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Az Óda világképéröl

III.

A költemény csúcsára érkeztünk. Az örökkévalóság messzehangzó csengése után csak csend kö
vetkezhet - a vers látható formájában csakúgy, mint a belső megrendülésben -, s utána zuhanás,
vissza az "én" esetlegességébe, a test visszájára fordult értelmezésébe: törékenységbe, pusztulás
ba, a kiáltozás, a szavak bezárt világába.

A világ, ami megelőzően összefüggő kontinuumként ábrázolódott, anyagában és aurájában
("tartalmaidban" és "örökkévalóság") rnintegy felmagasztalódott, elmélyült - most fragmentá
lódik és bezáródik, s kettős, mégis egyirányúan leszálló, a magasztostól e1fotduló mozgásával
még jobban kihangsúlyozza az előző rész fenségét, "Mint alvadt vérdarabok" - ha a szerelmes
testének leírásában a vérkörök rózsabokráról mint legáltalánosabb és egyben a leginkább konk
rét képről beszéltünk, mint az életnek. létezésnek rózsálló fényködéről és jelképéről, most éppen
ennek megfordításaként érezzük alvilágiasan sötétnek at alvadt vér feketeségét, és folyásának,
keringésének megszűnését. A megfordítás nemcsak ebben a viszonylatban, a kép felületes szint
jén érzékelhető,hanem abban a rendkívülien zárt logikai struktúrában is, mely József Attilának
olyannyira a sajátja volt, hogy il költészetnek a gondolatnál sokkalta mélyebb inditékú tartomá
nyát, a képalkotás spontán, a tudatos szintet megelőző szféráját is szervezte. Az Óda képrendsze
re, mint azt már többszörösen észre kéllett vennünk, a tájnak kép-, illetve látomás-világában je
lenik meg - pontosabban : a táj és a test, a kint és a bent állandó egymásba játszásában. A har
madik rész, mely a testet tágította kozmosszá, s benne az öntudatlan mindenséget (örökkévaló
ságot) idézte meg, József Attila ellentétekben látó logikája szerint szükségszerűen fórdul át az el
lenkező pólusra: s ez, ebben az esetben csak a test destrukcióját jelentheti. A Te kitártsága visz-
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szahúzódik az "én" magányába ~ és a megfordítás logikáját a végtelenre is kiterjesztve: az öntu
datlanságból a körülhatárolt szóba, a dadogásba, a világ diszkontinuus, inadekvát nyelvébe.
A test (látni fogjuk: ez egyet jelent a léttel, az élettel) egyaránt tartalmazza az "öntudatlan örök
kévalóságot" és a dadogást, a sebzettséget, a haldoklás kínját. E kettősség teszi nyilvánvalóvá azt,
hogy alapja - pontosabban : hordozó anyaga - az egész világnak, az anyaginak csakúgy, mint az
örökkévalóság befogadására megnyiló tudatnak.

Az alvadt vérdarabok-darabos hullása, az ebben foglalt "szavak" most kimondják azt az enig
matikus két sort, melyről elképzelhető, hogy tudatosan fogalmazott léűyege, filozófiája ennek a
versnek - kimondják úgy, hogy a szavak asszociációs kapcsolatával, nyelvi utalásával (a dara
bok-dadog hangalaki közelállásával) egyszerre érzékeltetik a kimondás aktusát és a kirnondan
dó, megfogalmazandó tartalmat. Ez az egy állítás egyszerre szól belülről, öntudatlanul, és kívül
ről, a tudat fényét önmagára vetítve. Mert a mondat: a lét dadog - nemcsak és nem is elsődlege

sen érzékletesnek, hanem mindenekelőttaxiomatikusnak hat, a filozófiai megfogalmazások hi
deg és tiszta levegőjét árasztja. Az evidenciák megközelíthetetlenségének hidegét érezzük ~ s eh
hez a szöveg rejtelmességének hidege is csatlakozik.

Mert mi is lehet az a tőrvény, mely az egyedüli tiszta beszéd, s hol szólhat ez a tiszta szó, mi
lyen léten túli létezésben, vagy, talán, pontosabban : nemlétben - ha a mindenség egésze, a létbe
költözött örökkévalóság, az egymással analógiás és egymásba váltó mikro- és makrokozrnosz
mind-mind dadog? A teljes harmónia, megbontatlan, önmagán a végtelenig, az öröklétig, a min
dennel kapcsolódó analógia lehetőségig nyitott-zárt lét és az alvadt vérdarabok dadogása
- ugyanaz. Maga a lét az, ami abszurd, nem diszkontinuusan, nem váltott időben, s a lírai költé
szet evidenciája szerint nem is különböző megtestesüléseiben, hanem egyszerre harmonikus és
diszharmonikus. A létnek jelentése van, ezért beszélhet, ezért lehet szó: de beszéde csak szavak
halmaza, csak darabos vérrögök hullása, s ezért dadog: a jelentés csak fragmentumokban jut el
hozzánk; a teljes mondat, a tiszta jelentés másutt, a törvényben szólal meg. Azt azonban, hogy
ez a törvény hol van; a lét egy immanens, mégis más minőségű formációjában-e? vagy rajta kí
vül? - csak sejthetjük, s e sejtéshez csak gyenge támpontokat kaphatunk részben magának az
Ódá-nak.nyelvijellegéből, részben József Attila egy-két, az Ódával azonos értékrendű "nagy ver
séből", különösen a Téli éjszaká-ból és az Eszmélet-ből. Az Eszmélet, érzésem szerint, mind gon
dolati, mind érzelmi tartalmában, szinte testvér-verse az Ódá-nak; egyik középponti kérdése en
nek is a törvény problémája; a Téli éjszaká-é pedig az Óda értelmében is meghatározott lét, mint
létnek és lényegnek, létnek és világnak egysége, Érdemesnek látszik hát a két nagy költemény
alapján a két problémát külön-külön szemügyre vennünk; annak ellenére, hogy nem feltétlenül
számíthatunk arra, hogy direkt összefüggésekkel vagy utalásokkal találkozunk. A kérdések
ugyanis - mind a törvényé, mind a lété - nem filozófust, hanem költőt foglalkoztatnak ; s bár
nyilvánvaló, hogy olyan költöt, akinek !irai karaktere mellett mindig kihangsúlyozzuk gondola
tiságát is: a gondolati birtokbavétel. a "megértés" aktusa költői és nem filozófiai, gondolatisága
csak a költészeten belüli szférában következetes. Ez nemcsak aztjelenti, hogya megfogalmazás
lényegében enigmatikus, lefordíthatatlanul képi, tehát egzakt fogalmakra áttehetetlen, hanem
azt is, hogy megjelenése sokkalta fontosabb, mint megoldása; jelentésére sokkal inkább követ
keztethetünk a kontextusból, a költői feszültségből (hangulati, képi tőltéséből. ennek nyelvi
megjelenéséből), mintsem a konzekvensen megfogalmazott tartalmi összefüggésekből. Még azt
.sem tarthatjuk biztosnak, hogy az Eszmélet törvény-felfogása önmagában, a költemény univer
zumában, konzekvens. Ez a bizonytalanság nem a kimondás szó szerinti tartalmából, hanem
asszociációiból, hangulatából fakad. Az Eszmélet ugyanis egyrészt látszatnak láttatja a törvényt:
csillogó véletlen szálaiból / törvényt szőtt a múlt szövőszéke~ s ezt a látszatot is szakadékonynak,
fölfeslőnek, tehát éppen a törvény meghatározásával ellentétesnek: És újrafelnéztem az égre / ál
maim gőzei alól / s láttam, a törvény szövedéke / mindig fölfeslik valahol. (Természetesen ezeken a

. helyeken a törvény mint rend, a történések értelme, szervezőerejeszerepel.) Csakhogy ez a szaka
dó szövedék, melyet a kép hangulata ("fölnéztem") miatt könnyen hozunk analógiába az égbolt
tal, egyszeriben börtönráccsá is válik: ugyanott, fönt, ahol eddig az egek fogaskereke forgott,
ahol a "csilló véletlen" szálai feszültek, most;a csillagok, a Göncölök" fénylenek úgy, mint a rá
csok / a hallgatag cellafölött. Ha szavak értelemszerűjelentéséhezragaszkodunk, tehetetlenül ál
lunk a csak a törvény a tiszta beszéd és a mindig fölfeslik valahol kettőssége előtt. Bár kettősség
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helyett ellentétet is mondhatnánk, mégis: a két megfogalmazás között nem egy véleménynek, fi
lozófiai állitásnak a megfordítása rejlik, hanem hogy nem egészen ugyanarról van szó: az Eszmé
let-ben a világ szerveződéséről, az Ódá-ban jelentéséről; nem arról, hogya világot mi mozgatja
(ami azzal együtt, hogy benne az embert mi mozgatja, az Eszmélet egyik alapkérdése), hanem ar
ról, hogyan szólal meg ez a világ, hogyan közli jelentését, tehát egyszerűenarról, hogy van jelen
tése; s arról is, hogy e jelentés közlésének s így felfogásának sem biztos, hogy a lét a közege.

A bennefoglaltság. s különneműségénél fogva egymásba nem foglalhatóság, melyet ebben a
. költeményben a lényed ott minden lényeget kitölt képi-jelentési abszurditásával demonstráltunk,
végletesebb formában fogalmazódik meg a Téli éjszaka egy sorában: Mintha a létből ballagna ha
za. Itt, a tárgyak (kapa, szerszám) emberi meghittségében még kiáltóbban, borzongatóbban rej
télyes ez a sor, annál is inkább, mert a kép egésze valóban a hazatérést, a hidegből melegbe, mun
kából pihenésbe, gyötrelemből (vérzik a nyele, vérzik a vasa) az otthonba megtérést fogalmazza
meg. De a létből fogalmaink, dichotomizált logikánk szerint csak a nemlétbe térhetünk : a "ha
za" ezek szerint csak nemlétünk lehet -legalábbis akkor, ha ragaszkodunk ennek a dichotomi
zált logikának, szavaink egyértelmű jelentésének konvenciójához.

A lét és a törvény kettőssége azonban - éppen "beszédük" miatt - áttevédik a lét egy másik di
menziójába, a beszéd, a tudat interiorizálódott világába. Ellentétük is itt szűnik meg, nem úgy,
hogy egymást feloldva szintézist képeznek, hanem úgy, hogy egy más dimenzióban, más koordi
náták szerint különneművé, s ezért egymással szembeállíthatatlanná válnak. Az Óda szerkezeté
ben, világlátásában többször is megláthattuk már a klasszikus világlátás határoltságának, a tér
beli viszonyok konvencióinak átlépését, a kint és bent egymáson átvetítését. Ilyesféle történik eb
ben a két sorban is: a törvény egyszerre van a tudatban, csak egy emberi elme számára olvasható
jelrendszerben, s egy emberi nagyságrend számára megfogalmazhatatlan, a Iétezésen túli más
ságban - úgy azonban, hogy ez a léten túli tisztaság, kristályosság, mégis a tudatban, a szóban je
lenik meg: "csak a törvény a tiszta beszéd".

Gondolatmenetünk meglehetősenbonyolult, s nem valószínű, hogya szerelmes verset író' költő,
abban az érzelmileg túlfűtött állapotban, mely ezt a verset egy-két nap alatt megiratta, a kint
bent, a fogalmiság-jelenlét egymásba játszásának gondolati labirintusát a fenti fejtegetésekhez
hasonlóan végigjárta volna. József Attila "gondolatisága" azonban éppen azt jelenti, hogy egyet
len képben - márpedig A lét dadog. I Csak a törvény a tiszta beszéd két sora valódi költői kép,
megszemélyesített, alakot öltött fogalmakkal -: ebben az egyetlen képben is logikai sorok vég
eredménye jelenik meg, olyan komplexitásban, melynek tartalma, bármennyire is összefogott,
zárt, egyetlen kifejezésbe zsúfolt, mégis fölfejthető. Véleményünk szerint azért, mert költészete
olyan homogén, hogyegészéből következtethetünk részeire, erre a logikai sorokból tömörített
komplexitásra, időrendiségenalapuló időnkívüliségre,mindig térbeliségből kinőtt képvilágának
elsődlegesen jelentési és csak másodlagosan ábrázoló, illusztratív jellegére, a képi megjelenítés
nek a teret felhasználó, de annak külső törvényeinél, jelenség-voltánál szuverénebb belső tartal
mára. Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy ez a két sor végérvényes megoldása volt a József
Attilát foglalkoztató "Iét és törvény" problémának; de abban igen, hogy valamiféle költői meg
oldást ez a megfogalmazás jelentett, hogy ezekkel a sorokkal a versteremtő ihlet feszültségében
- mely itt az érzelmi-biológiai felfokozottságnak ritkán átélhető feszültségét is jelentette - ki
mondott egy, alighanem évek óta keresett mondatot, a létnek és a lét értelmének, jelentésének, a
törvénynek mint jelentésnek olyan összefüggését, melynek egyszerűségében, tisztaságában,
mondhatnók magasztosságában költészete egész mélysége megmutatkozik. Ezért is tarthatj uk az"
Ódá-t József Attila egyik legnagyobb "teljes versének" -, s érezhetjük meg benne a költői szemé
lyiség minden rétegét, a gondolatét csakúgy, mint az érzelemét, a testi vágyét s az ebből felszálló,
testtelen, anyagtalan áhítatét.

A lét dadogásával, a mi világunkba zárt láthatósággal szemben ugyanis a törvény éppen olyan
rejtelmesen, visszhangos-sötéten magasodik, mint a hegyi éjszaka áhitata, Ne feledjük: a költe
mény a természet végtelenségét és végességét teremtette körénk; a törvény, a "tiszta beszéd"
mintha az éjsiaka fenséges tisztaságát idézné. Tágabbat alétnél : azt magában foglalót és tőle

. megkülönböztethetőt; mint ahogyan az éjszaka magában foglalja a tájat, a tájnak, a természet
nek arca, formája nélküle nem létezhet - és mégis más, mégis hatalmasabb annál. A mindenség
és a valóság viszonyának analógiáját érezzük a törvény és a lét viszonyában. Azt azonban, hogy
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itt egyértelmű benne foglaltatásról nem lehet szó, hogy az egymásban foglaltság megfordítható
- tehát, hogya törvény tiszta beszéde is része valamiképpen a létnek, azt már a következő sor, il
Ietve kép kezdete hizonyítja egyetlen rövid, átvezető szóval. Ez a szó: "de". De addig mind kiált.
Nem ismeretes az ádá-nak egyetlen olyan változata sem, amely ezt a néhány sort másképpen fo
galmazná; s bármily nehezen is érthető itt a "de" funkciója, bizonyos, hogy okkal került a költe
ménybe. Ilyen fontosnak tartott verset, melynek értékét maga a költő is jól ismerte: József Attila
bizonyosan "kijavított" volna akkor, ha nincs különös mondanivalója ezzel a nyomatékos ellen
tétreélezéssel. A szöveg folyamatossága azt sugallja, hogy a beszéd-elhallgatás ellentéte a tör
vényt a szorgos szervekkel, a szervek életével azonosítja; s ezt aligha érthetjük másképpen, mint
úgy, hogy mégiscsak a dadogó lét, a szorgos szervek mulandósága teremti meg a tudatot, a tudat
"tiszta beszédének" lehetőségét, s hogy ezek pusztulásával, minden, még maga a törvény is
elnémul. I

De addig mind kiált -- az eddig bámulatosan polifón költemény most ismét unisono hangzású
himnuszként kezd zengeni; a szerelem, mely tétovaságával, gyötrelmeivel, a Te felemelő képsora
után az "én" alvadt vérdarabjaiba húzódott vissza, ismét kitör az én-be zártság dadogásából, s a
másikban, a Te-ben ismét a mindenség és az örökkévalóságjelenlétét találja meg. Ebben, a szere
lem szenvedélyének hullámzásában, kinyíló-becsukódó ritmusában az érzelemnek éppolyan
komplexitása jelenik meg, mint ahogyan a lét-törvény megfogalmazásban a gondolat komplexi
tása; csakhogy, érdekes módon, ez az érzelmi gazdagság nem egyetlen érzelem elmélyülésében,
hanem aZ "én" egészét megmozgató, s ezt mint egészet a másikkal, a világgal szembeállító moz
gásában nyilvánul meg. József Attila, aki úgy a Vágó Mártához írt szerelmes versek utolsó da
rabjaiban, mint majd a Gyömrői Edithez írottakban a szenvedélyes vágy paroxizmusának hang
ját hallatja (gondoljunk csak az 1928-ban írott versek valamelyikére, vagy a Nagyonfáj patológi
ásan öngyötrő görcseire), ebben a költeményben érettebben, a felnőttférfi szenvedélyével szólal
meg; ez a szerelem szuverénebb, a szerelmes kevésbé kiszolgáltatott, a magány elviselésére is ké
pes. A harmónia, mely a szerelmes nő testének képeiben megjelenik, nyilvánvalóan a költőből

sugárzik. ő maga látja-láttatja a táj, a szerelem és a mindenség egységét.' A szerelem drámai fe
szültsége, ez a két ember között mindig katartikus mélységeket felidéző életérzés itt elsődlegesen

nem a szerelem biológiai beteljesedésében, illetve ennek vágyában fogalmazódik meg, hanem az
én kiszabadulásainak és önmagába visszahullásának ismétlődéseiben. Hasonlóan ahhoz, ahogy
a vers természeti szférája hol az éjszakai égbolt tágasságáig emelkedik, hol meg a patak, a falevél
makrokozmoszában merül el. A harmadik részben az "én" oly mértékben tudott kilépni önma
gából, átolvadni a Te-be: .alámerülni rejtelmeibe", hogy ez az átlépés, maga az átlépés gesztusa
a teljes feloldódást, a mindenség misztériumát is magával hozta. A negyedik rész kezdete ("Mint
alvadt vérdarabok") ezután a saját-testbe zuhanást, az ebbe-zártság szükségszerű pusztulás-jós
latát fejezi ki, a szerelem teljességének ellenpólusaként a magányt és a vele félelmetesen rokon
meghalást (hiszen a bezárt lét és a bezárt tudat a halállal az univerzum halálát is elszenvedi). Az
utolsó kiáltás, a de addig mind kiált kifelé fordulása, a Te extatikus, emberfölötti felmagasztalá
sa: kit kétezer millió embernek / sokaságából kiemeltek / te egyetlen . . . - most ismét a mindenség
felé fordítja a költőt. A lágy bölcső, erős sír, eleven ágy képe nemcsak az élet konkrét valóságát,
határok közé szorítottságát érzékelteti, hanem, ezzel együtt, nyitottságát, átjárhatóságát, transz
cendens csodáját is. Az "eleven ágy" képe nemcsak félreérthetetlen erotikus tartalmat hordoz,
hanem ezen túl és mégis ezzel együtt a világnak, mint bennünket befogadó bölcsőnek és sírnak,
tartóformának elevenségétjelenti; azt, hogy nem passzív, nem tartály, hanem ennél sokkal gaz
dagabb tartalmat hord magában: az anyag önálló élettel telítettségét. A költeménynek ezen a
pontján az ágy: az eleven világ; a Te: az eleven mindenség. Abeleolvadás befejeződött: az én
maradéktalanul ömlik át a neménbe, a vers az extatikus himnuszba.

Kezdettől a beolvadás, a fogadj magadba teljessége felé haladt a költemény, az ember és a táj
egymásba vetülésétől az ember és a mindenség egyesüléséig. A vers kontextusában, fokozásának
lépcsői után egészen más tartalma van a befejező, csúcsra érő képsornak, mintha kiszakítva, csak
önmagában olvasnánk. Visszacseng az anyját a gyermek. a mélyüket a hallgatag vermek a halan
dók, amig meg nem halnak,' az erős sír-ban a barlang csendje, az eleven ágy képében mindaz, ami
a női test univerzumában, mozgásában, rejtett életei végtelen sokaságában megelevenedett.
Mintha mindez csak arra szolgált volna, hogya nagy felkiáltást, a vers beteljesülését késleltesse.
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A De szorgos szerveim sorainak szinte prózaian ereszkedő lejtése után sikoltásként hat a strófa
szerkezetileg is elválasztott, rövid, tiszta jambusi sor: De addig mind kiált. Kiáltása után szinte
érzékeljük a csöndet, melyet a következő, egyáltalán nem prózai, tartalmából és a mondat késlel
tetett állításából következő patetikus hangulat követ. A kiált, mint erősen nyújtott, s egyben
hangsúlyossága miatt is érzékelhetően rimhivó szó magányosan marad, az üresség, némaság felé
mutat; a következő kettő egymásra rímelése pedig, feltehetően a tartalmi és mondatszerkezeti ki
tartottság miatt, nemhogy befejezettséget, lezártságot érzékeltetne, épp ellenkezőleg, tovább fo
kozza, minfegy párhuzamosan megismételve, várakozásunkat, melyet aztán a negyedik távolsá
gából az elsőre tökéletesen rímelő rövid sor egyszerre lezár és újranyit. Ez a két sor: De addig
mind kiált és te egyetlen, te lágy nemcsak szóvégi hangzásában, hanem ritmikai *épletében is tö
kéletesen fedi egymást, s így, míg a negyedik visszacsukódik az elsőre, annak várakozást keltő,

nyugodt kicsengését is megismétli. Az ismétléssel azonban fokozás is jár: részben magával a rit
mikai hatással, mintegy a feltételes reflex ingerének megismétlésével, részben pedig ennek a sor
nak mondattani bezáratlanságával is, az 600-ban ritka enjambement feszültségkeltőhatásával.
A jambikus sor hullámzása, a megszólítások ismétlése (te - te), halványan még a gy hangzó

. finom alliterálása is (egyetlen, lágy, ágy) mindjobban fokozza a feszültséget; egyben azonban
mind határozottabban érezteti a feloldás közeledtét.

A feszültség óriási, s oldódása is óriási súlyoktól szabadít meg. Fogadj magadba - a férfi extati
kusan egyesül a nővel, az én a világmindenséggel. Ennek a végsőkig fokozott vágynak a bűvöle

tében változik a Te, a másik - világmindenséggé, A költemény megint csúcsra érkezett: nemcsak
a messzehangzó mondat egyszerűségével,hanem a beleélés, a világgá válás tényével. A létezés él
ménye elnyeli a magányos tudatot, mely vágyában feloldódik a nálánál hatalmasabb mindenség-
ben: feloldódik az emberrel egy-anyagú világban. '

Csakhogy ez a befogadás, még ha be is teljesedik, a kitaszíttatás, az elválasztottság kényszerét
is magában hordja, A vers lüktetése most megismétli a beteljesedés utáni kiüresedést: mint az
előbb a vérkörök rózsabokraira az alvadt vérdarabok következtek, úgy most, a költemény vé
gén, visszájára fordul mindaz, ami az elején az én kiáradásának tűnt. Ott a túláradó lélek betöl- ,
tötte a "távol.közelét", föld és égbolt távolságát, itt ugyanez a tágasság végérvényessé és félelme
tessé válik. A magas hajnali ég alatt védtelen a didergő emberi lélek - mint apokaliptikus seregek
csillognak érces keménységben. '

Fegyverben révedfönn a téli ég. A kozmosz kiüresedett és elidegenedett: úgy tűnik, hogy az
ember és a világ tökéletesen eltávolodott egymástól, a szerelmi extázis. után -. tán a vágy hiába
valósága miatt - a lélek a legmélyebb, embertelen kétségbeesésbe, a teljes elmagányosodásba zu
han. Hihetnénk, hogy az Oda központi motívuma, a minden részletében tükröződő egyesülés
vágy, s az ember és a világ egyesülésének újra és újra megismételt aktusa visszavonatik, s hogy a
költöt reménytelensége egyben-a világtól is elszakítja. Csakhogy - és a József Attila-i költészet
ember-világ viszonyára ez az egyik legfontosabb jelzésünk - még itt sem történik meg az elszaka
dás, hanem helyette inkább az emberi lélek, az emberi integritás szakad kétfelé. Hallom, amint
fölöttem csattog / ver a szívem - ez a két sor az 6da történésének befejezése.

Nem kívánunk ehelyt a költő személyiségzavaraival foglalkozni, a verssort nem kell feltétlenül
a betegség már 1933-ban felbukkanó előjelének tekintenünk, hiszen a költői képalkotás szabad
sága és szuverenitása megengedi az ilyen megszemélyesítéseket. Azt azonban mindenképpen le
kell szögeznünk, hogy ez a kivetítés, az én és a szív elválasztása, elidegenítése tipikusan skizofrén
jelenség. A betegség lefolyásában ezt "kóros szervérzékelésnek" nevezik - s a kép mondanivalója
itt a versben ugyanaz, mint a betegség történésében. Az én és világ integritása, különválasztottsá
ga bomlik meg: ha nincsen stabil én, vajon lehet-e stabil, lehet-e kiegyensúlyozott a rajtam kívül
álló, határaimat kívülről kijelölő világ? •

Bevezetőül az Ödaformai egyensúlyáról szóltunk. Ez az egyensúly nem a forma külsőlegesér
telmében, a vers nyelvi-hangzási, hanem ennél mélyebben : belső, tartalmi szintjén érzékelhető.
A költemény természeti kép leírásával, a lillafüredi táj ra~zával kezdődik. Befejeződésében ha
sonló rajz ismétlődik: ott természeti, itt intimebb, otthonias környezet felidézésével. A költő ki
vonul a tájból. ki a kozmoszból, egy szűk, .vacsoraíllatú'' világba; a lüktető, a végtelent, hideg
érceket, tűrhetetlen fényességet idéző távolság összezsugorodik. A vízesésnek a fürdővíz csobo
gása, a mindenségnek egy valóságos, valóságban a szeretett nővel megosztott ágy lesz a megfele-
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lője. A mindenségbe szabaduló szellemet, az űrben eltűnő, "elvesző" lelket ismét a látható, hall
ható, az érzékelhető valóság palackjába kell zárni, a világ egyensúlyát, most még nem is emberfe
lettien nagy erőfeszítéssel, helyre kell állítani.

Legalább látszólagosan. A Mellékdal ugyanis, mint alcíme is mutatja, nem teljesen tartozik a
költeményhez; nyilvánvaló, hogy ezt József Attila is hangsúlyozni akarta. A szimmetria csak lát
szólag tökéletes: a bevezető képsor realitása - realizmusa - fenségesebb, egyben áttűnőbb, nyi
tottabb, asszociációs tartalmában gazdagabb a befejezésnél. Nemcsak a közvetlen kimondás
szintjén: a bevezetés valóban nyitánya a mindenségre táruló kőlteménynek, annak az életérzés
nek, mely az embert saját léte törvényeiből következően feloldja, majd elveszti, megsemmisíti a
mindenségben. A Mellékdal nem ennek az életérzésnek a lezárása, hanem egy másféle, lélektani
esztétikai egyensúlyigénynek szülötte: nem katartikus megváltás, hanem vigasztalás, s ha benyo
másaink szerint konkrét is, ez a konkretizáltság nem a valóságból, hanem a vágyból, a remény
ből, a "talán"-ból táplálkozik.

Mert figyeljük csak meg: a bevezető realitással szemben a Mellékdal egész valósága a "talán"
ra épül, a háromszor is nyomatékosított, s ezzel háromszor is kihangsúlyozott esetlegességre.
A legutolsó versszak páros rímekkel záruló becsukódása, ez a végtelenül egyszerű, tíszta, majd
hogynem gyermek í dallam a bízonytalanság szakadéka felett énekel, a túlságosan ís mély, vers
ben elbírhatatlan űr felett. Az egyensúly helyreállításának szükséglete József Attíla költészetének
alapvető sajátsága; s ha a Mellékdal-i nem ís tartjuk az Óda ígazi lezárásának, ez csak a költe
mény belső arányaínak és nem formai tökélyének szintjén érvényes. Formailag ugyanís éppen az
egyensúly helyreállításának vágya, erőfeszítése miatt tűník - még ha mélyebb elemzéssel nem is
az - oly tökéletes harmoníkusnak, megíndítónak az Óda lezárása.

A valódi katarzis, az egyensúly helyreállításának vágya azonban a költemény előző részéből, a
negyedik rész befejezéséből olvasható ki, az ebből megsejthető öntudatlan motiváció tükröződik

a Mellék dal szimmetria-igényében, Az éjszaka véget ért, a kozmikus sötétség felett feldereng a vi
lágidegen fényesség, az ember és a világ egysége magánnyá és elidegenedettséggé változik. A vi
lág egyensúlya azonban most sem bomlik meg: az én kiszakadt, kívülre költözött része itt is az
önmagában teljes, zárt, hagyományos világképben ábrázolódik, a hajnali ég képében, mely még
iscsak ráborul a világra, mégiscsak betakarja, lezárja azt. Nemcsak a nyelv általános értelmében,
hanem József Attila költészetének belső jelképrendszere szerint is: hiszen magában az ádá-ban
is az ég, az éjszaka egyet jelent az emberen kivüli, tőle független, őt magába foglaló világgal. Az
emberi lélek kettéhasadhat, de még ez a meghasadás is a meghasadás nélküli világban zajlik.
Mintha a lét és a világ nem ugyanazt jelentené : a világ mintegy tartóedénye, mozdulatlan formá
ja, lehetősége a létnek, a lét dadogásának, verdesésének. A kettéosztott világképben, a lét és a vi
lág dichotómiájában ha a lét a dadogás, a világ talán a törvénnyel, a tiszta beszéddel analóg, ha a
lét esetleges, mulandó, meghasított, a világ: a rend.

S ha rend, akkor harmónia is.
Megragadhatja-e valaki a dolgok vagy események lényegi rendjét, amely - úgy tetszik - minden

kétséget kizáróan létezik; felfoghatja-e olyan közvetlenül, mint egy másik emberi lény lelkét ~
- kérdezi Istenről, a világ megismeréséről szólva Heisenberg. A költészetben megfordíthatjuk a
kérdést: egy másik emberi lény vagy önmaga lelkét felfoghatja-e olyan közvetlenül a költő, hogy
abban megragadhatóvá váljék á' "dolgok vagy események lényegi rendje, mely, úgy tetszik, min
den kétséget kizáróan létezik"?

Ez a világérzékelés, a "Lényed ott minden lényeget kitölt" analógiás világképe szólal meg az
Ódá-ban.
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