, én uram. 

„Szívedben" lakom, tehát benned, magadban. — És mégis távol van ez a kedves, 
keresni, ballagni kell hozzá? Hogy lehet? 
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. . . ő, az igazi kedves.. 
Szívünk ormán él s minket is 
szelid erővel odaindít." — ad választ a „Férfiszóval". Mikor a 

kedveshez ballag, akkor„szíve ormára" kapaszkodik, vagyis saját „magasságára". Maga elé 
állított követelményekhez közeledik, neki kell különbbé válnia, hogy odaérjen. 

Zálogként őrzi ezt a jobbik, tökéletesebb énjét, a kedves, aki: 

„szívemmel ül, mint küszöbön" 

Megkettőződik a szív. Az egyike/ várja („szívemmel ül. . ."), a máükban lakik („lakom szíved
ben. . . " ) . Az egyik szív várja, csak a „küszöb", a kezdet, az első lépés, a másik szív „ormán" 
lakik a „szív szívében", magasan, ahova még hosszú az út3a. 

Egymást vendégül látó otthonok képét idézik ezek az egymás szívébe lépések és kölcsö
nösen saját „csúcsukat" tartogatják egymás számára: 

„Kis küszöbén kicsit megállok 
magos szívén zengve megállok" (Mégis elveszem I. 228) 

A kedves magassághoz kapcsolódik mindenképp. Emelkedni, nyújtózni kell hozzá. De egyben 
az emelkedés záloga is, egy még nagyobb magasság: torony építésére találja alkalmasnak 
(„tornyunkat Pakni való vagy"). 

Ugyanekkor ez a magason trónoló 
Kedves a fényekkel is rokon. 

„Fényekkel ott a küszöbön, 
(szívemmel ül, mint küszöbön). 

Az eddigi képekben is fölvillan sorra a fény is. A kora reggeli verőfény úgy hordja a vér
pezsdítő örök fény ragyogását, melegét és tisztaságát, mint a patak vakítóra mosott fehér 
köveiben visszaverődő. Az ölelés is ehhez hasonlítható: 

„ölelésünk tiszta, mint a patakba hullt fény", 

Másutt: „patak kéne, napfény kéne 
lehevernék az ölébe." (I. 151). 

Visszavert, megsokszorozott fényt idéz a szerelem: fehér kövekben vagy víztükörben 
visszatükrözöttet, képrázót. így vibrál a ragyogó mosoly is, amely: „csupa csillag".(I. 162).. 

Mert ez a csillagos, napfényes kedves az égitestek, a magasban lakók testvére: 
„üstökösláng" „hull a homlokárul" (Férfiszóval. I. 170). 

És nemcsak verőfény, hanem a legígéretesebb, legsugárzóbb kora reggeli fény a rokona. 
A kedves és a hajnal találkozik, hiszen 

„a hajnal 
fiatalasszonyok szívéből keletkezett" (Csengő I. 280) 
„hajnalból köti ragyogó kontyát" a nő a tükör előtt 

(I. 175) — s a szerelmi elragadtatásnak is a hajnal 
kínál hasonlatot: 

„Micsoda melletted a napsütött szőllőhegy 
a hajnalszőrű, friss égi állat". (1.192) 

3a Ugyanez a gondolat „Én szíve lennék a szívednek" (I. 442.). 
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A patakpart ölébe heverés is úgy történne, úgy „virágozna mint az égbolt, ha a kakas 
kukorékolt": vagyis, mint a hajnali ég. 

A kedves — a fénnyel, tisztasággal, magasággal találkozik: a hajnali égben: Az álomban, 
amikor: 

„a hajnali égre leheveredünk 
és csodálkozunk csak az életen" (Csodálkozás I. 162) 

így lesz „A szőkeséged kora hajnalég". (És a késői legmélyebb szerelmi vers legelfullad-
tabb pontján; az elnehezült önfeledt csodálat: 

„Milyen magas a hajnali ég!" (II. 88.) 

S nem véletlen veti a boldog vágy ingét a reggeli tájra, s a kedves neve: „törékeny bájú verő
fény". (II. 197. Hexameterek) (Vö. még „Reggeli fény", Hajnali vers a kedvesemnek, Mint 
börtön ablakára 4.) 

A „patak"-kal kezdődő képzetsorba nemcsak a „magasság"' és „fény" kapcsolódik 
hanem mindenütt megpendül a „zene" is különböző formákban. 

A kedves és ének fogalmai összetapadnak: 

„Énektestű és ismeretlen 
ő az igazi kedves mindig". , 

Tárgyalt versben: „komoly örömmel énekel, 
erős urának énekel". 

De kölcsönös ez az ének is, mint egymás magassága és a tisztaság, — nemcsak a várakozó 
nő énekel, maga is így érkezik: 

„kis küszöbén zengve megállok," 

„zászlókkal, zenékkel megyek". 

Másutt: „Kis Asszonyom, ne sírj, nagy Egy vagyunk mi ketten, 
A végtelenbe megmaradsz velem 
Az Ének én vagyok, s rólad énekeltem"4. 

Mit mond el a költő tolvajnyelven? 

Két összefüggés-hálózat burjánzik az egymásbaölelkező versek mögött. Egy elvont, 
filozofikus, bonyolult okoskodással követhető felfogás és egy szinte fizikailag érzékelhető, 
hétköznapi emlékképek fénye, hangja, tapintása. 

A költő mélázó elmélkedése fennhangon: „Nekem a tiszta patakvíz kristálya, a fehér 
kövek csillámlása, a nyíló hajnali ég, kedvesem mosolya, ölelése — külön-külön és közösen 
idéz valamit: önfeledt bizakodást, reményt, ujjongást, a beteljesülés, kivirágzás ígéretét". 

4 Idézett töredékek az 1961-ben felbukkant ismeretlen József Attila kéziratokból 
valók. (L. Szabolcsi Miklós : Sajitos Gyula József Attila-kéziratai. ITK, 1961. LXI. évf. 6. sz. 
722—744. 1.) Érdemes az említett töredék korábbi változatában megfigyelni a végigvitt 
motívumok sorozatos felbukkanását: 
Mint börtön ablakára a hajnal Bokrétásan borul bókolni, 
Ugy jössz komor, bús életembe. A friss kis harmat-láb elébe. 
Mint börtön ablakára a hajnal, Megcsókol jénye mindent, holmi 
Mely nagy kedvvel jön, vígan zengve Kis érdemetlen gazt is s végre 
RigÓk, harsannak torkából ki A börtön ablakára lebben. 
S a vén, öreg Föld lelkesedve 
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Motívumok rendszere — visszatérések 

Rendszert alkotnak ezek a motívumok? Nem alkalmian kerültek csak egymás mellé? 
Összefüggés-hálózat egy részletére világít valóban ez az egy versre irányított reflektor? 

Ha állandósult láncként tapadnak össze a kiemelt motívumok, akkor ismétlődni fognak. 
Ha közülük bármelyik felbukkan, — mellette, utána, mögötte az összetartozó többi láncszem 
is asszociálódik, árnyékként, beleértésként követi. 
Pl. a patakot („ha szomjazom,.. friss patak") 

a tisztaságot („tisztára öleli szívemet") 
a kedves idézi a magasságot („szívünk ormán él") 

, a fényt („Fényekkel ott a küszöbön") 
a hajnalt („A szőkeséged kora hajnalég") 
a zenét („Énektestű és ismeretlen.. ") stb. 

Ugyanígy sodródik össze egymással a többi, felbukkanó képzet (patak, szerelem, magas
ság stb.). 

Hogy ez így van, — éppen az ifjúkori versek jellegzetes, kirívó kifejezései mutatják. Pl.: 

„patakhúrú ének" (Én dobtam) 
„csóknak mondott szédítő naprendszerek" 
„zengő fekete hajú, . . . szelíden mosolygó... naprendszerek" 
„sokhajú . . . tisztaság" (Beteg vagyok) 
„hajnalonta gyönge virágokat okozó fényesség" (Érik a fény) stb. 

A legtöbb példát az „Én dobtam" c. versből választottam, mert ezeket követni is 
tudjuk éppen a már ismert képzetlánc nyomán. 

A „Virágos" és versrokonai állandó társítást mutatnak a következő motívumok közt: 
patak zene szerelem — tisztaság — magasság — fény -

(kedves) (hajnal) 
Ezek a láncszemek villannak fel és kapcsolódnak össze, hol egyik, hol másik pontjukon 

az „Én dobtam" egyik legbizarrabb szakaszában: 
„Ez a szerelem s a patakhúrú ének, mely most 
(patak — szerelem — tisztaság — magasság — fény — zene) 
Kinyújtózkodik, hogy /ö/érjen valahogy kedvesem bokájáig. 
(patak — szerelem — tisztaság — magasság — fény — zene) 
„A lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért 
van az, hogy csóknak mondjuk a szédítő naprendszereket, 
(patak — szerelem — tisztaság — magasság — fény — zene) 
forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden 
mosolyognak az imádságok. 
(patak — szerelem — tisztaság — magasság — fény — zene) 

kedves 
A motívumok ismétlődése nyilvánvaló. De még jobban kiélezi a lappangó, bosszankodó 

kérdést: van-e értelme és jelentősége ezeknek az ismétlődéseknek, s ha igen, mi? 
Ügy tetszik, hogy a szigorú ítélet, amit József Attila maga fogalmaz meg Kassák versei

ről szólva, 1931-ben — saját hasonló munkáira, éppen ezekre a sorokra is vonatkozik.: „Képe
ket képzel, amelyek közül hiányzik a szemléleti folytonosság. Gondolatokat gondol, amelyek 
jelentést nem hordoznak. Összetételeket gyárt, anélkül, hogy dolgának jelentősége volna."5 

„hiányzik a szemléleti folytonosság". 
5 Kassák Lajos 35 verse. I. J. A. Ö.M. III. 110.1. 
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Az idézett szakasz „szemléletileg folytonos" képet rajzol elénk, ha gondosan megnézzük. 
A „szédítő naprendszerek", „akik" „forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden mosolyognak 
az imádságok": egy égbolton kibontakozó emberi, sőt női fej, szelíden mosolygó, imádkozó 
arc körvonalait mutatja. S ez a fej, a bolygók magasságában lakó fej folytatása az előbb fel
bukkanó bokának, „kedvesem bokája"-nak, amelyhez szintén nyújtózni kellett, pataktól 
naprendszerekig nyújtózó énekkel, egy létrává nőtt húros hangszerrel, — amely hárfa alakját 
sejteti a vízióban. (A vers végén felbukkan a hárfa szó: „hárfaszemű fiatalok"). — Keresett, 
erőltetett ez a „kép"? Cáfolja ezt a vádat az, hogy rokon képekre találunk a versek közt. 
Lényegében ugyanezt a víziót rajzolja elénk, világosabban a „Férfiszóval": 

„A szőkeséged kora hajnalég 
és űzöm egyre, loholó bolondmód, 
kiben az őrület tallója ég. 
Mérföldet lép ő, fellegekbe bomlót. 

Mint izzó létra, végtelent hatolt át 
vágya, de rajta szédül és hebeg, 
ki futván, égnek viszi a lajtorját 
és el nem éri soha az eget." (I. 170.) 

(A harmadik személlyé váló első személy többször előforduló jelenség. Végig a költőről van 
ázó.) Elmosódó itt is a kép. Csak hajjal jelzi az égbolton fölrémlő női fejet. (A világos „hajnalég" 
szőke hajat, — a naprendszerekkel tündöklő esti égbolt feketét idéz.) 

S ehhez, a magasból biztató fejhez „mérföldet" kell lépni, „fellegekbe bomlót". — Épp
úgy, mint ahogy az előtt „kinyújtózni" kellett, akár a bokájáig is. A „zengő hajú" fej elérése, 
a „csók", szinte elérhetetlenségbe vész. Itt: az ég, a kedves felé vitt végtelen létrán áll a költő, 
de rajta „szédül és hebeg". Megcsuklik a kép: rajta sincs a „létrán", csak „futván égnek viszi 
a lajtorját" — s tán soha el nem éri. A „fellegekbebomló lépés", „kinyújtózó szerelem", vagy 
patakhúrú ének"-ként emelkedő vágy: a magassággal összenőtt „kedvest" közelíti. 

Valóban hézagos ez a „szemléleti folytonosság". De éppen azért, mert elválaszthatatlan 
a g o n d o l a t i egységtől. Ahol megáll a szem terepe, a látható kép, ott a gondolat lépésével 
kell megtoldani a víziót. 

A „kép" harmadik ismétlése, s talán a legszebb változata ezt mutatja: 

„Énektestű és ismeretlen, 
ő, az igazi kedves mindig. 
Szívünk ormán él s minket is 
szelíd erővel odaindít. 

Hogy meredekjén bátorítson, 
szerelme mély mezőkre tárul, 
ilyenkor egy-egy üstökösláng 
lelkünkbe hull a homlokárul." 

Itt is magasból szórja a kedves homloka a naprendszerek csillámait. Mindhárom képben 
magason trónol a kedves — legyen az égbolt, vagy hegyhez hasonló („meredekjén") —, akár 
a „szív orma". S a megközelítés történhet létrán, vagy „patakhúrú ének" zengésével, — vagy 
akár csak úton, fák közt, „zászlókkal", zenékkel, meredeken kell megközelíteni: bizonytalan 
végű úton („el nem éri soha az eget", — „mikorra kedved könnyet ér"). (Ugyanezeket a kapcso-t 
lásokat mutatják a „naphajú lány" kifejezés I. 4. és a „Nyár volt" sora. „Ha napcsók]amk 
arra zengnek"). 
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Átváltozás 

Mit mutatnak az összefüggések? Érdekes kettőséget, az átváltozásban levő vers-világ 
két arcát. 

Az egyik arc: furcsa, merev, vergődő nyelvben tükröződik, bonyolult képzettársításokat 
mutat. (Pl. az „Én dobtam" és hasonló szabadverseké.) A másik, a bontakozó, egynemű, 
közvetlen kifejezésmód már a jövőt jelzi. (Pl. Virágos.) De míg az előbbi esetlen, bizarr, — az 
„egyszerű" nyelv gyakran testetlenül lebegővé lesz. S a két oldal fogyatékosságai összetalál
koznak, későbbi erények bölcsői. 

Az ifjúkori és érett művek folytonosságát figyelhetjük például a szókincs sajátosságainak 
alakulásában. Senki se tette „súlyosabbá és fénylőbbé" a magyar szótárt, mint József Attila 
— állapítja meg találóan Illés Endre.6 Ez a „súly" és „fény" meglevő legelemibb szavaink 
fogalmi gazdagodását jelenti elsősorban. Ritka nála a neologizmus, újszerű szóösszetételt vagy 
képzést se igen találunk. A szavak hátterét dúlja fel és szüli újjá észrevétlen. — Ebből itt 
annyit látunk: hol zsúfol, hol csapong. Hol jelentősen ejtett egyszerű szavakkal verskörnye
zetre, távoli vonatkozásokra utal (fehér kő, tisztaság, patak stb.); hol rébuszokban beszél, 
amikor kihagy, átugrik ismertnek vélt, szubjektív összefüggéseket (patakhúrú ének, csóknak 
mondott naprendszerek stb.). Mindkét esetben b e l e é r t i a ki nem fejtett tartalmakat, 
a modern költészetben jól ismert „implikált asszociáció" jelenségét látjuk.7 Az érett költő 
szókincsében megszűnik ez a szövevényes háttér, szavai nem támaszkodnak sután, nehezen 
követhető szubjektív vonatkozásokra. — De megmaradnak az implikálás pillérei. 

Milyen pillérekről van szó? Kedvenc, ismétlődő szavai (patak, tisztaság, kedves, hajnal 
stb.) két part között lebegnek. Egyrészt konkrét, érzéki emlékképek, a fizikai jóérzés világának 
képzetei (frissen fürdés stb.), az öt érzék kellemes, harmonikus élményei; másrészt átszellemül
nek, lebegő fogalmakká válnak a hozzájuk tapadó elvont vonatkozások miatt („Nem halhatok 
meg, . . . míg meg nem találtam a tisztaságot"9 stb.). A költő tapogatózó filozófiája felemeli 
a szavak testét, lábuk alig éri a földet. 

Később ezek az egyszerű szavak úgy emelkednek már fel, hogy talpuk szilárdan áll 
a földön, s mégis még biztosabb ívben szárnyalnak. Pl. „az emberi formájú csend", „könnyes 
bölcsesség", „űrként táguló elme", „hars erények" stb. az elvonatkozó értelem szülöttei, s 
ugyanakkor fogaimiságuk ellenére tapinthatók.9 A fiatalkori verseknél is, s az érett műben 
egyaránt érzékelés és eszmélés pillérei közt feszülnek a szavak. 

Még világosabb az összefüggés a képeknél. Főleg a szabadversekben sok olyan képet 
találunk, amelyek első látásra se nem szemléletesek, se nem értelmesek. (Pl. idézett kép: „Ez a 
szerelem s a patakhúrú ének. . .") Érzékletesség és gondolatiság oldaláról egyaránt esetlenek. 
A képek vízióit elvont gondolattal kell kiegészíteni, — ahol megtörik a szem vonala, az ész 
zárja le a láthatárt. 

Ugyanez a tulajdonság érik villámfényű, torkonfogó szépséggé a kész költőnél, össze
fonja az érzékelő és elvonatkoztató apparátust, kizárólag mindkettővel követhetők a legszebb 
leg — József Attila — sabb jelenések: 

6 ILLÉS ENDRE : József Attila szókincse. Csillag, 1955. Krétarajzok. 
7 L. Charles Bally definícióját. (Idézi ZOLNAI BÉLA : Nyelv és stílus. Gondolat. 

1957. A nyelvi kifejezőség formái. 133. 1.) 
8 Beteg vagyok c. vers. A „tisztaság"-ra hivatkozás nem egyéni sajátosság. Korszakos 

jelenség, hogy mikor jobb jövőre várnak, az elvont emberi „tisztaság-ra, jóságra" stb. építe
nek. Ezt látjuk a háború utáni irodalomban Walt Whitman idézetéről Kassákéig. 

9 WACHA IMRE a készülő József Attila-szótárról írva így elemez egy szót: „a 'háló' 
-szót ritkán használja konkrét értelemben..." Ugyanakkor a különböző jelentések mögött 
szinte mindig megtalálhatjuk. 
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„A zúgó egek fenekén lapulok 
most, e költemény 
szorongó lelkem buboréka."10 

Másutt: 
„A pillanatok zörögve elvonulnak, 
de te némán ülsz fülemben." 
„Hallom, amint fölöttem csattog, 
ver a szívem."11 , <i 

A látomásnak csak körvonalai lebbennek meg, de még teljesebb eget feszít fölé. „Láttat" 
az aggyal és „gondolkoztat" a szemmel. 

Klára Széles 

ON JUVENILE VERSES OF ATTILA JÓZSEF 

In the study the author deals with the starting of Attila József. He is parallel observing 
the poet's human and poetic way with attention in the years 1922—26. At the way of life he 
places in the centre the marks of personality in formation, at the verses the moments of birth 
of specific poeticái language. In both cases the question put sounds as follows : through what 
historical—artistic mazes, by what human and poeticái excellences is the poet led to the 
direction of progress? It is the period of breaking up forms in particular years in Vienna,-
expressionism), and the free association in poetic diction that corrie to limelight here. 

The study comes to the conclusion that it is just from the uncompromising, unrelieved 
struggle that the specific marks of the poet's later mature character and style will be emerging. 
The characteristics taking root of the hobbledehoyhood will be moulded by the mutual contra-
dictions of individual and society. And the elements of deep spontaneity and consciousness of 
a high degree are alloyed by the bold turns of style hardly to be followed and by the new 
imagery as it will be done by the mature poet in crystallized form. 

10 Már régesrég. 
11 Óda. 
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