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TVERDOTA GYÖRGY: TIZENKÉT
VERS

A József Attila-év egyik legizgalmasabb doku
mentuma. A költővel foglalko zó kutatás jeles
képviselője, akinek már jelent meg könyve az
író r ölés számtalan tanulmányt tett kőzz é róla ,
ezúttal az Eszmélet részletes anaIízise kapcsán
tárja föl az életmű egészének vezérgondolatait s
a mű keletkezéstörténetét, a kort és az életraj
zot. E sokoldalú megközelítés azt jelzi, hogy
Tverdota György egyáltalán nem szakít a törté
netiség elv ével. sőt, magyarázata egyik kiindu
lópontjának tekinti. Ez még nem meglepő, hi
szen a művek pusztán elméleti megközelítése
mintha kezdene lassan háttérbe szorulni, bár
éppen József Attila költészetének értelmezése
kapcsán lángoltak fel heves viták a kétféle állás
pont képviselői között. Ami igazán meglepő: a
szerző nem ciklusként értelmezi az Eszméletet,
hanem tizenkét önálló versként; erre utal köny
ve címválasztásával is. A tévedések h ármas útja
című fejezetben meg is okolja véleményét, s há
rom olyan kérdésre válaszol, amelyek nemcsak
a ciklus magyarázatában fontosak, hanem Jó
zsef Attila pályája megértésében is segítenek.
Ezek a kérdések a következők: egységes verssel
állunk-e szemben? Vajonaz Eszmélet József Atti
la lírájának egyik betetőzője, vagy kései költé
szetének nyitánya-e? Végül: miképp értelmez
hető a címadó "eszmélet" szó?

Kezdjük a végén. Az "eszmélet" értelmezé
sével természetesen eddig is sokan próbálkoz
tak. Szabolcsi Miklós és vele némiképp egybe
hangzóan Beney Zsuzsa a tudat teljes ébersége
és az öntudatlanság köztes állapotának tekintik.
Mások a gondolkodás múltat és jelent szinteti
záló folyamatának, Kulcsár Szabó Emő viszont
nem eszrn élöd ést, ébredé st követő állapotként
értelmezi, hanem "egy előkészítetlen - a te
remtés nyelvi önkényéhez hasonlatos - létesü
lés figurájaként" . Velük ellentétben, de az ébre
dés fogalmát nem elvetve, Tverdota György a
fogalom filozófiai tartaimát helyezi előtérbe.

Dienes Valériára hivatkozik mindenekelőtt, aki
Bergson Idő és szabadság című művének Fordrt6i
ut6szavában megokolja, miért élt a tudat szó he
lyett az eszm élettel. S Tverdota joggal vonja be
értelmezése körébe Bergson eszméletfogalmát,
hiszen József Attila prózájában nem egyszer kö
veti a francia gondolkodót, aki az eszmélet álla
potát a cselekvés kisegítőjeként szemlélte, olyan
állapotként, amely mag ában hordja a teremt és
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esélyét. S ha József Attila címválasztását ezek
szerint értelmezzük, akkor úgy tekinthetjük,
mint hatalmas erőfeszítést, amelynek eredmé
nyeként a költő önmaga és a közösség számára
kiv álaszthatja a "korszeru, teremtő cselekvés
útját-mó d ját azután, hogya korábban magától
értetődő magatartásmódok g épszerü, automati
kus, terméketlen gyakorlatként lelepleződtek

előtte", ilyesformán az Eszmélet "József Attila
legmélyebb belátásainak gyűjteménye".

Tverdota György az Eszméletet a költő fordu 
latának jeleként értelmezi. Gondosan elemzi a
francia irodalomban hatalmas hullámokat vert
"tiszta költészet" -vita dokumentumait és kű

Iönféle megnyilatkozásait, amelyeket József At
tila franciaországi tanulmányai idején ismert
meg, s egyes észrevételeit a Medáliák ciklusban
is érvényesített. Az Eszméletből azonban hiány
zik a derű, egy más világszemlélet és törekvés
fejeződik ki benne: "súlyosabb, ellenállóbb
anyaggal kell megküzdenie ahhoz, hogy az
egyes versekben kikerekedjék a világgömb".
Egyébként épp a Medáliák írása idején vetette
papírra Claudel, hogy szerinte a költészet,
amelynek műveléséhez természetesen tehetség
kell, az által fejezi ki az egészet, hogy valami
képp egyesíti a képzeletet, az érzékenységet és
az okoskodó észt. Ezek közül a képzelet és az
érzékenység primátusát vallotta, s ezek állnak
szerintem az Eszmélet előterében is. (Claudel
Bremond abbéhoz írt 1927-es levelében szólt er
ről, miután újra elolvasta az abbé Tiszta költészet
és Ima és költészet című m űveit.)

A könyv első részében a ciklus keletkezés
történetét vizsgálja a szerz ő. A vers egyik része
meggyőződése szerint tematikus összefüggés
ben van aRapaport Samunak írt levelekkel, a
költő "öngyónásával". A pszichiátriai kúra fél
beszakítása után József Attila ezt az önvallomá
sos kitárulkozást érezte a legalkalmasabbnak,
hogy számot adjon már-már reménytelen lelki
állapotáról, melynek sok összetevője volt, ame
lyek érthető depresszióba sodort ák. E levelek
kel egyidőben íródott a költő Vallomása, mely
ugyancsak fontos dokumentuma lelki állapot á
nak, érthető tehát, hogy Tverdota György gon
dosan tárja föl keletkezése feltételezhető idő

pontj át, és magyarázatát adja fegyelmezett, ko
moly írásmódjának is.

A költő hódmezővásárhelyi tartózkodásának
időpontja, itteni társas ága , ennek tagjaival foly
tatott vitái, régebbi költészettani tapasztalatai , a
világ és a sors magyarázatának igénye és egy



egységes világkép megteremtésének eltökélt
vágya alkotják a ciklus mélyebb értelmét. A köl
tő önmagáról alkotott képe talán a X. versben
tárul fel a legteljesebben: "Az meglett ember,
akinek / szívében nincs se anyja, apja, / ki tud
ja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja / s
mint talált tárgyat visszaadja / bármikor 
ezért őrzi meg, / ki nem istene és nem papja /
se magának, sem senkinek."

Ez az a vers - írja a szerző -, amely a leg
mélyebben gyökeredzik József Attila korai köl
tészetében. Az eddig vezető egységek mintegy
útjelzők, amelyek idáig vezetnek, s amelyek tá
jékoztatást adnak a költő megrendüléséről,

amelynek itt mintegy summáját kapjuk. "A
semmi ágán lóg szívem" - írta a költő, s ebben
a részben is mintha kilépne a "semmi szabadsá
gába". Ebben a léthelyzetben nyílt módja arra,
hogy újrafogalmazza végességének tudatát, és
elszánt radikalizmussal szembesüljön a teljes
ség fájdalmas hiányával. Mintha a Tiszta szívvel
hajdan botrányos kijelentéseit gondolná újra,
magasabb, érettebb módon, szintetizálva az
életről szerzett lehangoló tapasztalataival. Amit
ott játékosságnak, kivagyiságnak érezhettünk.
az itt fogcsikorgató elszánás, csüggedt kijelen
tés, amelyben azonban egy pillanatra sem érez
zük az önsajnálat pátoszát, mert a hang "ér
des", érzelmi tónusa pedig "nehezen kifürkész
hető". A vers hatását azzal magyarázza elemző

je, hogy az olvasónak is szembesülnie kell meg
állapításaival, és a költőhöz hasonlóan egyfajta
életgyónást kell elvégeznie, vajon megfelel-e
ennek a lecsupaszított, az ember esendőségét

tudomásul vevő életideálnak.
Anélkül, hogy kétségbe vonnám Tverdota

György sokszor bravúrosan bizonyított tételét,
mely szerint az Eszmélet tulajdonképpen tizen
két önálló vers, a X. és a XI. költemény között
mégis szorosabb kapcsolatot, szándékos és iro
nikus megfeleltetést érzek. A semmibe vetett
ember életszemléletének megfogalmazását kö
veti ez a rész: "Láttam a boldogságot én, / lágy
volt, szőke és másfél mázsa. / Az udvar szigorú
gyöpén / imbolygott göndör mosolygása. / Le
dőlt a puha, langy tócsába, / hunyorgott, röf
fent még felém - / ma is látom, mily tétovázva
/ babrált pihéi közt a fény."

Az a komoly, már-már végzetszerű önelem
zés, amely a X. verset jellemzi, itt egy egészen
más élménykör felidézésével válik még hitele
sebbé, A semmivel szembesülő ember józan és
boldogtalan. Mert mi is a boldogság? - vetődik

föl a kérdés a XI. részben. Nem egyéb, mint az
imbolygó, "puha, langy tócsába" dőlő disznó
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"göndör mosolygása". Ez a nagyszerű költői

képekkel színesített megállapítás természetesen
általános érvényű: a disznó-perspektívával és a
tócsa-léttel való meg nem elégedés fejeződik ki
benne.

Ennek a két, csak látszólag egymásnak el
lentmondó érzéskört ábrázoló vers lezárását 
megint nem tudok szabadulni attól a gondolat
tól, hogy ez a zárlat valamiféle kapcsolatban
van előzményeivel - tartalmazza a XII. vers,
amely a X. kiegészítéseként is értelmezhető. A
"meglett ember", az élet és halál feszültségében
élő földi lény jelenik meg itt is: "Vasútnál la
kom. Erre sok / vonat jön-megy és el-elnézern,
/ hogy szállnak fényes ablakok / a lengedező

szösz-sötétben. / így iramianak örök éjben / ki
világított nappalok / s én állok minden fül
ke-fényben, / én könyöklök és hallgatok."

A "fényes csillagokra" könyöklő, hallgata
gon szemlélődő költő képe más versekből is is
mert. Az "örök éj" és a "kivilágított nappalok"
váltakozásának mesteri ábrázolása eszünkbe
idézheti a halálra ráadásként kapott életet, a
"fülke-fényt", a néma költő pedig szinte sze
münk láttára növekszik a világ és a lét értelme
zőjévé, hiszen hallgatásában megszámlálhatat
lan tapasztalatai és tudása rejlik, s ebben ott
sejthetjük a cselekvésnek azt a megtisztító és
megtisztult - minden önzéstől rnent' - lehető

ségét, amelyre az "eszmélet" fogalmát elemez
ve Tverdota György figyelmeztet.

Gondolom, az általam épp csak vázlatosan.
felületesen említett olvasat némiképp eltér
Tverdota Györgyétől. Olvasóját kétségkívül le
bilincseli logikájával, a magyar- és a világiroda
lomra és a bölcseletre történő, mondandóját alá
támasztó és azt kiegészítő kitekintéseivel, ame
lyek segítségével megragadó és egyéni értelme
zését adja a ciklusnak. Fejtegetései teljes mér
tékben igazolják Rövid zárszavának összegző

megállapítását: "Az Eszmélet József Attila leg
mélyebb belátásainak gyűjteménye,a költő ki
vételes, többé soha meg nem ismételt teljesít
ménye. A legteljesebb elszigeteltségben élő, sú
lyos magánéleti kudarcokat elszenvedő, az iro
dalmi élet perifériájára sodródott fiatalember
1933-ban és 1934-ben ezzel a tizenkét remekmű
vel ajándékozta meg a magyar irodalmat." Épp
remekmű volta teszi az olvasó kötelességévé,
hogy maga is megpróbálja értékelni és értel
mezni, saját olvasatának kialakításával követve
Tverdota Györgyöt, aki a költő emlékének szen
telt év egyik igen jelentős teljesítményét alkotta
meg. (Gondo/at, Budapest, 2004)
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