
BENEY ZSUZSA

TÖREDÉK

Kásásodik a viz, kialakul a jég
és bűneini ha/á/Iá á/Inak iissze

József Attila

József Attila költészetét 1935 36-ban szinte betölti az ártatlanság bűn büntetés kérdésköre:
előbb a kifejezetten ezzel a témával foglalkozó szenettekben és az ugyanekkor megelevenedő

anya-kornplexumban, később, burkoltan. a 36-os év főleg Gyömrői Edithez irott szerelmes ver
seiben. Úgy tűnik, ez a két év egy különlegescn mély, megrázó érzelmi vihar időszaka, melyet az
elmagányosodás, a kiszolgáltatottság végleges mélységű átélése és a feszülő, ambivalens lelki tar
talmak kirobbanása, vállalt kimondása jelez. 1937 eleje aztán, feltehetőleg a katartikus örvény
reakciójaként érzelmi megbékélést tükröz: a Flórához írott versek nagy részében olyan emelke
dett, himnikus hang szólal meg, mely már-már emberfeletti, mindcn szubjektivitástól elszakadt
megnyugvást, kinyilást tükröz. Ugyanebben az évben, 1937-ben kezdenek sűrűsödni a halállal
foglalkozó megnyilvánulások, szintén az előzőeknél nyugodtabb, oldódást, megpihenést sejtető

hangnemben. Mintha valóságga ~álnék az, amit a költő egy Flórához irott versében így fogal
maz: én, ak i vé/c mind csak hadakoztam k ibékúlnét: a harasivohalállal". Tükröződik ez a válto
zás a kései versek formájában, szókészletében. megfogalmazási módjában is. Az emberfeletti fáj
dalom, melynek vállalása és megszólaltatása József Attila egész költészetét jellemzi, itt már nem
feszültség, hanem beletörődés,elfogadás: a költő belülről maga kezdi közelgő halálát épiteni.
Nem azt állítjuk ezzel, hogya valóságos. a szárszói meghalás, a végzetes decemberi estének törté
nései ennek a belső halált vállaló lelki folyamatnak közvetlen következményei: hiszen maga a
halálhoz vezető út, a tett (akár tudatosan, akár véletlenül történt) bizonyos, hogy nem a bele
nyugvás megbékültségében ment végbe. Azt azonban állíthatjuk, hogy az utolsó évben József
Attila foglalkozik a halállal és elfogadja azt, s ha úgy is, mint életének, belső életképtelenségének
belátott folyományát. ezek a saját életben, magatartásban gyökerező okok egészen más aspek
tusban jelentkeznek, mint a csak egy-két évvel korábbi bűn büntetés gyötrelmek.

A kétféle magatartás metszöpontján áll-e az idézett töredék?
Mintha rnindazt tartalmazna és rnindazt elmondaná. amit József Attila bűnről és halálról élete

utolsó éveiben elgondolt és átélt: mintha az utolsó három-négy év szenvedéseinek s e szenvedé
sek gondolati racionalizálásának tökéletes foglalata lenne. De nemcsak foglalat: a bűn és a halál
itt olyan kapcsolatban áll egymással, melyhez hasonló csillagállást nemigen találunk ebben a
költészetben. Ezért is olyan rejtélyes ez a két sor nemcsak minden szavában, hanem minden
hozzá kapcsolódó asszociációban is ráismerhetünk József Attila világlátására. de éppen ez az is
merősség teszi izgatóvá azt, ami más, ami nehezen meghatározható benne.

Keletkezési idejéről két véleményt ismerünk. Az Akadémiai Kiadó kritikai kiadása (szerkesz
tette Szabolcsi Miklós) az utolsó szővegek, Stoll Béla kronológiája az 1932 33-ban irottak kö
zött kőzli : pontos datációja egyelőre nem ismeretes. Stoll a kézírás jegyei alapján állítja az
193233-as keletkezési időt maga is fenntartva a t()~ábbi vizsgálódás lehetőségét. Ha filológiai
és grafológiai adatoktól eltekintve megkíséreljük stilisztikai és tartalmi jegyek alapján valószínű

siteni megírásának idejét, igen nehéz feladatra vállalkozunk, elsősorbanazért, mert mindkét idő-

. pont mellett és ellenük is túlságosan sok érvet találhatunk.
Mindenekelőtta két sor töredékjellege is szokatlan, szinte kétséges. Tartalmát és a képiségét

tekintve ugyanis annyira egységes, lezárt, annyira befejezett, hogy egyrészt, magában véve mint
teljes érték ü kőzlést, teljes értékü műalkotást kell látnunk, másrészt: ebben a forrnában nem is
képzelhető semmiféle ismert, akkoriban készülő. vagy már elkészült vers részének. A József Atti-
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la-i forgácsok későbbi beépüléseit a nagyobb versekbe (eredeti vagy variált formájukban) majd
mindenütt megtaláljuk. A legutolsó töredékek közé azonban elhelyezhetnénk, különösen az
egyik legutolsó töredék, az Édesanyám, egyetlen, drága kezdetű mellé (itt szerepel a Szabolcsi
szerkesztette kötetben is) - ez utóbbi is hasonlóan rövid, végleges, lezárt szövegnek, ha külsődle

gesen nem is cimmeljelzett, versként reprezentáló költeménynek hat. Mintha ezek a külsődleges

szempontok. a közlés, kötetbe rendezés, a költőnek olvasóra számító szempontjai már eltörpül
nének a közlés - a mind tökéletesebb és letisztultabb közlés - belső indítékai mellett. Az utolsó
időszakot sejteti a tartalom is, ha nem is közvetlenül, inkább megfogalmazásának módját tekint
ve. A bűn-büntetés kérdésköre, mely valamilyen, sokszor rejtett formában a harmincötös-har
minchatos évek majd minden versében felbukkan, harminchétben érdektelenebbé válik - leg
alábbis sokkal kevésbé fontos problémává. Kevesebbszer és mintegy megszelídítve búkkan fel,
rezignáltabban - mintha a kifejezéserőfeszítése már nem a bűnre, hanem valami másra, élet-ha
lál, Isten-ember relációjára koncentrálna: .Tudod, hogy nincs bocsánat / hiába hát a bánat.
/ Légy, ami lennél: férfi. / Afű kinő utánad. // A bűn az nem lesz könnyebb, / hiába hull a könnyed.
/ Hogy bizonyság vagy erre, / legalább azt köszönjed. ,. Persze, merev határvonalat nem húzha
tunk : hiszen a Bukjföl az árból című vers: , És verje bosszúd vagy kegyed / belém: a hűntelenség
vétek! / Hisz hogy ily ártatlan legyek, / az a pokolnáljobban éget" - kiváltképpen a második sor
felkiáltójelével a legtragikusabb érzelmi viharok idejét idézi. Sorolhatnánk még példákat - de
bármennyire is élő maradt a bűn kérdése, mint önkifejező szimbolikus motívum biztos, hogy
vesztett erejéből, s töredékünkben is, motivációja az érzelmek kezdetben szinte kizárólagos tar
tományából inkább egy másféle, nyitottabb, morális lelki szféra felé húzódik át. Az első, a felüle
tes megközelítés szintjén mintha ez a két sor semmiféle feszültséget nem - csak emelkedettebb, az
élet minden titkát magában foglaló bölcsességet tükrözne, mintha - s ez az olvasat egy bizonyos
szintjén kéttelenül így értendő - a "bűneim" itt a szubjektum esetlegességétől megszabadult
bűnt, egy nemcsak metafizikailag, hanem fizikailag, valóságosan is érvényes létállapotot jelen
tene.

Ez a letisztultság, végérvényesség,' amit a halál elfogadásának, megértésének, belátásának is
mondhatunk, rokonítja a töredéket az utolsó versek tisztult, rezignált attitűdjével. Ezt érezzük
hangvételében, érzelmi fedettségében - van azonban olyan vonatkozása is, melynek alapján nem
elképzelhetetlen az, hogy valóban a harmincas évek első harmadában keletkezett. Ez a vonatko
zás a József Attilára olyjellemző kettős szemléletbeli sajátság főleg az 1933-34-es "nagy" versek
ben, az Ódaban a Téli éjszaká-ban kezdi költészetétjellemezni. Lényege egyrészt a kifejezésnek a
költemény belső formájában (a képi kifejezésben) tükröződő analógiás jellege, másrészt az ehhez
nagyon közel álló, a világ látásában, érzékelésében megnyilvánuló inherencia. József Attila vi
lágképének és ezen át képalkotásának analógiás jellegét - azt a sajátságát, hogy a külső és a belső

világ történéseit egyazon, homológ, egymással egyenértékűnek kifejezhető rendszer részeinek
látja, ezzel kapcsolatos világba helyezettségét, a létérzékelésében megmutatkozó anyagszerűsé

get, s azt, ami ezzellátszólagosan ellentétes - valójában azonban még inkább az anyagban-léte
zés bizonyítéka: hogya látszólag nem anyagi, transzcendens létformák hordozója is anyag, az
Óda világképével kíséreltük bizonyítani. * József Attila látásmódja szigorúan a föld látható-érzé
kelhető formáihoz, a térbeli struktúrákhoz kötődik, mindazt a bonyolult nem térbeli, nem mate
riális tartalmat, a transzcendencia sejtelmét, amit költészete kifejez, ebben, az anyagi világ rend
szerében tudja - nemcsak elmondani! - megélni. Nem azért, hogy a kifejezés formáihoz analó
giákat vagy szimbólumokat teremthessen, hanem azért, mert a költőt betölti a világ mint rend
szer. Látásmódjának egyik legfontosabb sajátsága éppen az, hogy azt a transzcendens élményt,
amit általában az anyagon kívülre vagy felülre, vagy az anyagi világtól elszakadottan az ideák vi
lágára szoktunk transzponálni, ő az anyag kimeríthetetlenségében, nem a kívülre helyezettség
ben, hanem az egymásban foglaltságban érzékeli. Ezért is tartjuk oly jellegzetesnek, költészete
látásmódjára annyirajellemzőnek az Ódá-nak ezt a sorát: "Lényed ott minden lényeget kitölt".

Ugyanez az anyagot kitöltő, átlényegítő, egymásban foglaltságot sejtető világérzékelés nyilvá
nul meg ebben a kétsoros töredékben. A természeti és az elvont kép, a fizikai és a metafizikai itt
nem analógiás - vagy pontosabban : nem csak analógiás - kapcsolatban áll egymással; s ez nem

• A szerzőnek az Óda világképét elemző tanulmányát 198I. májusi. júniusi és júliusi számunkban kőzőltük.
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csupán a két sor egymáshoz való viszonyából, hanem a tartalomnak és a sorok kapcsolatának
egymásra vonatkoztatásából is kitetszik. A külső és a belső, a töredék első és második sorának
mondanivalója nem a kifejezés, hanem a létezés szintjén felel meg egymásnak: a két kép ugyan
annak a folyamatnak, akihűlésnek,eljegecesedésnek a leírása, s a versbeli helyzet éppen e folya
mat fontosságát - a létformának, az anyag benső átrendeződésének,önmagából kialakuló sűrű
södésének, önmaga lényegébőlkövetkezőhalálának törvényszerűségétérzékelteti. A töredéknek
- talán nem hat profanizálásnak, ha ezt a szót használjuk -legnagyobb bravúrja, hogy a külső és
a belső világ analógiás egységére képes a világnak egy másféle külső - belső valóságát rávetíteni.
A külsőbb körön: a természeti kép vezet el a belső történéshez; a belsőben: mindkét szférában, a
természeti és a lelki szférában is belső történést látunk, olyannyira belsőt, hogy ez a "bent" nem
mint forma vagy edény, nem mint hely, hanem mint minőségjelenik meg előttünk: a bensőség az
egyneműségben, az anyag homogenitásában, csak a szavakkalláthatóvá tett, valójában láthatat
lan mélységben érvényesül. Mégis - és ebből fakad a töredék költői szuggesztivitása! - az első

sor természeti képében rendkívüli erővel üt meg a képszerűség. A kásásodó, sűrűsödő víz vissza
térő, baljós képe a költőnek: .A tó jegét kásás hó fedi" (Töredék 1932-33-ból), . Csak egy ladik,
mely hallgatón / kotyog még a kásás havon / magában" (Holt vidék, 1932). Ugyanennek megfordí
tásaként értékelhetjük a Flórához írott vers vidámabb oldottságát: . Roskad a kásás hó, csepe
részget a bádogeresz már" (Flóra, Hexaméterek, 1937). A Töredék kásásodó vizének képe való
ban látható-érzékletes tényt közöl, de olyant, amit nem szoktunk látni és észrevenni, aminek lát
hatósága rejtett mezőben, a felszín alatt nyilvánul meg; mintegy a költő szavai teszik szavakkal
láthatóvá.

Egyszerűen úgy mondhatnánk, a képnek, a meglátásnak, s ezeken át: a vers tárgyának várat
lansága üti meg az olvasót ; s megüti formájának véglegessége, lezártsága miatt is. Az első sor
egymást fedő két félsora között formailag is sokszoros összefüggést és megfelelést találunk: a két
hatszótagos félsor pontosan egyforma lejtésű, 4+2 szótagra tagolódik; kezdetük alliteralizál, a
két utolsó egyszótagos szó távolról ugyan, de összecseng; ezzel sor eleji és végi összehangzást sej
tet, önmagába zárja, de párja felé nyitja is a verset. A k hangzók keménysége, a víz, a jég képzete
sivár, merev, dermedt világot varázsol körénk; s mintegy ennek részeként, a vershelyzet, a for-

. mális megfogalmazás, az állítás prózai lejtése szerint is ezzel teljesen egynemű valóságként: "és
bűneim halállá állnak össze". Nemcsak a hangzási effektus, hanem a képek tökéletes megfelelése
is egymás mellé helyezi a két sort: pontosabban a hármat, mert a második sor képi-mondandói
egysége felől nézve, az elsőt inkább kettőnek, az egész töredéket rejtetten háromsorosnak olvas
suk. Igen finoman, az első két félsor hasonlóságában rejtett folyamatosság, időbeli előrehaladás

van (hiszen előbb kásásodik a víz, aztán alakul ki a jég), és ha valóságosan nehéz is itt nemcsak
időbeli, hanem célszerűségi, teleologikus előrehaladást feltételeznünk, a kásásodó vízből a jég
összeállását mégiscsak egymásból következő folyamatnak érezzük - tehát az időbeli mellett a te
leologikus előrehaladás, a két félsor összecsengése miatt a harmadik, a hosszabb felé történő

gyorsított előrelépés- mindez a második sor állítása felé hajtja, sietteti a költeményt. Mintha a
felszín alatt az első sor alig hallható crescendóként szólna a második mélyebb és erőteljesebb

hang kitartása felé. Az első két kép teljesen "külső", természeti jellegű - de már ez magában fog
lal egy belsőségességet, éppen azzal, hogy látványt, de általában nem látott, elfeledett látványt je
lenít meg. Ez a bensőségesség mintegy előkészíti hajlandóságunkat, várakozásunkat arra, hogy
most már a benső világba lépjünk azáltal, hogy egyedül itt birtokként, az én részeként grammati
zált szóról: bűneimrőlolvasunk; de azáltal is, hogy a hideg környezetben (a két félsor hangulatát
a k, g,l, h, n hangzók határozzák meg) egyedül ennek, a "bűneim" szónak vannak meleg tónusú,
a testiséget érzékeltető b és m hanghatásai. A b és az m általában is, de különösen József Attilánál
meglehetősen jellegzetesen az érzelemre, intimitásra, közvetlen testi kapcsolatra utaló hangok
- bár inkább az érzelmi kapcsolódás intenzitására, mélységére, mintsem pozitivitására jellemző

ek. (Csak kiragadott példaként: "Bogár lépjen nyitott szemedre, zöldes / bársony penészpihézze
melledet. / Nézz a magányba, melybe engem küldesz / fogad morzsold szét, fald föl nyelvedet"
(Magány].) A bűneim belső szférájából aztán hirtelenül ismét az én-en kívül álló, annál hatalma
sabb, világméretű létezés körébe lépünk. A bűneim feltételezi, hogya halál a személyes bűnből

fakadóan maga is személyes, a költő, az én saját halála - csakhogy, mivel itt már nincs birtokos
rag, és mivel előtte volt, a kontraszthatás azt szuggerálja, hogy ez a halál egyszerre személyes és
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személy fölötti, nem az én, de nem is csak az ember része. Kialakul a jég, kialakul a halál, s
ahogya víz több itt pataknál, tónál: maga az őselem, úgy a halál is több a személyesnél : ősálla
pot, a világ megderrnedése, saját anyagának átrendeződése.

Az a halálképzet. mely ebben a töredékben különösen első sorában megjelenik, annál tra
gikusabban és elidcgenitettcbben, a rilkei "saját halálra" emlékeztet. Hiszen ez a halál oly mó
don érlelődikbennünk, mint létünk lényege: sűrűsödik, kásásodik, maga az anyag, a létezés ala
kul át - de bennünk, a világ és a saját életünk törvényeinek következtében, s éppen mert saját
törvényei szerint, az átalakulásban is azonos marad önmagával. Ez a bennünk és a természetben
érlelődő, azok saját anyagából kristályosodó halálképzet itt megtévesztően rokonítja Rilke és
József Attila világképét - holott éppen ebben a nagyfokú közeledésben derül ki az, hogy alapjá
ban állnak távol egymástól, talán azt is mondhatnánk: állnak szemben egymással. A rilkei "saját
halál" ugyanis önmagában nem morális tény: legfeljebb vállalásában. elfogadásában az. Az em
ber világba helyezettségéből.világba küldetettségébőlfakad és mint létünk csúcsa. kiteljesedése
szakrális jelentőségű . JózsefAttilu számára itt. ebben a töredékben a halál a külső és a belső

világ másféle egységében mint olyan következmény. mely éppen létünk nem-természetességéből

(vagy talán helyesebb, ha igy mondjuk: nern-természetiségéből):a bűnből fakad. A bűn- bünte
tés komplexus legkétségbeejtőbbés leginkább végérvényesnek ható tanulsága ez a két sor: egy
részt, a bűnről szólva, annak legnagyobb, világi és transzcendens értelemben is visszavonhatat
lan büntetését mondja ki; másrészt, a halálról, annak megváltatlanságát, fcloldhatatlanságát. Ez
a József Attila-i halál nem az élet megváltódása, nem megpihenés. még csak nem is elmúlás: ma
ga a megsűrüsödött, megfagyott, dermedt (tehát örökre visszafordíthatatlan) bűnösség.

Ez a töredék talán a magyar irodalomnak legmélyebb moralitású két sora a bűn megváltha
tatlanságáról, legmélyebb lényegéről szólva életünk megválthatatlanságát. lényegét mondja ki.
Ugyanakkor azonban, mivel rninden élet halálba torkollik, a bűn kényszerűségét is ki kell mon
dania, a büntelenség lehetetlen voltát - hiszen lényünk maga merevedik bűnne, olyan kényszerű

en, mint a hideg, a tél hatására a kásásodo vizből kialakuló jég.
Ha a harmincötös-harminchatos versek ártatlanságbün büntetés komplexusát hajlamosak

vagyunk is némiképpen külső, elsősorban freudista hatásra létrejött olyan gondolati képződ

ménynek felfogni, mely valójában az alig elviselhető szorongás és ambivalencia racionalizálási
kísérlete. ennek a két sornak meg kell győznie bennünket a probléma valódi mélységéről, arról,
hogy ha annak elsősorban pszichológiai motivációját tartjuk is fontosnak. nem tagadható a va
lóban morális kérdésfeltevés súlya scm. Kérdés, hogya kialakulóban lévő, már megfogalmazott
bűnösség-problémamélyült-e el az én-töl elszakadt filozófiai gondolat költői megfogalmazásává.
vagy az eredendően filozofikus-transzcendens érintettség fokozta-e odáig a költő érzékenységet.
hogy szubjektiv feszültségeire a moralitás gondolatkörében keressen megoldást. Meglehetősen

nehezen, inkább csak negatívumok kal definiálható az, hogy 1935 körül, ezeknek az évek nek
rendkívül feszült én-közelségében mit jelentett József Attila számára a bűn fogalma. Annyit bi
zonyosan tudunk, hogy ebben a vonatkozásban nincs társadalmi tartalma (más jellegű versei ben
határozottan van: pl. Ős patkány terieszt kárt nűkiiztűnk / II meg nem gondolt gondolat de
nem vitatható el a politikai tartalom ett öl a bűnösség-képtől sem. bármilyen közel is áll a freudi
gyermekség-képhez: Néz: afurfangos csecseműre / biimbo], !lOgl' szánassa magát / de míg moso
lyog 117,emláre ] ndveszti k ormet esfogá!" [Ös patkány terjeszt kórt, 1937].) Nincs vallási tartal
ma: semmiféle tételes valláshoz nem kapcsolható, annak ellenére. hogy ebben az időben valószi
nű a katolikus Barta István hatása. Ha a magunk részéről a József Attilát ért, bünre büntetésre
érzékenyítőhatást elsősorbanzsidó közvetítéssel. a zsidó szellemiségre olyannyira jellemző bűn

ludat-komplexus beépülesének tartjuk is, ezt a lakonikusan rövid, aforizmatik us töredéket Í11
kább valamiféle merev, a bűn megbocsátását nem ismerő, biblikus-archaikus jellegű őskeresz

tény-eretnek vagy a predestinációt valló protestáns felfogáshoz érezzük közel.
Általában azonban a József Attila-i bűn fogalma - különösen 1935 körül leginkább arra a

szorongásteli meghatározhatatlanságra emlékeztet, amít a freudi terminológia szerint az arnbi
valencia-bűnösséganalógiajának nevezhetnénk. Gondoljunk arra, hogy ez a búnösség-problé
ma kezdetben az anya-komplexussal egy időben és általában azzal összekapcsolódva jelenik
meg, s kimondva-kimondatlanul, nem annyira az egykori anya-viszony újjáélese. mint más irá
nyú, előbb talán tárgytalan, majd (vagy kezdettől már") a jelenben élő agressziv késztetések visz-
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szafojtását és lelkiismereti kiélését szolgálja. A bűn ilyen megfogalmazására (megfogalmazáson
itt a költői műalkotás motivációját és nem konkrét tartaimát értjük) bizonyos, hogy érezhetőek a
költőt akkoriban ért szellemi hatások: részben Németh Andornak, s valószinűleg a rajta.keresz
tül megismert Kafkának, részben az analitikus kezelésnek és a költő baráti körében akkoriban
nagy szellemi mozgalmat kiváltó pszichoanalitikus világnézetnek a befolyása. (Szándékosan em
lítünk itt világnézetet, mert Freud hatása, a nyomában megismert szemléletmód és elfogadott
terminológia ebben a körben világnézeti jelentőséggel bírt.) József Attila bűn-felfogása, ponto
sabban : bűnösség-érzetének megfogalmazása azonban, tartalmi kiterjedésében, általánosságá
ban és filozofikus mélységében egyaránt túlnő a bűn freudi, vagy pusztán a freudizmusból leve
zethető fogalmán, és közelebb álla bűn kényszerének kiszolgáltatott ember misztikus-egziszten
cialista felfogásához. Ez a bűn annyiból nem morális kategória, hogy nem szabad akaratunkból
követjük el, hanem emberi lényünk következményeként kényszerítve vagyunk elkövetésére - tar
talmában azonban mégis amoralitás, a világ egyensúlyának megbomlása. Ha nem a megszenve
dett, a tehetetlenség és a lelkiismeretfurdalás malomkövei közt őrlődő kiélhetetlen agresszivitás,
akkor - s ez inkább a későbbi, az 1937-es bűntudat-versekre vonatkozik --a hübrisz bűne, az em
beri közősség, sors vagy alázat rnegtagadása, a szenvedésben az emberi norma fölé emelkedés, az
lsten szenvedésének vállalása (. hisz gondjaid magamra vettem" [Nem emel föl, 1937]), vagy az
ember-alatti lét elfogadása, a kirekesztettség önkéntessége ("Nekem sikerült / s e: is szégyenem,
/ hisz nem egyéb az ember-árulásnál // hogy csupán száraz kenyeret egyem / az isten testén való
osztozásnál" [Egy költőre, 1937]). Lényegében ez, az ember teljes metafizikai kiszolgáltatottsága,
bűnösségünkben az ártatlanságnak és az elkövetésnek elválaszthatatlan vegyülése- ez a .filozó
fiai kép" az, ahogyan József Attila költészetében önmaga gyötrő kiszolgáltatottsága és tehetet
lenségérzete átalakul. A moralitás-igény azonban, nyilvánvalóan nemcsak ebből a szubjektív ál
lapot-érzékelésböl, vagy pontosabban az érzelmek állapotérzéssé mélyitéséböl fakad: hozzájárul
korának minden történelmi ellentmondása, a politikai veszélyeztetettség, a háború előtt Európá
ban szétterjedő tehetetlenségérzés és rettegés, a munkásmozgalom céljainak és gyakorlatának
megzavarosodása, a magányosság, mely nemcsak a szubjektum érzéseinek és egyéni létének, ha
nem társadalmi helyzetének és belátásának is következménye. S az sem véletlen, hogy mindez ép
pen a moralitás lelki szférájába költözik, abba a szférába, mely csak tudás és nem cselekvés, mely
a tehetetlenségnek egy magasabb síkon történő jóváhagyása és megnemesitése. A költő filozofi
kus és szinte túlfeszített tudatosítási hajlamán, valódi erkölcsi érzékenységén túl szerepe lehet
benne a Németh Andoron át ható szellemi kör túlzott lelkiismereti irányultságának. 'eredendően
bűntudatra hangolt érzékenységének is.

Ez a közvetlen hatás nyithatta meg azokat a csatornákat is, melyeken át valószínűleg Kafka is
hatott József Attila kései költészetére. Rába György meggyőzőenbizonyítja Németh Andor köz
vetítő szerepét ; a magunk részéről ezt a szerepet elsősorban az érzékenység felébresztésében. a
lelki feszültségeknek a moráli s felé irányításában érezzűk - tehát nem a hatás közvetlen útjának
megnyitásában. hanem abban, hogy olyan fogékonyságot, lelkiállapotot alakított ki a költőben.

mely alkalmassá tette a megismertetett művek befogadására. József Attila bűnfogalmában. a
költészetében élő bűnfogalomaurájában, érzelmi és hangulati töltésében - ugyanazt a tőlünk el
szakadó, fölénk növő és felülről ránk mért, természetfeletti érintettséget érezzük, mint Kafka
műveiben. A belsö átjártságnak : az elkövetés kényszerének és a bűnhődés átélésének szűntelen,

egymástól elszakíthatatlan gyötrelme és a kívülről-hatástóI való görcsös félelem (mely nyilván
valóan, még ha kűlső, szociológiaí tényezőkkel,mint erre fentebb utaltunk, magyarázható is, ér
zelmi oldaláról szintén a belső szorongás elidegenítése) - a belső és a külső világ szűntelen egy
másba játszása, egymást átfedése, egymásba mosódása, mégis, rnindezek mellett folyamatos
megkülönböztethetősége- ez József Attila kései lírájának és költészete líraiságának egyik leg
főbb jellemzője.

Ezt fejezi ki utolérhetetlen tömörségével és borzongató képi tágasságával eza kétsoros töre
dék. De kifejezi a halálra szánt férfi végső búcsúját ís: a visszavonhatatlan, irgalomra, bocsánat
ra, megváltásra nem számító szembenézést, mely a halált végérvényesnek, az élettel semmiféle
analógiába nem hozható beteljesülésnak látja. Ebben a vonatkozásban keményebb, tragikusabb
ez a töredék a harminchetes év legtöbb csúcsozó versénél : ítt nincs puha párna, nincs befogadó
föld, szüzességét virágzó misztikus anya. Az a végtelenü! törékeny, áttetsző remény, mely az
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1935-ös év bűntudat-verseinek feloldását a közös bűnösségbenés az együttszenvedésben szeretné
megtalálni, itt meg sem jelenik. Ez a halál túl van azon, amit az élet felől nézve az ember kollek
tív sorsának láthatunk, s ha a "bűneim"-ből összeálló halál általánosabb is az "én" halálánál, ha
nem is fejezhető ki másként; mint a természet vagy a kozmosz megdermedésének képeivel, ebben
a feloldhatatlan általánosságban egyben a legmélyebben, legtragikusabban személyes is. A "bű

neim" mélységébőlmár nem lehet emberhez fordulni, az emberi szó itt már csak a nem-emberi
vel, az emberfeletti segítővel kommunikálhatna - ha lenne, ha ebben az időben, lelkiállapotban,
a megszólalásnak ebben akontextusában létezhetne megszólítható Isten József Attila számára.
De e két sor tragikuma éppen abból fakad, hogy nincs személyes Isten, de van isteni morális,
visszavonhatatlan törvény, van kényszerítő sors, s hogy a halál nem lehet megváltás, de nem le
het léttelenmegsemmisülés sem. A kásásodó víz, a kialakuló jég, a haláli á összeálló bűnök képe a
halált a létezés másféle rendjének láttatja, olyan létrendnek, melyben, alighanem, megszűnik a
szó hatalma és a közlés lehetségessége. Ugy érezhetjük, hogy - mint erre már utaltunk - ez a két

•sor nem poétikai, hanem inkább ontológiai értelemben töredék, töredéklétünk tükörképe, hogy
mint Versesközlés: tovább nem folytatható, s lényege éppen a rövidségében érzékelhető teljesség
és lezártság.

Esztétikai, poétikai értelemben azonban - s ez elsősorban nem értékítélet, hanem műfaji meg
határozás - ez a kétsoros töredék. tökéletes vers, kép és állítás, személyes vallomás és filozófiai
rnélységritkánelérhető egysége. Az a pillanat érzékelhető benne, amikor a költői alkotás folya
matában az érzelmi átélés mélysége (itt depresszivitása) átvált a létérzékelés misztikusabb szférá
jába, a lírai kifejezés a szubjektumtól és a szubjektivitástól elszakadt létköltészet távlatával gaz
dagodik. A személyességbe beszivárog a szavakkal ki nem fejezhető tudás, a létezés olyan távla
tainak megsejtése, melyek az ember életében megismerhetetlenek, de amelyek mégis egyedül az
emberi szellem számára érzékelhetőek.
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Gergely Ágnes: HAJÓRONCS.Századunk embe
rének életérzését legerősebben a szorongás és a fé
lelem stigmatizálta. így szinte egyedüli realitás a
magány lett, s irrealitássá vált az emberi teljesség
igény. Napjainkban, a XX. század botrányának
múltával..de mégis élő emlékével, vajon a kép vál
tozott-e? A személyiség"hajóroncsa" mit közvetít
a túlélőnek? Gergely Ágnes szavaival: "mondd,
aki máglyát és gázt lelviseltél, hátrahagyván a si
ratókat I egyszerre hogy viseled el I a halszernű bé
két a megmélyített vízben, ahol nem lehet I sírni
többé"? Az elsüllyedt hajó roncsaiban is sokféle je
let sugároz fölfelé; a jelek felfogása, továbbsugár
zása morális késztetést hordoz, önvizsgálatot- kí
ván, sőt szembenézést és indulatot: "Nekem nem
kell a horizontális I élet, .nem kell a sokak lapálya",
ha ez az elutasítás egy rémült felismerés következ
ménye, "hogy ál-életet élek II Hogy ál-életet
élünk ... ". A kép tehát nemigen változott: még
mindig a szorongás és a félelem világában járunk!
De ki kell mondani a végkövetkeztetést is: "szeret
ni kell azt, aki szorong".
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Felcsapó szenvedélyek és filozofikus tágasságok
jellemzik Gergely Ágnes legújabb verseskötetét.
Kételyek feszítik a költöt az egyéniség sorsa miatt,
és nincsenek illúziói: vaskos tényeket idéz, ame
lyek között "oldani és melegedni kevés", mert
"Nem elég ma a jóság ... Az jó, aki józan. I Az jó,
aki tudja, az útján más sincs, mint akadály ... "
Ám az intelem hangja is kevés; a poézis tiszta szel
lemét kínálja az olvasónak, amikor kijelenti: "de
I bármelyik ép mondattól kettéválhat a tenger".
Kimondva-kimondatlanul minden igazi költészet
ars poeticája fogalmazódik meg ebben. Mert a
mondatoknak, verseknek csak akkor van súlyuk
értelmük, ha kettéválik. tőlük a tenger! Gergely
Ágnes versművészete, költői tudatossága mindig is
ezt a mércét tartja szem előtt; és épp ezért bánik lí
rai matériájával - már-már Vas István-i rációval
- könnyedén, intellektuális nagyvonalúsággal, a
"hiúság, I véletlenség, azértis teremtés szeszélyeit"
messze elkerülve (Szépirodalmi Kiadó, 1981).

De Call Lajos


