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Hogy valljalak,
tagadjalak
Józse! Attila két késői versének Isten-képe

Mióta az emberiség számára létezővé lett, az istenség fogalma 
és vele Isten neve - kiiktathatatlanná vált az emberi tudatból.
Független ez attól, hogy a név hitet vagy elutasítást ébreszt-e. Fel
tételezhetően olyan archetipikus és állandó ősképe szellemünk
nek, melyet tagadni igen, annulálni azonban semmiképpen nem
lehet. Ez az őskép kiben-kiben más formában nyilvánul meg, és ez
a kivetített forma rendkívül erősen kötődik az emberi lélek egyéb,
múltbéli impressziókat őrző, vagy aktuális állapotához. Nem
mondhatjuk, hogy Isten fikció, mint ahogyan ellenkezőjét sem bi
zonyíthatjuk - a bizonyítás szó, melyet megszoktunk az egyértel
műséggel, a definiálhatóval párosítani, itt érvényét veszti. Legfel
jebb azt mondhatjuk, hogy Isten megjelenítése, és annak változatai
személyiségfüggők.És miként Isten lényege a megismerhetetlen
ség, a róla kialakított kép és a hozzá fűződő hit természete is meg
ismerhetetlen, vagy talán helyesebb, ha azt mondjuk, analizálha
tatlan. A misztikusok látomásainak Isten jelenlétét, bennünk vagy
velünk lakozását éppen úgy elfogadhatjuk a hit bizonyítékának,
mint a modern teológiának a tudomány mai állásával igazolható
tendenciáit. A hit tartományán kívül értelmetlen Istenről mint
egyetlen, megismerhető vagy ismeretlensége titkába burkolózó,
körülírható vagy körülírhatatlan entitásról beszélni - emberi ér
telmünk számára egyedül a viszony megismerhető, az a viszony,
mely a hitben vagy nem-hitben, mindenkiben más formában lesz
láthatóvá. Ugyanúgy tarthatjuk ezt a formát egy emberi jelenlét
vagy hiány önmagán túlnövő absztrahálásának, mint egy ember
feletti jelenség tudatának, vagy hiánya perszonifikálásának - az,
hogy csak "tükör által, homályosan látunk" mindkét értelemben
alapvető igazság.

József Attila Isten-verseit sem a hit bizonyítékának, hanem a
szubjektumnak az istenképpel történő konfrontációjában foghat
juk fel. Akár egy emberfeletti idea emberi tárgyiasulásának, akár
- ezzel ellentétben - egy személyes vágy vagy hiány-élmény
transzcendenssé növekedésének látjuk, egyértelműségét sohasem
állíthatjuk. Sőt - az az ambiguitás, ami József Attila érett költé
szetét mindvégig jellemzi, főként (természetesen nem kizáróla
gosan) Isten-verseiből olvasható ki. De vajon mit is értünk József
Attila költészetének ambiguitásán? Mielőtt két késői Isten-versén
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kezdenénk meg a kérdés elemzését, próbáljuk meg összefoglalni,
hogyan adott József Attila költői képet a huszadik századi em
ber "bizonytalansági relációinak". Késői Isten-verseinek minden
esetre ez a lényege - és, mint látni fogjuk, az a többértelműség,

amire ezek a versek épülnek, ezért fejezi ki talán legmélyebben
a költő létérzékelési problémáit. A költészetében hangot kapó
valóságos és látszólagos ellentétek szinkronitása leginkább ezek
ben demonstrálható. Egy költői alakzatot, metaforát látunk, mely
a megszólítás képletének metaforájában megkétszereződik, pon
tosabban négyzetre emelődik. Az én, a maga titokzatos módján
egy önmagánál titokzatosabb lény hez fordul.

Az érett korszak Isten-megjelenéseiben három komponens áll
össze: az első a védő, óvó, szerető hatalmat, a megnyugtató
igazság letéteményesét megvalósító szülő-imagóban (mely, s ez
újabb kérdés, hogy az anyáéban vagy apáéban-e, külön-külön
vagy egyesítve őket) testesül meg. A második az erkölcs magas
rendű képviselője, aki a költő egész életútját végigkísérő ártat
lan-bűn-büntetés komplexus egyedüli feloldozásának látszik (an
nak ellenére, hogy a feloldozás mindig csak vágy marad, hiszen
az Isten-kép poétikailag csak a vágyat, nem a feloldozás valódi
érzetét képes megjeleníteni. Harmadszor pedig egy evilági funk
cióktól mentes, valóban transzcendens jelentésben. Míg az elsőre

főleg költői képeiből, a másodikra a nyelvi mechanizmusokra
épülő nyitottságból, a többféle értelmezés lehetőségéből, minde
nekelőtt pedig paradoxonokkal átszőtt abszurditásaiból követ
keztethetünk. Éppen ezért: bármennyire is szükséges és kihagy
hatatlan Isten-képének pszichológiai indítékait s a képben
tükröződő szubjektív tartalmat megismernünk, és bármennyire
is fontosnak tartjuk magának a képnek körülírhatóságát vagy
éppen definiálhatatlanságát elemeznünk, s e kettőben József At
tila Istenhez fűződő viszonyát megvizsgálnunk, ez a vizsgálat
nem szorulhat a személyesség keretei közé. A következőkben

nem, vagy nem csak egy emberi lélek, hanem mindenekelőttegy
költői magatartás Isten-képét kutatjuk.

De vajon különbözik-e egymástól a kettő? Nem az emberi lélek
teremti-e meg általánosító és érzékelhető állapotának lenyomatát
a versben? A megfogalmazás spontán folyamatához közelebb
álló költői szó nem ad-e mindennapi megnyilvánulásainknál hű

ségesebb képet rólunk? Van egy olyan látásszög, ahonnét a ket
tő, a pszichés tartalom és költői kimondása két, egymást tökéle
tesen fedő síkidomnak látszik, mintha két háromszöget
fektetnénk egymásra: ránézésre a kettő tökéletesen összeolvad,
azonban finomabb, minuciózusabb mozdulatokkal leválasztható
ak egymástól, és akkor már nemcsak a psziché szavakat befolyá
soló erejét, hanem fordítva, a vers formájának hívóhatását, a
vers pszichológián alapuló, de a költői szó absztrakciójában, el
idegenedésén, a vers önmaga által felállított törvényeiben is ke-
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reshetjük. Ebben a nem egymást követő, hanem egyidejű recip
rocitásban, oszcil1ációja feszültségében érthető meg a vers
születése, és ezzel eredeti fontossága és egyedülálló szerepe az
emberi lélek megnyilvánulásai között. A nyelv, mely valószínű

leg a kommunikáció eszközeként interperszonális tényező, a köl
tészetben is meg tartja kommunikatív jellegét, azonban mindig
egyirányú, a másikat mindig csak fikcióként érzékeli. Ezért - a
misztikus élményektől eltekintve is - általánosságában a vers
nagyon hasonló az ima nyelvéhez, az ima azonban nem feltétle
nül rendelkezik a nyelvet befolyásoló szigorú szabályrendszer
rel, melyet a versbeszéd alapjának tekinthetünk. Talán a meg
szólított virtualitása miatt az elmondott közlendő, különösen
ennek megjelenése, képei, stilisztikai befolyásoltsága is virtuális
sá változik - a vers tehát feltétlenül számít olvasójára, de nem
ismeri őt, egyszerre áll vele a legmélyebb perszonális kapcsolat
ban, elmondva (ha burkoltan is) a lélek legmélyebb titkait, és
tartja meg az elmondás maximális formalitását, az intimitás tel
jes kiküszöbölését. Ugyanezt azonban fordítva is értelmezhetjük:
hiszen a vers megszóIítási jellegét, éppen formájának, s ezzel
szabályrendszerének kötelező ereje folytán, amennyire intimnek,
éppen annyira rituálisnak is tarthatjuk, s lehet, hogy éppen ez a
formai "elidegenítés" ébreszti fel legmélyebb, magunk elől is rej
tegetett asszociációinkat. Bármelyik oldalról is vizsgáljuk, min
dig tudjuk, hogya megszóIítás saját énünk felfedésével történik.
Egyszerre létezik az a közös elem, ami egy érzésnek, gondolat
nak, életérzésnek vagy hangulatnak átadására képes, és a min
dig jelenlévő. bár nem mindig reális befogadó szellem, ami kivá
lasztja és saját érzékelésének útjára tereli a mondanivalót.

Gondoljuk meg: az Istent megszólító verseket (és valamennyi
Istenről szóló verset, éppen Isten megismerhetetlensége miatt)
tekinthetjük egy ismeretlen létező megszóIításának - ennek a
fentebbi folyamatnak megkettőzése, vagy négyzetre emelése.
Nagy általánosságban az olvasó, de még a szerző sem bírja el
ennek a kettős ismeretlenségnek (a megszóIított ismeretlenségé
nek és a megszóIított Isten ismeretlenségének) súlyát, s legalább
az egyiket, Isten rejtélyét, megpróbálja antropomorfizálni, közel
ségünkbe levonni. A versek elemzésekor ennek az egyirányú fo
lyamatnak egyes pontjait szeretnénk megragadni, s ezt nem te
hetjük másként, mint multifokális szempontok alapján, melyekbe
e fenti három komponens segítségével próbálhatunk behatolni.

Az antropomorf istenkép forrásához legközelebb a legelső

komponens, a hiány betöltésének vágya áll. Általában az anya,
de néhányan az apa helyét vélik az Isten-képzettel betölthető

nek, vagy legalábbis egy apai vagy anyai szeretetet és tekintélyt
parancsoló vágy megtestesülését látják ebben a tendenciában.
Kétségtelen, hogy különösen a fiatalkori Isten-versekben közvet
lenül is nyomon követhető ez a törekvés - a későiekben már
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bonyolultabb a helyzet, azokban nem a hiány, hanem a szülővel

szembeni ambivalencia vetül a meghatározhatatlanra. Jó néhány
leírást olvashatunk a gyermek József Attila szegénységéről, sze
retethiányáról, de valójában, azt hiszem, nagyon kevéssé ismer
hetjük, és ma már csaknem lehetetlen megismernünk az anya
valódi személyiségét és életvitelét. A szabadszállási család mar
ginalitása, a Pesten eltöltött első évek, a hat gyermek születése
egy törvénytelen kapcsolatból (ami a századforduló táján szinte
hihetetlenül megvetendőnek tűnt), a két kisebb gyermek állami
gondozásba adása, de főleg az, hogy ott két év alatt mindössze
egyetlen alkalommal látogatta meg őket, sőt beteg fiát a kórház
ban sem látogatta, a férj eltűnése utáni különböző munkahelyek,
ágyrajárók, a "kocsis, aki a mamának udvarolt", és a hírhedt
buktalopást követő verés, az anya kontroll nélküli magatartásá
ról, feltehetően neurózisáról árulkodik. Ha mindezeket figyelem
be vesszük - valóban minden kontroll híján, de a költő egyes,
áttételes reakcióiból is ítélve -, nemcsak a hiányérzet már-már
pszichotikus fájdalma, hanem a költőben felgyülemlett agresszió
is származtatható ebből a gyermekkori kapcsolatból. Az igazi
anya-kép, az anyával kapcsolatos ambivalencia, vagy egyenesen
agresszió a Gyömrői Edit iránti szerelem idején szabadul fel
minden kontroll és elfojtottság alól - hogy ez az elkezdett
analitikus kezelésben felszabaduló anya-kép, vagy a Gyömrői

Edit okozta frusztráció visszavetítése okozta-e, azt aligha lehet
eldönteni.

Az apa hiánya még különösebb. Állítólag a gyermek József
Attila már tudta, hogy apja nem Amerikába távozott - de bár
hová is, a családot magára hagyta, és ez az objektív tény a hiány
mellett mindenképpen haraggal és agresszivitással járhatott.
Ugyanakkor az is igaz, hogya magányos, mély kapcsolatot léte
síteni nem tudó József Attila valóban éppen úgy vágyódhatott
az anyai gyengédségre (ennek bizonyítéka az, hogy mindig a
magánál idősebb nők iránt vonzódott, és az a tény, hogy két al
kalommal is egyszerre volt anyába és lányába, véleményem sze
rint az anya-gyermek viszonyba szerelmes), mint az apai vé
dő-óvó, tekintélyt parancsoló jelenlétre (ennek példája egyes
barátaihoz, így például Hatvanihoz, Németh Andorhoz fűződő

barátsága, és ez lehetett aRapaport Samu hoz írott levelek bo
nyolult vágyainak egyik kiváltója is).

Ha tehát József Attila Istenhez szólását a szülők iránti vágy
önmagán túlnövő megnyilvánulásának tartjuk, fel kell tételez
nünk, hogy ebben a formában is a szülők iránti ambivalencia, a
vágyódás halvány és körülírhatatlan derengésében a gyöngédség
és az agresszió állandó kettőssége jelenik meg - mint magában
a hiányban, ami a másik, a vágyott lény jelen- és távollétét egy
szerre jelenti. Egyszerre - de a világ két tartományában: egy
szerre a van konkrétumában, mely elsősorban magunkban eleve-
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níti meg a távollevőt, és a nincs absztrakciójában, mely a vantól
elszakíthatatlan. De ha a hiányt e kettős értelmezés birtokában
koegzisztenciának vagy egyenértékűnek (felcserélhetőnek) tart
juk, tévedünk. A van, a jelenlét, még fiktív létében is jelentősebb

és élőbb az eltávolodottnál - mert ennek bizonyítéka a ben
nünk élő arcmás, áttételesen mi magunk. A másik csak addig hi
ányzik, amíg egyszerre érezzük a magunk részének, magunkkal
egy anyagból készült jelenlévőnek, és a magunkkal viszonyban
álló másiknak.

A hiány, mint a pszichológiaiból kiinduló, de azon túlnövő

létérzékelés, a jelen és a távollét, a van és a nincs elválaszthatat
lansága így nőhet Isten metaforájává. Éppen olyan meghatároz
hatatlanná, mint a lét-nemlét viszonyában a Másik, vagy mint
ennek visszfényében saját magunk, egyszerre konkrét és fiktív
anyagiságban, a valóságnak nevezett létforma határpontján.

Nem kevésbé bonyolult és nehéz (nem bonyolultsága miatt
nehéz) az Isten jelenvalóságának másik komponensét, az erköl
csit elfogadnunk. A komplexusban ismét a pszichológiai, és ez
úttal a metafizikai probléma keveredik, és az olvasó dolga (még
hozzá igen nehéz feladata), hogya kettőt kűlön-külön, mégis
összemosottan tudja érzékelni. Kialakulásában bizonyosan nagy
szerepet játszott a freudizmus hatása József Attila személyiségé
re, úgy elméleti, mind élmény-szinten. A probléma igazán akkor
élesedik ki, amikor már a Gyömrői-féle analízis-csírán is túl van.
Ahogyan az anya-keresés, úgy az anya elleni bűn elfojtásának
megélése és beismerése is kényszerré válik, s mivel ez, talán a
fiú ambivalenciája miatt, nem ad elég alapot a bűntudatra, mely
pedig az analízisnek ebben a fázisában lélektani szükséglet, bár
mily abszurd módon, meg kell keresni azt a bűnt, aminek meg
tisztításában bízhatunk. Hiszen az annyi versben hangsúlyozot
tan vágyott büntetés nem fedi-e a szintén folytonosan előtörő

megbocsátás fogalmát? József Attila hihetetlen érzékenysége, és
ennek az érzékenységnek intellektuális síkra vetítése, a szinte
közvetlenül intellektuális síkon megélt nyugtalanság és remény
telenség (az érzelmi elhagyatottság és magány megfelelői) feltét
lenül és csakis metafizikai közegben nyerhetik el a kimondásuk
hoz szükséges energiát. József Attila költészetében már korai,
talán 1928-ban írott verseitől kezdődően érezhető a metafizikai
közeg meghatározhatatlansága, a körülírhatatlan, mondhatnók a
kimondhatatlan iránti vonzalom. Később, a késői versek idején
ez mindinkább a gondolatok abszurditásába, az abszurditások
metafizikai közegébe tolódik, s egy abszurd erkölcsi kérdés fel
vetéséhez vezet - ez pedig alapjaiban a teljes ártatlanság álla
pota. Az a lehetetlen állapot, ami embernek sohasem, legfeljebb
egy bizonyos Isten-képnek adatik meg. Nem a katolikus érte
lemben vett áteredő bűnnel szeretnék foglalkozni, hanem azzal a
ténnyel, hogy halandó ember sohasem érezheti magát teljesen
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ártatlannak - mint ahogy, a bűn bármelyik aspektusát választ
juk is, valóban sohasem az. A teljes ártatlanság állítása minden
képpen a bűn érzetét kelti, különösen, ha sajátmagunkról van
szó, és különösen akkor, ha a magát bűntelennek valló erősen a
freudizmus bűnösség predesztinációjának hatása alatt áll. Régeb
ben sokkal egyszerűbben magyaráztam ezt, az ártatlanság álla
potában a magát Istenhez hasonító ember magasra-törését, a
hübrisz bűnér azonosítottam a József Attila-i magatartással. Ter
mészetesen ez sem természetes állapot, az egodyastole kóros
kényszerképzetével velejáró vezeklésnek azonban a rögtön mel
léhelyezett bűntudatot gondoltam. Ma már mindezt egy végső

kig felkavart, kontúrok és hierarchiák képzetének alkotásától
megfosztott lélek kétségbeesett kényszerének látom, mely arra
irányul, hogy benső forrongásait formába öntse, vagyis szociali
zálja. Ehhez a szocializáláshoz van szüksége az erkölcs kereteire
(jó-rossz, ártatlanság-bűn-büntetés, az anyát és a szeretőt ugyan
azzal az indulattal meggyilkolni-vágyás kimondása), és minde
nekelőtt egy olyan felsőbb, de a lélek zavarosságának kivetülése
ként megérthetetlen és kimondhatatlan hatalomra, mint Isten. Ez
az abszurd erkölcsi világképet megtestesítő és egyben feloldó Is
ten-képzet egyszerre kivetítése és igazolása az erkölcs kényszer
képzetébe menekülő léleknek - csakhogy joggal tehetjük fel a
kérdést, nem csak mi nevezzük-e a szenvedésnek ebben az ideá
ban testet öltött formáját erkölcsnek? Hiszen az erkölcs minden
képpen társadalmi faktorokkal telített, és ezért József Attilának
az ártatlanság bűnébe menekülő eszme (vagy rögeszme) képze
tét az abszurditás megjelenítésének is láthatjuk.

Az ártatlanság-bűn-büntetés kérdésköre mindenképpen egy
racionális igazságosztót kíván. József Attila minden tudatos szel
lemi törekvése, kiemelkedő intelligenciája, gondolkozásának kér
dezz-felelek stílusa, az összefüggéseknek gyakran mélyre rejtett,
de mindig kinyomozható rendszere mind a racionalitás nyelvi
irányába mutat. Nagyon is feltételezhető, hogya másik oldalon
állandóan benne bujkáló irracionális késztetés keresi kifejezését,
és éli meg e kifejezhetőség állandó érzelmi frusztrációját költé
szetében, elsősorban, mintegy demonstratívan, istenes verseiben.
Mert nyelvileg valóban mindig szabályos és pontos, konzervatív
kifejezései mögött sokszor bujkál az irracionális képzetek felhője,

ezt képei alaposabb vizsgálatával is észrevehetjük. Isten fogalma
talán a maga abszurditásában (elfogadott abszurditásában - cre
do quia absurdum) képes ennek az állandóan feszítő kérdéskörnek
kifejezésére (ha nem is feloldására).

Az első két tényező (a szülőhiány és lélek forrongó hevületé
be átcsapó, vagy azzal párhuzamosan fellépő, az erkölcs raciona
litásába torkolló irracionalitás) egymással szorosan összefügg. Jó
zsef Attila Isten-képzetének van azonban egy ezektől némileg
különböző, de a racionalitás-irracionalitáshoz közelálló harmadik

331



komponense: a valóságos transzcendencia jelenléte. Nehezen, de
többnyire mégis elválasztható ez az irracionalitás kísértetétől, s
gyakran nem is a hagyományos Isten-versek formáját, hanem a
megnyugvás és belesimulás attitűdjét veszi magára. A kérdéskör
magját azonban a transzcendencia alapvető kérdése határozza
meg.

József Attila mindenekelőtt - és ez költészetének alapvető

tulajdonsága, véleményem szerint modernségének forrása, és
egyben legnagyobb, messze kiemelkedő értéke - alétérzékelés,
lét és nemlét viszonyának költője. Kérdésünk az, hogy vajon fel
tétlenül velejárója-e az ontológiai gondolkozásnak a transzcen
dencia létének, nemlétének vagy a kettő eldönthetetlenségének
problémája, vagy a kérdés más forrásból, József Attila egyéni
hajlamából következik-e? Elegendő-e az előbbi két kérdés feltéte
le és megválaszolásának kísérlete ahhoz, hogy József Attila Is
tenhez-fordulását megmagyarázzuk, vagy a transzcendencia egy
specialis értelmezéséhez kell-e fordulnunk ahhoz, hogy eldönt
hessük, mit érthetett József Attila a transzcendencián, és mit Is
ten fogalmán. Pontosabban: az előbbi két motivációból kiindulóan
bujkált-e benne egy, lételméletéből kiinduló valóságos transzcen
dencia-élmény vagy -képzet, és ezt is megfogalmazta-e Istenhez
forduló verseiben? Tartalmazza-e József Attila ontológiája Isten
létezését?

A létezés tényét biztosan tudjuk, de lényegét sohasem hatá
rozhatjuk meg. Majdnem ugyanez áll Isten fogalmára, mely ki
zárólagosan csak körülírható, vagy egyetlen aspektusból ki is
mondható, de ez az egyetlen oldal sohasem fedi a megtestesített
potencia végtelenségét. Ha fenti kérdésünkre nem is tudunk
egyértelmű feleletet adni, azt mindenesetre kijelenthetjük, hogy
a két fogalom körülírhatatlansága, szavakon túli léte bizonyosan
közös, ennek alapján pedig közös az előttük elnémuló áhítata és
hallgatása is.

Kíséreljük meg két késői József Attila-vers (Nem emel föl és
Bukj föl az árból) elemzéséből kibontani, méghozzá a felé fordulás
gesztusaiból következtetve, mit is érthetett (érthetett-e valamit) a
költő Isten fogalmán? Feltételezhető, hogya versek alapanyaga
oda-vissza-vibrálás az Isten-képre vetített lelki tartalom és ennek
visszaverődése között, ez utóbbinak pedig feltétlenül meg kell
járnia egy létező (legalábbis aktualitásában létező) Isten-fogalom
erejét - erejét a visszatükrözésre, a rávetített tartalom megvál
toztatására. Az Istenre zúdított kérés- és panaszáradat az ag
resszivitás és tehetetlenség olyan poklait idézi, mely képes arra,
hogy megteremtse a maga Istenét - de hogy ez az Isten-kép
csupán a megszólítás nyelvi erejében, vagy a virtuálisan elért bi
zonyosságban nyilvánul-e meg, tehát látszólag független attól,
hogy általában hitt-e József Attila Istenben, vagy csak ebben az
aktuális pillanatban, alkotófolyamatban, vagyis ennek a versnek
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poétikai közegében létezett számára Isten, azt talán sikerül a két
vers elemzéséből megsejtenünk. Ezzel pedig egy olyan sajátos
Isten-képet megsejtenünk, ami nemcsak József Attila utolsó évé
nek lelkivilágára, hanem egy megjeleníthető 20. századi Is
ten-képre is következtetnünk enged. Természetes, hogy ennek az
Isten-képnek mind objektív, mind szubjektív előzményeit is is
mernünk kellene ahhoz, hogya versek lényegére pontosan kö
vetkeztethessünk. A két tényező közül az első nem csak azért
könnyebb, mert benyomásaink szerint József Attila késői költé
szetének kontextusában ennek az Istenhez forduló lelki beállí
tottságnak útja mindenképpen követhetőbbnek látszik, már csak
azért is, mert a benne megnyilvánuló racionálisnak és irracioná
lisnak a késői versekben megjelenő egységére a késői költészet
gyökereinek ismeretében könnyebb hozzáférnünk. A második,
az objektívebb, a 20. század akkor érlelődő egzisztál-filozófiája,
mely pedig bizonyosan befolyásolta e mélyen lírai vallomásokat,
túlságosan sok, számunkra ismeretlen faktort tartalmaz. A 20.
század olyan szellemtörténeti vonulatainak ismeretét követeli
meg, melyeket nem is bizonyos, hogy magunk, de még bizony
talanabb, hogy József Attila mennyire ismert. Kérdés, hogya po
étikai elemzés közelebb visz-e bennünket ennek az Isten-képnek
a korra jellemző aktualitásához - vagy kérdésünket úgy is fel
tehetjük, hogy bevezető szavaink mentegetőzéseután a viszony
természetébőlmennyiben következtethetünk e viszony valóságos
és virtuális részvevőire.

Mindkét versben a költői alapállás lényege a megszólítás, te
hát az én-te viszony valóságosságának és virtualitásának egy
másra vetülése. A megszólítás folyamán a Te lehet mélyen köze
li, vagy az idegenségig távoli, mindenképpen az Én virtuális
látómezejében és nem azon kívül, a mindenki számára elérhető,

legalábbis a vallások dogmarendszerében megvalósuló objektivi
tásban helyezkedik el. De ennek a virtualitása, a szubjektív
elemnek behatároltsága egy preformált, önmagában láthatatlan,
a vers fogantatásában megvalósuló körvonaira vetül. E két Is
ten-vers leginkább feltűnő sajátossága, hogy mindkettő egy meg
határozott, megszólítható, de sohasem egyértelmű antropomorf
Isten-képet nyit meg a számunkra. Nem feltétlenül egy apai, de
ahhoz nagyon hasonló megszólíthatóságot, mely a Nem emel föl
című versben elsősorban az apai védelemért, a Bukj föl az árból
címűben elsősorban az apai szigorért (de mindenképpen az apai,
és nem az anyai, ős-anyai elemért) sóvárog. Kérdés, hogy az
apai dominenciát a közfelfogásban általánosan érvényesülő,

vagy a személyes sóvárgásban realizált férfi-princípium elsődle

gessége hozza-e létre. Az antropomorfia azonban elsősorban

nem a megszólításban körvonalazódó alak formai jegyeiből, ha
nem a megszólítás rendkívüli közelségéből, intimitásából olvas
ható ki - a kérés, szemrehányás, fenyegetés olyan közvetlensé-
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géből, melyben a költő mintha saját magához beszélne, s ez
korrespondál azzal, ho!}y a versekben megjelenő lsten-kép néhol
az Isten helyébe lépő En arcát veszi magára - tehát a szemre
hányás egyszerre megjelenő sacrilegium és önvád. A kettő pedig
hihetetlenül izgalmas módon, önállósága megtartása mellett
egyesül.

Könnyű lenne József Attila másutt is fellelhető kétértelmű so
raira hivatkoznunk, az olyanokra, mint például: hogy "ne legyek
kegyetlen árva" - ahol a kegyetlen egyszerre vonatkozhat az
árva sorsára és az árva kietlen magányában kialakult kemény
ségre. Nyilvánvaló, hogy ez a poétikai fordulat (ugyanúgy, mint
például az Óda: "Hallottam, amint fölöttem csattog / ver a szivem",
vagy az Eszmélet utolsó szakasza: "s én állok minden fülke-fényben,
/ én könyöklök és hallgatok', s emellett számos más példa is az Én
határainak elmosását éppen úgy jelzi, mint az En kényszeres
projekcióját - nemcsak a világra, hanem egy világ feletti hata
lomra is. Vajon az a rendkívüli nyelvi tökéletesség, mely József
Attila klasszikus beállítódását is jelzi, mindazokkal a váratlan
nyelvi fordulatokkal, "csavarokkal", az ellentétek formailag ma
ximális kiélezésével nem ennek a belső meghatározatlanságnak
ellensúlyaként született-e, s az a magát formátlannak és széthul
lónak érzékelő lény, amikor a forma összefogó erejéért könyö
rög, paradox módon nem szólítja-e alaknak saját magát is? A
szó, a Nem emel már föl senki sem második szakaszában minden
esetre meglepő, s az olvasó, mintegy öntudatlanul, először a
rímképlet szükségességével nyugtatja magát. A versre végletekig
jellemző vibrálásban azonban a megformálatlant összefogó lény
már eleve megformált, hiszen az alak általában formáltat, ponto
sabban körülírtat is jelez. A könyörgőben élő nem-alakra, a for
málatlanra, kialakulás, megszületés, megteremttetés előttire is
gondolnunk kell. A valljalak-tagadjalak ellentétpárja pedig már
ebben a megformált lényben él, a zárt forma (belső, nem nyelvi
formára gondolunk) nem zárja ki az egymással ellentétes, egy
mással küzdő, szétszakasztó irányok egységét. Annak ellenére,
hogy van valaki, vagy valami, ami e kétfelé-húzásra kényszerít,
beleértve azt az abszurditást is, hogya megtagadottat nem lehet
állítani-vallani, a megtagadottól az önmaga megtagadásához
szükséges emberi erőfeszítést sem lehet kérni. Mindezt elsősor

ban poétikai értelemben állítjuk, nem csak az istenhit kételyek
kel telített mélységében. Az alak és a tagadjalak szavak tökéletes,
kiterjesztett rímpárja szintúgy magában hordja az ellentétes ér
telmezhetőség szoros összetartozását, elválaszthatatlanságát.
Ilyen ellentétek felé húzó irányokkal mindkét versben bőven ta
lálkozunk.

De ha a két verset összehasonlítjuk, nemcsak a befogadás és a
szigor közti különbséget, hanem a két vers alapvető képi köze
gének másneműségét is érzékeljük. Az első inkább a föld-elem
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körébe tartozó képeket tartalmaz (a sár érzete is, mely ugyan a
víz képzetét is felkelti bennünk, de elsősorban a földbe szivárgó,
azt átitató és nem az elszáguldó folyóét). Ugyanígy a második
versben is szerepel a por, az egyik legtöbb asszociációt felkeltő

magyar szó, mely a "porból lettél, porrá leszel"-től a porszemnyi
ember kicsinységéig végtelenül sok hagyományos jelentést is tar
talmaz. Vajon van-e jelentősége annak, hogy az első vers vé
dő-óvó magatartást kívánó beállítódása a föld-elem anyaiságát,
nőiségét asszociáltatja velünk, míg a másodiké a sodró ár, az
ágaskodó ló, a nap (férfi princípium!) lángját lobbantó erejével
inkább az apai elem hatalmát sugározza? A mindkét költemény
ben megjelenő, magát Isten magasságába emelő hübrisz termé
szetében is ugyanezt a kétféleséget észleljük: az elsőben: "Kinek
mindegy volt már a kín, / hisz gondjaid magamra vettem" mintha
egy anya vállairól venné át a magáéra a világ fenntartásának
minden gondját, s ennek megfelelően klasszicizálóbb, szelídebb
stílusban szól - a második, mely a szenvedés és a meghasonlás
sokkalta mélyebb poklaiba száll le, végleteiben és pátoszában 
legalábbis számomra - a romantikát idézi. Mindjárt a versek
kezdetén érezhető ez a különbség: mindkét vers első szakaszá
ban a fohász nagyon hasonló szavakkal kezdődik: "Fogadj fiad
nak, istenem", illetve: .Iiessz meg engem, istenem". A fenti különb
ségek már ebben a két sorban megjelennek - az első vers az
elhagyatottságról, a szenvedés hiábavalóságáról szól, mint azt a
költemény vége is jelzi: "Intsd meg mind, kiket szeretek / hogy le
gyenek jobb szívvel hozzám", a második alapproblémája az ártatlan
bűn kérdése, József Attila késői verseinek egyik fő motívuma. A
tökéletes megfordítottság, a minden racionalizmussal szemben
álló, vérig hatoló irracionalizmus, a lélek vad, habzó nyálú ten
gere, az Istenhez felnyúló bűntelenségnek (ártatlanságnak)
hübrisze, és a büntetésért, tehát a feloldozásért sóvárgás önma
gát porig alázó egymásba váltása, a vad, habzó nyálú tengerek
hánytorgásában (melyben a József Attilára oly jellemző rágás,
evés, falat motívum is valószínűleg a tudatalatti élethelyzet
szimbólumának kivetülése lehet) az egymásba játszások, komp
lexitások, az ellentétek és paradoxonok áradata jellemzi ezt a
verset. A tudattal belátható, és a tudattal beláthatóvá álcázott
teljes magát meg nem értés olyan komplexitása, melyből egy
aránt következtethetünk e hihetetlenül mély szenvedés-képes
ségre, szenvedés-vállalásra és a tudat kristályosító szerepére,
mely képes ezt a magmatikus forrongást a tökéletes rend szint
jén kifejezni. Ezzel pedig befogadhatóvá tenni a befogadhatat
lant, élővé azt, amit megélni lehetetlen, nyelvvé transzponálni
azt, ami egyszerre húzódik a nyelv-alatti tengermély átláthatat
lan rétegeiben, és az ebből kiemelkedett csakis nyelvi közegben.
Ez a szakadék az, amit az irracionalizmus váratlan betöréseinek
érzünk e tökéletes formai fegyelem tűzhányóiban, s ami elfogad-
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hatóvá teszi számunkra mindkét vers befejezésének ijesztő több
értelműségét. Az első, a szelídebb, könyörgóbb változat az ön
magam feláldozásával végződik, áldozatnak egy hitt-mégsem
hitt Istennek - valóban Istennek? Valószínű - hiszen ezt az Is
tent kéri az áldozat előtti vizsgálatra (s ebből látszik, különösen
a többször felbukkanó bírósági tárgyalás, vád, vádlott relációjá
nak emlegetése után, hogy a bűn és büntetés kérdése ebben a
versben sem maradhat ki József Attila leltárából). De az áldozat,
a feláldoztatás, és így az önmagam feláldozása mindenképpen
szakralitás, a büntetés elviselése pedig nem szakrális, nem azo
nos a "magam Istennek adom" gesztusával. Vagy talán megtör
ténhet az is, hogy nem Istennek áldozom magam, hanem talán a
bűnösök csoportjának, csoportjáért? "Bár lennétek ily bűnösök

mindnyájan / hogy ne maradjak egész egyedül... " A kép nem elvá
laszthatatlan a krisztusi áldozat metaforájától, de a "magam fel
áldozása" szópár egyaránt megengedi azt, hogya költő Krisztus
szerepét átvéve megint a hübrisz bűnét kövesse el, s így imádsá
ga quasi önmagához szóló abszurditás - vagy nem Istennek,
egy ismeretlen Elfogadónak, hanem magának az áldozatnak fel
magasztalása. A profánnak és a szakrálisnak, a többértelmű,

nem fixált tartalomnak komplexitása mindenképpen rémülettel
tölti el az olvasót. A vers kicsengése elsődlegesen tehát nem a
részvét vagy az empátia, hanem a rejtélyesség, megfejthetetlen
ség érzete, lebegés a racionális és irracionális között, melyek
mindegyike határtalan és körvonal nélküli. Óhatatlanul felmerül
a kérdés: vajon maga a költő teljes mértékben tisztában volt-e
mondanivalója céljával és értelmezhetőségi lehetőségeivel? Szán
dékolt-e ez a megfejthetetlennek tűnő befejezés, vagy József Atti
la számára sem hordozott definitív mondanivalót? Olyan kérdés
ez, melyre valószínűleg soha sem fogunk egyértelmű választ
kapni, s amely jellemző indikátora az utolsó évében járó József
Attila költészetének.

Ennél a megfejthetetlen képnél, mely ellentmondásai ellenére
mégis a szakrális felé hajlít ja tekintetünket, még rejtélyesebb 
és vérfagyasztóan ijesztöbb - a második befejezése. Hogy ha
már paradoxonokról beszélünk, az utolsó versszak értelem sze
rint csupa váratlanság, pontosabban a lehetetlenség valóság
ba-hozása, egy még magasabb valóság képében, amelyben első

sorban a képi megjelenítés okozza az olvasó legnagyobb sokkját
- ez a képi megjelenítés azonban maga a másképpen kimond
hatatlan, lefordíthatatlan tartalom. Ha "értelmét" próbáljuk meg
keresni, csupa abszurditásba ütközünk: a "Meghalni lélegzetemet /
[ojtom vissza, ha nem versz bottal" valóságosan lehetetlen, a kép
ben azonban olyan érzékletes, és olyan érzelmi hatást kelt, hogy
a valóság egy másik, az érzelmihez közelebb álló síkján elborít
bennünket, és szinte a katatóniáig dermeszt: van olyan helyzet,
amikor a farkasszemet nézni a materális, méghozzá a farkasban
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testet öltött őskép, a valóságos élőlény okozta rettegés átalakul
egy érthetetlen és láthatatlan hatalommal történő rámeredéssé,
az elbűvöltség másra-nem fordítható tekintetévé. Valószínű,

hogya kiszolgáltatott tehetetlenség szorítja össze torkunkat a
fulladásig, amely a lélegzetfojtás halálosságának érzetét a mi
számunkra is egyszerre alakítja el- és el-nem fogadhatóvá. A ha
lál kihívásának kibírhatatlan erőfeszítése kap hangot ebben a
sorban, a halálra-fixált tekintet lélegzet elállító ereje, melynek
feloldása, egyetlen elkerülése a bottal-verés (és gondoljunk a bot
hatalmas asszociációs körére József Attila gyermekkori megve
rettetésétől a valószínű öcsödi emlékeken át a szó szexuális
szimbolikájáig). A halálosan erős kívánság valójában a szenve
dés vágya, a végletes dermedésből egyedül a szenvedés vállalá
sa/ talán igazságosztó ereje adhat felmentést, a halálon túlemel
kedő megváltás annak az áldozatnak vállalása, amiről az előző

versben volt szó (és ebből is látható, hogy látszólagos külőnbsé

geik ellenére a két vers milyen közel áll egymáshoz, ugyanan
nak a Medúza-fejnek két arca, akárha a Medúza-fej Janus két ar
cává alakulna) - a szembenézés azonban itt a tragikus hiánnyal
történik, egy megfejthetetlen óriási erejű, sokkoló metafora, az
emberarcú hiányával. Ugyanaz a Krisztus-képhez történő vissza
térés/ mely végtelenné tágul, Istentől a halál arcáig terjed, a far
kasszemet után az archetipikusan ősi, állati ellenség emberarccá
álcázásától a valóságos ember hiányának halálosságáig. És ebben
a vonatkozásban itt, ebben a fázisban már túl vagyunk az egyet
len ember hiányának megszállottságán, túl a Gyömrői Edithez
írott versek hasonlóan vad és félelmetes kihívásán, a Nagyon fáj
gyötreimén (azon a korszakon, mely véleményem szerint ezt
előlegezte és indukálta), itt már nem egyetlen szerető lény, ha
nem az előző verstől eltérően maga az emberi világ hiányát
érezzük elviselhetetlennek. A gúzsba kötött és szabadulni vágyó
ember végső konfrontációja ez a semmivel, a tökéletes nihillel.

De hogyan kapcsolódik ez Istenhez? Vajon Isten a Semmi
ellentéte-e, vagy éppen maga a Semmi? Ne a versek logikai
sorrendjét kövessük, hanem az Isten-képben megnyilvánuló
ambiguitást, az egyetlen tekintet, vagy egyetlen megszólítás két
irányúságát, azt a szétszakítottságot, melyet emberi lélek elvisel
ni nem tud, de az emberi lélekből fakadó költészet, József Attila
költészete élete utolsó pillanatáig képes kimondani.
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