
ŐSZI FIGYELMEZTETŐ

A kiteljesedő József Attila egyik ritkán emlegetett verse az Ősz 1935-ből. Komor,
figyelmeztető képekkel indul, aztán egyre teljesedik a látomás, mely voltaképp az
idő megállíthatatlan múlására int, mígnem a költem~ny végén ismét az induló
élményhez kapcsol vissza:

Tudtam, .;zogy ősz lesz s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.

" ... majd fűteni kell" - a nyomort ismerő ember fájdalmas sóhaja ez. de több
is annál. Az egész életében a gyermeki princípiumot oly makacsul őrző-óvó köl
tő már egészen fiatalon gazdagabb, teltebb jelentésárnyalatot adott a képnek:
"Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, / hogy melegednének az emberek. / / Rá
hányni mindent, ami antik, ócska, / csorbát, töröttet s ami új, meg ép, / gyer
mekjátékot, - ó, boldog fogócska! - / s rászárni szórva mindent, ami szép. / /
Daloina forró láng az égig róla / s kezén fogná mindenki földijét. " (Tél)

Az októberi alattomos szelek, a sötét égbolt arra figyelmeztetnek, hogy hozzá
kell készülnünk a tüzrakáshoz: Fűtenünk kell. De nemcsak a saját lakásunkban,
amelybe oly szivesen húzódik vissza a századvég embere, bekattintva zárját, azt
sem véve észre, hogy közben önmagát is belakatolta.
Fűtenünk kell, hogyannál a máglyánál, melyet a szeretet és a megértés érzése

táplál, valóban biztonságosan találják meg egymás kezét az emberek, s tényleg
"kézen fogná mindenki földijét".

Nem kell sajnálni semmit, ami régi, ami megunt, mert kothelyes, nincs már
olyan tartalma, amely akár bennünket, akár mást melegíteni tudna. S nem kell
fájdalommal megválnunk attól sem, amit most szépnek, újnak látunk. A tár
gyak romlandók. Csak az érzések maradandók, még ha sokszor úgy tapasztaljuk
is, hogy legszebb érzületeinkben csalatkoztunk. Az a veszendőnek látott érzés
azért tovább táplálja a tüzet, mely körül összegyűlnek a melegedni vágyok; vé
delmet és társat keresve a magányos októberben.

Nézz körül otthon, amikor közeledik október hava! Nézz körül a kamrában,
lelked kamrájában is, van-e mivel fűtened! Keresd azt a tüzelőt, ami leginkább
melegít, amit nem sodor el a szél, nem olt el a szállongó eső. "Azt a tüzet, ó jaj,
meg kéne rakni" - sóhajt a költő, s várakozva néz rád tragikus gyermekszemé
vel. Van otthonodban meleget adó tüzelő, ember . . .? Ne feledd, "az idő futva
terem, mint a bab': ha sokáig halogatod összegyűjtését, ha a kimért idQn túl is
azon toprengsz; mivel tápláld a lángokat, nem tudsz tüzet gyújtani. Magadból is
tégy a tűzre! Mert csak így találsz rá a másik emberre, aki feléd nyújtja kezét.

Hogy is mondja József Attila Őszi imájában?

S ha gyermekek jönnek játszani ezekkel
az aláhullajtott gondolattüzekkel.
mint kopár facsúcs a kék magasság ölén,
az új század számára rügyezzek újra én.
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