
"Krisztus üzenete mindenkinek szól. De hogy meghallják az emberek, hírdetní "
is kell nekik. Az evangélium nem múzeumí tárgy. Az evangélium élet. És mínt
élet, életet akar és keres. Az üzenetet nem feltalálni kell, hanem megtalálni.
Akinek ez megadatott. Isten szava az élet sűrűjében, az élet szívében szeret él
ni. Élni akar és szeret élni. Szereti az embert és az ember életét. Ami nem
könnyű és ami kemény anyag. Az Isten szavát azonban nekünk nem kell és
nem szabad féltenünk tőle." (62. o.)

A keresztény ember egyházának képviselője is. Annak a közösségnek is,
amely Krisztus nevében összefogja az egyazon hívőket, hogy együttesen szól
jon imával, hálaadással, kéréssel Istenhez: tartson meg minket, a világot, az
emberek összességét mérhetetlen szeretetében. Az egyház az a medence, amely
a Krisztusból fakadó forrást évszázadok óta őrzi és gyűjti. Belőle marítünk
erőt a felelősséghez, reményeinkhez, küzdelmeinkhez, amelyeknek tárgya a világ,
~rtelme az ember, célja az Isten. "Az egyháznak most, az ember maga intézvén
földi dolgait, át kell vennie igazában képviselni Isten ügyét az emberekben, az
emberek között - az emberek javára. Meg kell nekik ,mutatnia' az Istent. Meg
kell őket tanítania a Hozzá vezető útra. 1V1e1't akármilyen nagyszeruvé és cso
dálatossá építi is az ember ki a földet, földi életét, ennek a végessege mégis
csak nyomja az embert, és tovább kérdez, A végtelen felé kérdez.

Elhibázott lenne itt a sértődöttség, merthogy megváltozott az egyház evilági
viszonyulása az emberhez és ennek társadalmához. És még elhibázottabb lenne
az emiatt való ,kivonulás' az ember társadalmából. Hiszen az üdvözítő egyházát
az emberekhez küldötte el. Minden emberhez. Hogy megtanítsa az embert az
Istenre. Nem olyan Istenre, mínt amilyent ő esetleg .megcsinál' magának, ha
nem az igaz Istenre.

És nem abból kell az egyháznak kiindulnia, hogy az ember elbukott és el
bukó, hogy az ember bűnös és gyenge, akármennyire igaz is ez, hanem abból,
hogy a helyes önismeret alázatán belül igyekezzék visszaadni, megőrizni az em
bernek az önbizalmát - az életéhez, önmagához, dolgaíhoz, a világhoz, az Isten
hez. " És az Isten szándéka nem az előle bujdosó, nem a gyenge, nem az ön
magát marcangoló ember, -hanem a hitben és bizalomban, az értékek helyes
rangját felísmert, napba néző, Istenre néző ember, aki bízik az Istentől kapott,
beléje teremtett képességeiben is, és nagyon bízik az Istennek őt segítő folyto
nos kegyelmeiben is'. És azért munkálkodik, hogy jöjjön el munkássága során
és folytán a mindig szebb és jobb földi ország is az ő számára és leszárma
zottai számára is, és jöjjön el benne is, neki 's és ivadékaiban is, az ő szá
mukra is - az Isten Országa." (698. o.)

Önvallomásnak is beillő sorok,
Egy élet zárszámadása.

BENEY ZSUZSA

Józsefiliila kél késői versének Islen-képe
Élete utolsó évében, 1937-ben József Attila két olyan Istenhez forduló, Is

tent közvétlenül megszólító verset írt, melynél forróbb és kétségbeesettebb se
gélykiáltást, mondhatnók: forröbb és kétségbeesettebb imádságot aligha isme
rünk. Ez a két költemény (Bukj fől az árból és Nem emel fől) a költő életmű

vében esztétikailag is kiemelkedő jelentőségű; megrázó mélysége, felbonthatatlan
komplexitása, és ezt a komplexítást újra meg újra átvilágító értelmi és formai
világossága miatt századunk legnagyobb lírai versei közé sorolható. A legna
gyobb vallásos költemények közé is.

És mégis - ha pusztán ezeknek a verseknek alapján is tesszük fel a kérdést
(mellőzve a költőnek egyéb verses, prózai, vagy különféle emlékezésekből is
mert emberi megnyilatkozásait): hitt-e József Attila ebben a rnegszólított Isten
ben? - egyértelműen sem igennel, sem nemmel nem válaszolhatunk. Nem azért,
mintha ezekből a versekből nem hallhatnánk ki az esendő és esett embemek egy
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világ feletti hatalomhoz forduló jajszavát - és bármilyen komolyan vegyük is
azt a tényt, hogy a legutolsó versek egy mindenben, a világ valóságosságában
is megrendült, égen-földön társat, támaszt, biztonságot kereső, súlyosan beteg
szellem segélykiáltásaí, ebben a világ felett álló, segítő és büntető hatalomban
egy transzcendens értelmezéstől mentes, csakis emberi vonásokat viselő, óriásivá
nőtt apát vagy segítőt látni tévedés lenne. József Attila Istene - mint azt meg
kíséreljük bizonyítani is - transzcendens Isten; a hit vagy hitetlenség kérdését
nem ennek az Istennek természete miatt indokolatlan feltennünk. Transzcendens
Isten e versek szerint is lehetséges - de vajon ez a lehetőség megvalósul-e
Isten létezésében, s ami a költő számára még fontosabb kérdés: jelenlét-e Isten
létezése?

Habár a személyes, megszólttható Istennel kapcsolatban mindíg ez utóbbi
a legfontosabb kérdés - és József Attila e két verse a személyes Istent szólítja
meg -, e versek elsődlegesen nem erről a jelenlétről beszélnek. A megszólítás
ban benne foglaltatik, feltételezett ez a jelenlét, de a lírai megszól ító formában
a hangsúly elsősorban a megszólftáson (és implicite a megszólítón) van; a köl
teményesztétikai értékrendjében a "másik", a megszólított valóságos lehet ak
kor is, ha a versen kívülí - e megszólításon, kivüli - világ rendje szerint
helyzete meghatározhatatlan: tehát sem valóságosnak. sem nem valóságosnak,
sem igaznak, sem nem igaznak nem definiálható. A versen kívül eső tudatvi
Iágban: a vers ídőtlenné, örökkévalóvá lett pillanatnyiságán kívül eső tudatfo
lyamatban a költő hihet vagy nem hihet Istenben - a megszólítás költői inten
zitásának fokán mindennemű külső meghatározhatóság érdektelenné válik. A lí
rai költészet ugyanis, a benne formává alakult roppant érzelmi feszültség miatt
ismeri azt a lehetőséget, melyet legjobban a tiszta odafordulás fogalmával köze
líthetnénk meg - méghozzá fokozottabb, koncentráltabb formában, mint a mín
dennapi élet. Koncentráltabban azért, mert a lírába nem az "én" és nem a "Te",
hanem az odafordulás aktusa elevenedik meg; ez az aktus az "én" és a "Te"
személyér is magában foglalja, de az, hogy csak magában foglalja - jelképesen,
mint nyelvtani formát - lehetövé teszi, hogy mínd a megszólító, mind a meg
szólított csak jeleiben és nem racionális meghatározottságában legyen jelen.

A mindennapi élet is ismeri az érzelmi felfokozottságnak azokat a pillana
talt, amikor a megszólításban a másik személy, a "Te" realitása gyakorlatilag
érdektelenné válik - és számos olyan helyzet is, melyben a hit és hitetlenség
(akár transzcendens, akár reális vonatkozásban) meghatározhatatlanul összefonó
dik. A szerongásnak és az érzelmi feszültségnek ereje, mely a megszólításban
felidézi vagy megteremti a megszólítottat, s a lelket, ha átmenetileg is, eltölti
a teljes odafordulás Irracionális bizonyosságával, oly általános jelenség, mely túl
mutat e versek esztétikai értékén. Gondoljunk csak a szerelmí extázis egyes fel
fokozott pillanataira, vagy a friss gyász végzetes kétségbeesésére. amikor az ér
zelmek bizonyossága szerint még létezik a másik ... - vagy azokra az egzisz
tenciális határhelyzetekre, az életveszély, a nagy megrendülések, a hirtelen fel-'
törő aggodalom vagy részvét pillanataira, amikor önkéntelen kétségbeesésében a
lélek fogódzót keres, vagy sokszor teremt magának. Életünk határhelyzetei azon
ban ritkák, s az értelem későbben rendezni, helyre tenni próbálja irracionális
felvillanásait, akárcsak a hit és hitetlenség összefonódásának egyéb megnyilvá
nulásait. A tisztázatlanság kellemetlen, feszítő tudata, az emberi tudat tiltako
zása az ellentétek egyidejűsége ellen egy irányba tereli ezeket a nehezen meg
határozható lelki tartalmakat, tudatunkban mind egyszerűbbé és körülírtabbá,
egyszersmind azonban mind világosabbá is válnak. Nem így a költészetben,
pa.,. excellence József Attila, s még kifejezettebben József Attila késői költésze
tében.

A hit-hitetlenség meghatározhatatlansága ugyanis nem csak, és elsősorban

nem is a fenti ekkel magyarázható. Nem csak abból következik, hogy a meg
szólító viszony - a megszólító lírai vers - műfaji sajátossága miatt sem a
költőnek, sem az olvasónak nincs szüksége e kérdés eldöntésére. Belülről, a
versek s a bennük foglalt Isten-kép természete szerínt is - és ez a fontosabb
szempont! - eldönthetetlen a kérdés. Ez az Isten-viszony - és tükröződéseként

az Isten-kép - feloldatlanul tartalmazza a hit és a hitetlenség ellentétét. még
pedig, paradox módon, éppen azáltal, hogy a költő metszően éles Iogíkájával
folytonosan meghatározni, ellentétpárokra sarkítani és köztük választani akar. A

311



mindennapi ráció tendenciája a kétértelműség feloldása - József Attiláé: kifej
tése, méghozzá olyan komplexításban, mely egységében is megtartja az ellenté
teket. A költő utolsó hónapjainak tragikumát alighanem ez: az ellentétek színk
róniája, feloldhatatlanságuk tudata, és az okozhatta, hogy túlhajtott s mind
kényszeresebbé váló értelmi feldolgozó tevékenysége miatt arra kényszerült, hogy
lássa, s mind tehetetlenebbül élje át a létfontosságú tudati ellentétek egyidejű

ségét. A tudatalattiból feltörő lelki tartalmak már-már mániákusan leíró, logi
kai feldolgozása olyan elmosódó, a tudatosság határán történő lelki mozzanato
kat is "megvllágft, melyek eddig a költészet számára is rejtettek maradtak. Ilyen
fokú ösztönös-érzelmi mélység és a rendező értelem ilyen vakító fényessége csak
egészen kivételes alkalmakkor találkozhat - s a költői helyzet tragikumát fo
kozza az a tény (s ezt a költészet szempontjából tragikus, de egyben kivételes
lehetőségnek is nevezhetjük), hogy a rendező értelem itt egy rendezhetetlen lel
ki tartalomra világít. A versteremtő feszültség tehát mind a versképzetet lét
rehozó ösztönös-érzelmi, rnind a feldolgozás értelmi és formai szférájában rend
kívül erős; a kétirányú - az ösztönös-érzelmi és a tudatosításí - feszültség
egymás ellen is hat. Ez, a vers különböző mélységeí között támadó teszültség
teszi olyan döbbenetesen, lélegzetállítóan tragikus hatásúvá József Attila késői

költészetét.
A versteremtő feszültség nem egyedül érzelmi indítékú - alighanem he

lyesebb,ha alétérzés, hiszen az egész személyiség feszültségéről beszélünk. A
Bukj föl az árból és a Nem emel föl című verseket külőnlegesen erős feszült
ség hozta létre - ennek elsődleges oka azonban nem Isten létének vagy nem
létének filozófiai kérdése, de még csak nem is az embernek Isten lététől függő

egzisztenciális szerongása. Ezek a versek Istenhez, de nem Istenről szólnak, s
annyit már első közelítésükkor is megérzünk, hogy nem Isten létének bizonyos
sága, hanem Isten létének vágya teremtette őket - helyesebben egy olyan meg
határozhatatlan célú és eleve teljesíthetetlennek tudott vágy, mely csak egy
transzcendens, mindenható és mégis ember-idegen lény képzetében ölthetett
formát.

Foglalkoztatta-e Isten már 1935 előtt is József Attilát? - vagy konkrétab
ban úgy is kérdezhetnénk: szervesen nőtt-e ki a késői korszak Isten-problémája
megelőző éveinek költészetéből? 1922-1925-ig József Attilának legalább 25 ver
sében szereped valamilyen módon Isten. 1928-ig rohamosan csökken ez a szám,
és 1929-30 körül a motívum teljesen eltűnik. Csak 19:35-ben bukkan fel újra,
ekkor azonban mind több, s mínd többértelmű megfogalmazásban, s mind fon
tosabb a költészet-teremtő funkciója.

József Attila költészetének egyik jellemzője a versei közt fennálló rendkívül
erős tartalmi és motívíkus összefüggés. Egyes problémakörök és motívumok sok
szor évekre eltűnnek, hogy azután búvópatakként törjenek újra elő - de ezek

,az első' megfogalmazások azután mint ős-formák, mint kristályosodásl magok,
"minták" hatnak, a későbbiek szinte ráépülnek ezekre a korai képekre. To
vábbi bizonyítást igényelne. egyelőre csak mint seitést közölhet jük, hogy az
újra és újra felbukkanó képek szimbólumtartalma nem feltétlenül következetes
- úgy látszik, hogy maga a kép az, ami archetipikus látomásként e költészet
új meg új szímbólurnképzésl folyamatát megindítja. Igy az Isten-kép sem je
lenti míndíg ugyanazt, még József Attila korai költészetén belül sem - azt
azonban biztonsággal megállapíthatjuk, hogy a költőt Istenhez fűző viszony kez
dettől fogva nem egyértelmű, még ott sem, ahol látszólag teljesen pozitív vagy
teljesen elutasítá. Ez a nem egyértelmű viszony azonban távol áll az 1935 után
írott versek immanens ellentétességétől. Hangsúlyoznunk kell ezt a kulönböző

séget annak ellenére, hogy a késői, ismertebb versek olvasóját szinte szíven
üti a tizenhét éves fiatalember egyik első istenes versének fogalrnazásmódja :

Gyere Úristen, nézd meg, itt vagyok 
tudom, előtted el nem sáppadok.

Azt, amit adtál - megvan épen - vedd el!
'sz csak hitegettem magam a Neveddel.

Te oly erős vagy - gondolsz egyet s van,
de nékem kínos a bizonytalan.
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Vagy nem is adtál - én véltem bolondul,
hogy számon élet-szönő mustja csordul.

Ne haragudj hát, Isten, nem tiiszek,
de nyakamban száz kétséget oiszek,

Szaress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt,
mint Nap havat, amit magába olvaszt.

Vagy üss agyon hát, csak törődj velem
s én nem kérdem, hogy nincs-e kegyelem.

Odaadom a vérem is, ha kéred,
- mily furcsa az, hogy Néked nincs is véred!

Te jól tudsz engem, sorsom is tudod,
de vedd el tőlem a talentumod.

Vagy mért faragtál énbelőlem Embert,
kit Bölcseséged gyávasággal megvert? !

Tudom, előtted el nem sáppadok 
gyere Úristen, nézz meg - itt vagyok!

(Keserű nekifohászkodás)

Ennek a versnek néhány részlete: "Ne haragudj hát, Isten, nem hiszek",
"Szeress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt, I mint Nap havat, amit magába ol
vaszt" - legfőképpen pedig a következő két sor: "Vagy üss agyon hát, csak
törődj velem / s én nem kérdem, hogy nincs-e kegyelem" megdöbbentő rokon
ságot mutat a késői Isten-versekkel. De vajon, ha csak ezt, a fiatalkorit olvas
nánk, felfigyelnénk-e az Isten-látásban, az én-látásban és az egész vers-hely
zetben megnyilvánuló tragikumraj Tragikus-e ez a vers, megrázó, megdöbben
tő-e annyira, mint késői társai? - hiszen a fiatal, szinte még gyermek költő

szenvedésének és könyörgésének még inkább fel kellene keltenie együttérzésün
ket. Fel ís kelti, valószínűleg azért, mert tudjuk, hová vezet, s mílven poklok
köreiben jelenik majd meg újra ez a kétségbeesett segítségkérés. Visszavetítve,
a teljes magány (a tökéletes elszigeteltség) tudatában baljós fenyegetésnek lát
juk ezt az ifjúi magányosságot, de a teljes élet és a csaknem teljes életmű sú
lya még nem hitelesíti. Költői értéke szerint a Keserű nekifohászkodás aligha
hasonlítható a késői Isten-versekhez. Ha ennek okát keressük, nyilvánvalóvá
válik az átélésnek az a sűrítő ereje, mely az érett, késői vers nyelvi-formai
jegyeiben szmte észrevétlen marad, s mégis, a fiatalkoriból még hiányzó fe
szültséget produkál. A Keserű nekifohászkodásban a költő kiindulópontja felüle
tesebb, a magatartás ambívalencíája oldottabb, át tetszőbb, az ellentétes érzel
mek csak váltogatják egymást. Az egymásra következő versmondatok logikája
nem olyan feszítetten szoros, mint a késői versekben, ahol a vers óriási táv
latainak és távolságainak ellenére a részletek összefüggése teljesen természetes
nek tűnik. A költő érzelmi, hangulati változásainak egymásra következését ér
zékeljük itt, míg a késői versekben a feszülő egyldeiűséget, A Keserű nekifo
hászkodás Istenét nem a költő teremtette (mint a késői versekét) - ezek a so
rok egy meglévő, társadalmi-konvencionális (mondhatnánk úgy is: költőien kon
vencionális) Isten-képhez szólnak, Az attitűd itt valóban az "el nem sáppadok"
hetykesége - messze még a hiányba merevedő, az Isten megsemmisülő "ember
arc"-át tükröző költői hitelességtől. A lírai én végletes, mazochisztikusan kegyet
len, kényszeres őszintesége és az ebből fakadó koncentráló erő ebből a versből

még hiányzik, s hiányzik a következő évek Isten-verseinek sokaságából is.
Milyen hát ezeknek a fiatalkori verseknek Isten-képe? Megegyezik-e a késői

vel, vagy legalábbis emlékeztet-e arra? Nehéz erre a kérdésre egyértelmű fe
leletet találnunk, mert míg az 1935 utáni Isten-kép változása időbelileg és a
pszichés magatartás tükörképeként is jól követhető, alakulásának tehát "törté
nete" van, a korai, 1925, illetve 1926 előtti versek Isten-képe egymáshoz képest
oly ellentmondásos, hogy állandó, egyértelmű attitűdöt (még az ambivalencia ál
landó attitűdjét) sem lehet megállapítani. Ebben a néhány évben a költő írt
Istennel kategorikusan szembeforduló verseket (mint például: Mert Ismeretle-
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nünknek tetszik, Lázadó Krisztus) - írt olyanokat, melyeknek antropomorfíá
ja szocíálís tartalmat is hordoz (Isten, Istenem, 1924). Ezek a versek Istennek,
mint szegényembernek képét vetítik elénk, a szegények közt élő, őket segítő

Istenét. Az Isten-versek harmadik csoportjaként olyan verseket írt József At
tila, melyek egy világ fölötti, békés és nyugalmas Istent tételeznek fel. Ez az
Isten magasan és indifferens módon áll az emberi lét fölött ("Meg nem zavar
lak, én, Uram l elnézel kis virágaink fölött") (Isten, 1926), nincs köze az em
beri lét vívódásaihoz. és közönye míntha azt jelezné, hogy lénye a költő szá
mára érzelmileg megközelíthetetlen. Ezek az emelkedett hangvételű, himnikus, kis
sé patetikus versek (Komoly lett már, Imádság megfáradtaknak) Radnóti fiatalkori
panteisztikus lírájára emlékeztetnek, s könnyen lehet, hogy ugyanazon hatást
tükrözik. A hang még nem teljesen egyéni - de hogy ebből a nem teljesen
egyéni hangból, ennek alapján épül majd fel József Attila saját költészete, an
nak bizonyítéka az, hogy egyes képei (nemcsak az előbb idézett vers gondolati
formulái) - mínt majd látni fogjuk - a késői versekben is visszatérnek. Az
1926 előtt írt istenes verseket azonban nem tekinthetjük a késői Isten-versek
közvetlen előzményének; mint már említettük, a késői versek jellegzetes Isten
problémája csak József Attila költészetének 1935-ös fordulata után alakult ki.

Ez .a fordulat azonban nem volt előzmények nélküli, s így a késői korszak
Isten-versei sem a semmiből nőttek ki. - rejtetten, közvetetten már a megelőző

években is sűrűsödtek azok a témák, és fel-felbukkantak a világ látásának olyan
módjaí, amelyek jelezték a személyes Isten képének majdani megjelenését. Két
olyan vonulata van József Attila költészetének, amelyben ezeket az előzetes je
leket megfígyelhetjük; a kettő többé-kevésbé független egymástól, sót majdhogy
nem ellentétei is egymásnak - .de éppen különneműségük magyarázza a későbbi

Isten-kép ellentétességét.
Az első vers-magatartási csoportba azok a nagy költemények tartoznak, ame

lyek a harmincas évek derekához közeledve a költő mind átfogóbb, mínd filo
zofíkusabb vílágszemléletét tükrözik. 1933-ban és 1934-ben József Attila költésze
tének egyik központi problémájává válik a világ értelmének keresése, a Törvény
felismerésének, a rendezettség megtalálásának igénye. Ez az igény legtisztábban
az 1933-ban írott Ödából és az 1934-ben írt Eszméletből olvasható ki. Az elsőben

a világ természeti harmóniáját, a másodikban az emberi világ rendezettségét
szeretné meglátni a költő. Az Eszméletet elemezve másutt már széltunk a két
nagy költemény kapcsolatáról. Ezt a kapcsolatot sok vonatkozásában - mind
indítékában, mind érzelmi tónusában és ezzel összefüggésben gondolati konklú
zíójában is egymással ellentétesnek, de éppen ellentéteiben összetartozónak is te
kintjük. Most, az Isten-kép majdani kialakulásával kapcsolatban míndössze az
Öda nagy biológiai víziójában felismert harmóniára utalunk, s arra, hogy ez a
harmónia mennyíre általános érvényűen. képszerűségében mílyen magasan az
egyetlen test szervrendszere felett, az univerzum harmóniájának képeiben je
lentkezik. Azt, hogy az Öda harmóniája, bármilyen távoli utalásként is, Istenre
emlékeztet, részben annak köszönheti, hogy a költő, alighanem tudatosan, bib
liai reminiszcenciákkal fokozta ll. vers 4. részének emelkedettségét, A nagy ké
pet bevezető sorok: "S mínt megnyílt értelembe az ige l alászállhatok rejtel
meibe" minden bizonnyal János evangéliumának bevezetését idézi ("és az Ige
testté lett"). Mária-himnusznak, az Égi Rózsát idéző képnek hat ez a rész is:
"Vérköreid, miként a rózsabokrok l reszketnek szüntelen", 5 az .,üdvözlégy Má
ria" egy sorát csaknem szó szerint megfordító kép: ,,5 méhednek áldott gyümöl
cse legyen". A költemény negyedik része tele van a természetet önmaga fölé
transzponáló szavakkal: szüntelen, örök, (örök áramot, .örök anyag, öntudatlan
örökkévalóság), csillagképek. Sok szempontból az 1937-ben írott Flóra-versek
himnikus hangvételére is emlékeztet az Úda - érdekes, és negatívumában rend
kívül jelentős azonban (s ennek okát a későbbiekben megpróbáljuk vázolní) -r--;

hogy a költő, aki ezekben a versekben a konvencionálisan vallási Istenhez sok
kal közelebb van, mint például a két vizsgálandó késői versben - személyes
Istent ilyenkor soha meg nem szólít.

A világegyetem, s benne az emberi lét értelmének és rendjének keresése
kap hangot az Eszméletben is; csakhogy itt nem a felismerés boldogságának,
hanem a hiábavaló keresés reményteíenségének hangján. Az Eszméletben a költő

képtelen az átfogó értelemíg eljutni; s itt elkerülhetetlenül felmerül Istennek,
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mínt negatívumnak a jelentősége is. Az Eszmélet univerzuma ugyanis hol az em
beri, hol pedig az embérfölötti világ zártságát jelenti (az emberfölöttit itt nem
mint transzcendenciát, hanem mínt természeti-kozmikus törvényeknek engedel
meskedő - ha engedelmeskedő - világegyetemet értjük) -, s a költő remény
telenségének és kudarcának oka, hogy nem találja meg azt a kérdezési módot,
mellyel az "egész világ" egyetemes törvényeire kérdezhetne. József Attila, aki
Istenről - különösen fiatalabb éveiben - oly sokszor, s oly sokféle formában
szól, a teremtő, világfenntartó Istenre sohasem kérdez. Pontosan meghatározza
ez Isten helyét - illetve Isten hiányát - világképében. Világnézete ugyanis 
mindaz, ami világlátásában az objektív létre, a külső valóság átélt vagy ke
resett törvényeire vonatkozik - materialista, marxista-leninista világnézet. Ak
kor, amikor figyelme befelé, a benső világ jelenségeire fordul - s amikor e
benső világ határai oly mértékben kiterjednek, hogy a külsőt majdnem telje
sen magukba olvasztják, vagy amikor a külső és benső világ határvonala irreá
lissá válik - tehát amikor a költő tudatát csaknem teljesen önnön pszichéjé
nek történései kötik le - legyen ez akár egészséges érzelmeinek, akár beteg
ségének reakciója -, megjelenik Isten képzete. Ezért nem találkozunk költé
szetében az "objektív" Istenre utaló képekkel, s így érthető meg az is, hogy
az Eszméletben a világegyetem rendjét, 'a mindenséget mozgató törvényt ke
reső magatartás sem pozitív, sem negatív értelemben nem vezet egy transzcen
dens Mozgató feltételezéséhez. Az Eszmélet azonban nem kizárólag a külvilág
törvényeit keresi - a költemény egyes részleteiben nehéz felismerni a külső

és a benső világ határvonalát -, az objektív világra vonatkozó kérdéseket na
gyon is á;t- meg átszínezík a szubjektív, érzelmi indítékok. Különösen az utolsó
versszalera érvényes míndez, erre az összefoglaló lírai látomásra, amelyben a
költő a mindennapi emberi magatartástól alapjában különböző magatartásfor
mát sejt meg, a létezés olyan Iehetőségét, mely szerint a létező egyszerre sze
mélyes és személytelen - helyesebben: potencionálisan személyes, valójában
(magatartásában) azonban személytelen.

A költő az Eszmélet befejezésében emelkedik legmagasabbra a mulandó vi
lág és átlátszatlan összefüggései fölé. Nem abban a személyes Isten nélküli, mé
gis az Isten-élmény harmóniáját idéző áhítatban, mínt az Úda - de nem is a
késői versek csak személyes, az én-Te viszonyra korlátozott Isten-képében. Az
Úda "öntudatlan örökkévalóságával" szemben itt a semmibe hullás folytonos
rnegújulását, az örök semmi, az örök éj előtt az elíramló nappalok sötétbe bo
rulását látjuk, a másikban tökéletesen feloldódott, s ebben a feloldódásban a
mindenséget meglátó költői magatartás helyett itt az "én"-nek a személyíség
fölé tágulását, Ez a csaknem isteni magatartás - mely folytonosan megújulni
és magát mindenbe beleélni képes - "Én állok minden fülke fényben / és
könyöklök és hallgatok" - egyszerre idézi a személyes én fölé emelkedő, transz
cendenssé lett személyíséget és az én burkából kitörni nem tudó, örökre abba
zárt individuumot. Ebben a képben az ember beismert tehetetlensége és a sze
mélyes Istennek a költő számára egyedül elképzelhető magatartása: indifferen
cíája tükröződik.

Ez a sajátos én-koncepció némi. kapcsolatot jelent József Attila korai köl
tészetének azzal a másik vonulatával, melyben a későbbi Isten-képnek egészen
másféle indíttatású előképeit véljük felfedezni. A verseknek ez a vonulata
(amelyben az istenség képzete kezdetben nagyon is rej tetten, de ugyanakkor
nagyon is árulóan jelentkezik) kizárólag Isten szubjektív megélhetőségével 
pontosabban : kizárólag a csak szubjektíve létező Istennel foglalkozik. Olyan
Isten-képpel, mely megfogalmazása szerint sem áll korrelációban a világ objek
tív jelenségeivel; tudatosan is "kitaláltnak", irreálisnak ábrázolt Isten-kép ez,
amely valószínűleg öntudatlanul, de nyíltan a lélek Istenné-Ievésének vágyáról
árulkodik. Ebből a kezdetben még nagyon halvány és nagyon bizarr megfogal
mazási módból nő majd ki az a későbbi, minden objektivitástól elszakadt, két
ségbeesett morálís igény, mely a bűn-büntetés-ártatlanság hármas kérdéskörének
egyetlen közös vonatkozási pontjaként a késői versek Isten-képét létrehozza.

Annak a szürrealista hatásokat mutató, sokszor rejtélyes, megfejtetlen vers
csoportnak, melyben e jelenségeket megfígyelhetjük, a Medáliák a legfontosabb
darabja. A ciklus elemzése meghaladná e tanulmány kereteit - témánk vizs
gálata szempontjából azonban, ha elemzése nem is, értelmezése elengedhetetlen-
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nek látszik. Véleményünk szerint a Medáliák központi kérdése az én és a világ
viszonya - valamennyi relációjában az én-ből kiindulóan, belülről feszegetve
azokat a határokat, ameddig a. világ az "én" terjeszkedését megengedi. Ott, ahol
a világ törvényei ezt a terjeszkedést határolják, a költő a külső világot inte
riorízál]a, egy teljességgel önmagába zárt szimbólumrendszer részévé alakítja.
Ennek a szimbólumrendszernek számos képe az "én"-re vonatkozik, annak óriá
sira növesztett, reális határaitól, kötöttségeitől megfosztott kívetítése, Olvassuk
el, csak példaként, a ciklus V. darabját - állításunkat még pregnánsabban bi
zonyítja, ha második négy sorát egy korábbi variánsából idézzük:

Disznó, de akin jáspis a csülök,
fábul faragott istenen ülök,
hejh bársony gyász, a tejen tűnj elő!

meghalok s mázsás szakállam kinő. '

s ha elhulltanak mind a szabadok
számmal az éggel szörnyűt mordulok
egyetlen vadkan szabad és hideg
megtiprom emberi isteneiket -

Ha most minden egyéb tartalmi és formai szemponttól el is tekintünk (pél
dául az "igazság" társadalmi tartalmától, a szociális "bosszútól" stb.) - félre
érthetetlen az, hogy ebben a nyolc sorban a költői én isteni méretűvé, és Isten
hez hasonlóan mindent bíróvá, omnípotenssé tágítja önmagát. A Medáliák is az
én transzcendentáló, magát átváltoztató képességére utal - de míg az Eszmélet
érettebb és mélyebb utolsó versszakában az "én" emberi kötöttségein és kínló
dásán felülemelkedő szemlélődés, a szubjektivízrnustól megszabadúló mindent-be
látás kap hangot, a Medáliákban a szubjektivizmus fokozódik maximálíssá. Nem
lehetetlen, hogy ez a színte kóros ego-dvastole talán már ekkor, a költő huszon-
három éves korában az előrevetülő betegséget jelezte. .

Az "én" ilyetén Istenné tágítása nem ad semmiféle közvetlen magyarázá
tot a késői versek Isten-képéhez; közvetetten azonban szinte ok-okozatilag kap
csolódik ahhoz a nyugtalan, önvádlásoktól gyötört és biztonságot kereső kény
szerhez, mely a költő utolsó három évének költészetét meghatározta. Ennek a
késői korszaknak Isten-képzete ugyanis egy sajátos bűn-büntetés komplexusból
nőtt ki, s az a bún-képzet, mely ezeknek az éveknek legfőbb problémáját jelen
ti, az "én" emberfölöttivé tágításából ered és kísérteties hasonlóságot mutat az
emberiség egyik archetipikusan vétkes magatartásformájával. a görög tragédiák
mélyén a végzet kegyetlen válaszát kihívó hybrís ősbűnével. A Bukj föl az ár
ból és a Nem emel föl Isten-képe is közvétlenül ennek a bűnnek megéléséből
alakult ki.

A késői versek Isten-képe először 1935-ben mint negatívum jelenik meg.
József Attila költészetének egyik fordulópontja ez az év; a fordulatot a Gyömrői

Edit-féle analízls vezette be. Felelőtlenség lenne arról beszélni, hogy a Gyöm
rői Edithez fűződő kapcsolat hogyan befolyásolta - befolyásolta-e egyáltalán
- a költő betegségét; azt azonban, hogy költészetének milyen gazdag, kibonta
kozásához vezetett, semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az a rend
kívüli feszültség, mely az utolsó három év bámulatos költészetét létrehozta, alig
hanem ennek a kapcsolatnak feszültségében született - vagy helyesebb, ha így
fejezzük ki magunkat: - a költőben lappangó feszültséget ez a kapcsolat akti
válta. A Gyömrői Edit iránt fellobbant szerelern motívurnaí majd végigkísérik
a költőt egész további életútján - ebben a furcsa, beteges,tűzhányóként a rég
elfelejtett múltat felszínre hozó, a múltat újraélő, átértékelő szerelemben régi
énjét megtartóan, de mégis újraszületik a költő, s nem csak a versek száma sok
szorozódik meg; a változás a versek tematikai, s ami ennél is fontosabb, benső,

motivikus gazdagságában is tükröződik. Egymással egyidejűleg ellentétes moz
gások indulnak meg költészetében és: minden bizonnyal nem csak költészetében.
Feltámad az eltemetett gyermekkor, felszabadulnak az elfojtott gyerekkori vágyak,
hirtelen, szinte gátlástalanul szakad föl a gyermekség érzelmi világa. A költő

a gyermekkori s:zeretetformákat éli újra - vágya, hogy mínt gyermeket sze
ressék, annak felismerésével párosul, hogy mint' felnőtt képtelen szeretni és sze-
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retetet kelteni. A költő megsejti. hogy tökéletesen magányossá vált: mínden
nemű felnőtt kapcsolaton kívül rekedt. Az érzelmek folytonosan megújuló fruszt
rácíója mind rögeszmésebbé fokozza, s mind regresszívebb, mind inadekvátabb
formákba szorítja vissza, s ezzel energetikailag míndjobban feltölti az érzelmi
világot. A költő úgy érzi, hogy tehetetlen kiszolgáltatottja kétségbeesett szerel
mének és szeretetvágyának: a kettősség, a késztetés rendkívüli íntenzitása és a
tehetetlenség kínzó lekötöttség-élménye egymásnak feszülnek - az így önma
gába zárt léleknek semmi reménye nincs arra, hogy önmagából kitörjön. indu
latait a külvilág felé élhesse ki. Ehelyett az indulatok tehetetlen és önpusztító
agresszívltásba fordulnak, mint azt ennek a korszaknak kegyetlen, gyilkos in
dulatoktól fűtött szerelmea versei is bizonyítják (Nagyon fáj, Magány stb.). A
kitörni nem tudás itt nyilvánvaló: a szadista és mazochista képzetek összeolvad
nak, hiszen a szeretett lény elpusztítása (ha csak képzeletben is) a "legutolsó
menedék" lehetőségét .pusztítja el. A Nagyon fáj egyre fokozódóan kegyetlen ké-.
pei a fájdalom görcseibe hajszolják a költőt; ennek a megrázóan őszinte, és
érzelmeiben megrázóan következetes versnek nemcsak megteremtője, hanem
célja is a fájdalom - a költő nem megszabadulni akar szenvedésétől, hanem
mínd erőteljesebbé korbácsolni szenvedélyes és szenvedő indulatait.

A pszichoanalízis felkelti a József Attilában amúgy is igen fejlett (Varga
Ervin pszichobiográfiája szerint ebben az időben túlfejletté váló) analizáló haj
lamot, s ez mind kényszeresebben költészetében is megnyilatkozik. Az idézett
szerelmes versek érzelmi paradoxonának az a kíváltója, hogy József Attila eb
ben az időben az érzelmek "átvilágításának" olyan kényszerében élt, mely az
érzelmek tudatosításával az érzelmeknek a normálisnál sokkalta fokozottabb,
végletes átélését is előidézte.

.A pszichoanalízis, mely ezekben az években filozófiailag is mindjobban fog
lalkoztatta, "nyelvét", világlátását és a világ átélésének módját is nagymér
tékben befolyásolta. Azok a feltoluló, elsősorban az érzelmi-indulati szférában
kényszeresen jelentkező motívumok, amelyek betegségének kétségtelen árulót, ak-'
kór tűnnek fel költészetében, amikor a pszichoanalízis strukturálja ezeket a más
képpen kimondhatatlan ösztönös-indulati feszültségeket. Eldönthetetlen . bár
hozzáértő számára rendkívül érdekes stúdium lenne -, hogy mennyíben befo
lyásolta maga az analízis folyamata (índulattételeível, az érzelmek intenzitás
fokozódásával), és mennyíben a pszichoanalízis tanulmányozása, lllint gondolati
logikai "minta" József Attila személyíségének, betegségének és költészetének vál
tozásait. A pszichoanalízis e két aspektusa nem fedi tökéletesen egymást, s ha
tásukhoz még számos tényező is hozzájárult (elsősorban az analitikus személye).
A teljes személviség és a rendkívül gazdag költészet komplexitása lehetetlenné
teszi azt, hogy egyes kiragadott motívumokat mínt egyes hatások mutatóit ér
tékeljük; az, amit József Attila ebben az időben képes volt megfogalmazni, egy
szerre tükrözi azt, hogya kóros Ielki tartalmak már olyan feszítő erejűvé foko
zódtak, hogy feltörtek akimondhatatlanból ; hogy ezeket egy egészen kivétele
sen tudatos és világos logikájú elme dolgozta fel, s a feldolgozásban egy nem
kevésbé kivételes adottságú költői zsenialitás 'egyéb tényezői (nyelvi érzékeny
ség, képi látásmód, formai igényesség és fegyelem stb.) is közreműködtek; hogy
a természetéből adódóan maximállsan következetes és logikus elme a hegeliá
nus spekulativítást és a freudista célirányos analízist talán már túlhajtva, dog
matikussá (mondhatnók, a szubjektum felől megközelítve így is) mitikussá me
revítve alkalmazta. S ezek még csak a benső világ tükrözései: a külsőét, a ben
só elbizonytalanodással egyidőben kívülről is mind nyomasztóbbá váló politikai
légkört, a fasizmus fenyegetéseit, a polgári szellemiség tehetetlenné válását (amit
József Attila utolsó éveiben egészen biztosan átélhetett) s kívülrekedését azon a
párton - mondhatnók: a proletariátus Szervezett közösségén -, amelyhez tu
datosan is tartozni akart - éppilyen fontossággal említhetnénk. Az 1935 után
írott versekben e tényezők nagy részét egyszerre érzékelhetjük, s valószínű,

hogy a késői versek Isten-képe is e tényezők komplex hatása alatt alakult" ki.
Bizonyos, hogy egyes vonásaiban a pszichoanalitikus nyelv közvetlen hatása ki
mutatható; nagyon valószínű azonban az is, hogy az istenfogalom megjelenésé
nek indítéka nemcsak a pszichoanalízis által kialakított gondolatsor, s nem is
csak azok a kóros pszichés feszültségek, melyek, nagyrészt a freudista termino
lógia hatására, ennek nyelvén tudatosodtak.
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Bakesi György említi Dosztoievszkii-monográfíájéban, hogy már Marx felveti
azt a gondolatot, hogy a kapitalizmusban az ember kiszolgáltatottságát, mint
önmaga búnét is megélheti. Századunk irodalma sokszorosan kínálja a. példá
kat ennek az életérzésnek az átélésére. A bún és a bűnhődés hatalmas kérdés
köre, mely Dosztojevszkij óta mínd nagyobb teret kap az európai irodalomban,
feltehető, hogy ezzel a jelenséggel is összefügg. A· világ érth etetlenné, írracío
nálíssá válik, az ember elidegenedik a sorsát befolyásoló erőktől, azok nem em
beri, felfoghatatlan hatalomként magasodnak fölé. Az elidegenedés azonban nem
teljes, az emberi léleknek azok a változásai, melyekkel az ember a világ meg
változott rendjéhez alkalmazkodott, még nem következtek be, sőt még az a bi
zonytalanság sem tartósodott, amely, ha látszatra átmeneti állapotnak is tűnik,

mégiscsak az alkalmazkodás bizonyos fajtája. A század első évtizedeiben a vi
lág addigi rendjének stabilitása megszűnt, a tradíció és a tradicionális erkölcs
hirtelen értelmét vesztette; nem alakult át, nem sorvadt el lassan, mintegy
természetszerűen, hanem hirtelen semmivé lett; aki fogódzóiért nyúlt, mintha
a semmit tapintotta volna. Nem véletlen, hogy ez a hirtelen kiüresedés első

sorban azokban az Irókban keltett szinte sokk-állapotot, akik addig nagyon is
a tradicionális erkölcs kultúrközösségében éltek - például a prágai zsidó-pol
gári hagyományok világában felnőtt Kafkában. Másképpen fogalmazódott, de
hasonló tartalom realizálódott a magyar Pap Károly bűn-ártatlanság mítoszában
is. Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely ezt az
erkölcsi világképet kialakította, megszűnt; a bűn és a büntetés fogalma érvény
ben maradt akkor, amikor gyakonlatilag megszünt az az emberi környezet, a
közösség, melynek tagjai e bűnökkel sebezhetők lennének, s ezzel megszűnt a
közösség, vagy a közösség Ideálának büntető lehetősége is. A bún fogalma meg
foghatatlanná, írracíonálissá válik, s ennek tükörképeként (például Kafkánál) a
büntetés is.

A bűn-büntetés kérdéskörének ez az elídegenedése vezeti be a "transzcen~

dens moralitásnak" azt a hatalmas problémakörét, melyszázadunk második és
harmadik negyedének egyik vezető irodalmi motívuma. Ahhoz, hogy az értetlen
csapásokat a bún jogos büntetésének fogjuk fel, számos benső, emberi feltétel
re szükség van - gondoljunk csak, ellentéteképpen. arra a nagyon is ismerős

rnagatartásformára, az autorítáríus személviség spontán megnyllvánulására, mely
szerínt a meg-nem-értett sorscsapások mindig az egyént ért igazságtalanságnak
tűnnek. Az én itt teljessé fokozza elídegenedését, minden külső hatást idegen,
érthetetlen, sőt ellenséges beállításnak tételez fel - míg ez a másik, moralízáló
attitűd éppen ellenkezőleg: ínteríorízálja a világot, a külső történéseket vagy
hatásokat a belső történések következményeként éli meg, a saját bún bünte
téseként. Ehhez a maximális befelé forduláshoz. a teljes világ s a nagy egzisz
tenciális lethelyzetek moralizálásához nemcsak az szükséges, hogya. lélek ma
gas fokú absztrakcíós készséggel - és értékrendjei között az erkölcsi értékrend
kitüntetett helyzetével rendelkezzék, hanem - bár ennek logikája az első pil
lantásra nem látszik egyértelműnek - az is, hogy íntelligencíája legyen sze
mélyiségének egyik legfőbb tulajdonsága. Intelligencia és érzékenység összefonó
dott kettősségéből - amelyet körülvesz, szinte éltet egy elevenen ható közös
ségi tradíció - születík meg az a magatartás, mely a külső dolgok megértésé
ért is belülre néz; mely anélkül, hogy ezt megfogalmazná, az én mikrokozmo
szában a sors makrokozmoszának .analógtáját látja.

A világ egyre nyilvánvalöbb érthetetlenségé, a kapitalista társadalmi viszo
nyok áttekínthetetlensége, a háború előrevetülő árnya, a fasizmus írracíonalítása
nyomasztja a húszas-harmincas évek európai értelmíségét, Ha a mindezek ha
tására kialakuló szorongatottság ennek az értelmiségnek egyes tagjaiban - kü
lőnösen érzékeny, különösen önvizsgáló, spekulatív tagjaiban, azokban, akikben
az ön analitikus, s általában: az az analitikus hajlam olyan túlzottá lett absztrak
ciós készséggel társult, mely az erkölcsöt egy túlértékelt, metafizikussá me
revített, a gyakorlattól s a társadalomtól elszakadt formában éli meg, - bün
tetés képében jelenik meg, elkerülhetetlen, hogy ehhez a büntetéshez bún is
kreáltassék, Vagy képzelt, felnagyított bűn, a bűnösség irracionális bizonyos
sága. a bűn keresése - vagy pedig az a színtén irracionális, borzongató bűn

élmény, mely József Attila bún-büntetés korszakának második periódusában is
manífesztálódik: az "ártatlanság bűnének" felfedezése.
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Semmi bizonyos adatunk nincs arra vonatkoz6an, hogy ez az Európá-szérte
fel-felbukkanó kérdéskör, a "metafizikus bűn"-nek mind Izgatöbb és félelme
tesebb, s a század előrehaladtával mind gyakoribb s mínd fontosabbá váló
kérdésköre mílyen m6don jutott el József Attilához. Nyilvánvaló, hogy sokkal
ta mélyebben élte át annál, hogy kibontakozását egyedül valamely külső ha
tás következményének tarthatnánk; hiszen utolsó éveiben a bűn-büntetés kér
désköre költészetének egyik legfontosabb motívumává lett. Mégis: a bűn kere
sését, és egy magatartásformában - nem pedig valamely tettben - va16
megtalálását, azt, hogy a nagyon is reális szenvedés formájában egy irreális
bűnért elszenvedett irreális büntetést lásson - mindezeket feltételezni sem le
hetne egy másik korban.

Az irodalmi hatások rejtett búvópatakként közlekednek nyelvek és orszá
gok határain át. Az irodalomtörténetnek s a történetírásnak az elmúlt korok
szellemi hangulatát, közérzetét feltáró kutatói bizonyosan sok fontos adatot fog
nak megismerni, melyek részletkérdésekre kielégitő és fontos válaszokat is ad
hatnak. A hatásnak - a kapcsolódásnak - lényegét azonban csak nagyon rit
kán tudjuk, s csak nagyon nyilvánvaló hatások esetén megmagyarázni. Ez a jel
legzetesen intellektuális és jellegzetesen individualista kérdésfeltevés - (annak
ellenére mondjuk individualistának, hogy míndig az én-nél elvontabb, általá
nosabb, sőt: emelkedettebb szempont alapján kérdez) - valószínűleg analízisé
nek megindulásakor, részben éppen analitikusainak közvetítésével jutott el J6
zsef Attilához. Ne feledjük, hogy a pszichoanalízis akkor az értelmiség nagy ré
szét foglalkoztató probléma volt, Vágó Márta emlékezéseiből tudjuk, hogy Jó
zsef Attila baráti körében is beszédtéma. A költő analitikusai mellett Vágó Már
ta, Ignotus Pál, vagy (talán leginkább) Németh Andor közvetítésével is érzé
kennyé válhatott a kérdés iránt. Távoli következtetés s témánkhoz csak közve
tetten kapcsolódó föltevésünk, hogy a pszichoanalízis egyik alapvető problémája,
az elfojtásokból származó bűntudat, ha nem is gyökerében, de a kor analitiku
sainak szemléletében, feltehetően á fenti, általánosabb értelmiségi "közérzettel"
is összefügghetett. Akkor tehát, amikor József Attila a freudi szemléletet ma
gáévá téve "felismeri bűnösségét" ("Én nem tudtam, hogy ennyi szörnyűség

I barlangja szívem") közvetetten valószínűleg a XX. század egyik legfontosabb,
s mind fontosabbá váló életérzésére rezonált.

Nyilvánvaló, hogy akárcsak az Isten-versek, nem elsődlegesen az Isten
keresés filozófiai vagy hitbéli indítékából születtek, ez a bűn-büntetés komp
lexus sem elsődlegeserr morális jellegű József Attila költészetében - legalábbis
abban az értelemben nem az, ahogyan általános értelemben a moralitás prob
lémakörét értjük. Ebből a szempontból tanulságos. összevetnünk olyan háború
utáni költőink bún-büntetés motívumaíval, akik számára a moralitás, mint az
objektív világ problémája, vált egzisztenciális fontosságú kérdéssé. Ezzel nem
József Attila morális problémáinak fontosságát, vagy akár egzisztenciális mély
ségét akarjuk alábecsülni: egyedül a megközelítés módjának különbözőségére

szeretnénk felhívni a figyelmet. József Attila létfontosságú, megfogalmazhatat
lan feszültségét erkölcsi problémaként fogja meg, s a megfogalmazás, a kimond
hatatlan megnevezése elsődlegeserr a versben történik - míg az utána következő

költészet általában egy absztrakciós szinttel gazdagabb, előbb az erkölcsi prob
lémáknak egy fogalmi zónája alakul ki, s ez később, a következő lépcsőben

válik költészetté.
Az erkölcs, de még e virtuális erkölcs, az "ártatlan bűn" kérdései sem in

vokálják feltétlenül Istent, erre századunk irodalmában számos példát találha
tunk. József Attilánál azonban természetesnek, elkerülhetetlennek tűnik az, hogy
a felismert bűnösség állapota magában foglalja (akárha negatívumában is) Is
ten fogalmát. A tagadás is jelzés, egy meglévő lelki tartalom kifejeződése, s eb
ből a szempontb61 ugyancsak sokatmondó az 1935-ben írott A bűn című vers
- az első, melyben a költő teljességében vetíti elénk a bűn megvallásának kény
szerét:

en istent nem hiszek, s ha van,
ne fáradjon velem;

majd én föloldozom magam;
ki él, segít nekem. '

(A tanulmány befejező részét júniusi számunkban közöljük.)
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