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József Attila
és Franz Kafka
1980-ban jelent meg Rába György kiemelkedő fontosságú tanul
mánya, melyben az eddigi sejtések után tudományos pontosság
gal mutatja ki Kafka írásainak, illetve világlátásának hatását József
Attila életművére, különösen az 1935 után írott versekre. A tanul
mány értéke nemcsak az, ahogyan a cseh-német-zsidó író megis
merésének lehetséges útját kifejti, elsősorban József Attila egyik
legközelebbi barátjának, Németh Andornak közvetítésével, hanem
az, ahogy e hatás lényegét az 1935 után írott művek két fontos mo
tívumában: a törvény lényegének és az ártatlan bűn képzetköré
nek motivációjában megláttatja. (Rába elsősorban ez utóbbival
foglalkozik, és mi is ennek a hatásnak, pontosabban az erkölcsiség
paradox metafizikájának effektusait kíséreljük meg segítségével
végigkövetni.) Reméljük, ez a vizsgálódás segítségünkre lesz ab
ban, hogy József Attila költészetének e két, egymással szorosan
összefüggő, rendkívül fontos motívumát az eddiginél valamivel
közelebbről megérthessük.

József Attila életművére koncentrálva mindenekelőtt arra a
kérdésre kell feleletet találnunk, hogy ez a két fontos motívum
vajon valóban csak Kafka műveinek (legalábbis A pernek) való
színű olvasása (és hatása) után jelent-e meg költészetében? Pon
tosabban talán úgy fogalmazhatunk, hogy az a kérdéskör, mely
mindkettejük művészetét meghatározza, valóban Kafka egyéni
látásmódjából, vagy akor szellemiségének egészéből fakad-e?
Kafka életművének olvasásakor is felmerül ugyanez a kérdés:
vajon megtaláljuk-e és hol találjuk életművének gyökereit? Való
színű, hogy látásmódja nem kizárólagosan fakadt önmaga sorsá
ból-érzékenységéből, hanem benne a közép-európai kultúra egy
törvényszerű szellemi áramlata jelentkezik, mely egyéb hasonló
eszmeiségű művek létrejöttét is inspirálja, s Kafkát nem feltétle
nül tekinthetjük e szemlélet megteremtőjének, hanem inkább a
kifejezésre törő eszme kiemelkedő hatású képviselőjének. (Hi
szen műveinek megfogalmazása bizonyosan nem első az európai
irodalomban, gondoljunk csak a munkásságát megelőző Büch
ner, Hoffmann, Kleist műveire.) De ha a két kérdés: a törvény és
a bűn hatalma nyilvánvalóan a kor szellemiségéből is fakadt, va
jon megfogalmazásuk csak ennek érzékeny átélése folytán öltött
hasonló alakot mindkét írónál, vagy közvetlenül Kafka művei

nek megismerése segítette József Attilát saját problémáinak meg
fogalmazásában? Ezen belül még külön kérdésként merül fel az,
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hogy mindkét író számára ugyanazt jelenti-e a törvény és a bűn

metaforája, s ennek megfelelően hasonló erővel érvényesül-e
Kafka motívumainak hatása József Attila költészetére.

Elsőnek szóljunk a törvény problémájáról. Köztudott, hogy
Kafka műveiben milyen kiemelkedő jelentősége van a törvény
szerepének, többek közt mint a megismerhetetlenségből és be
tarthatatlanságból fakadó bűn forrásának. Csaknem minden írá
sa a törvényabszurditásának parabolája, az ismeretlen, vagy a
megismerhetetlen rend lefordíthatatlan nyelve és az emberi meg
nem értés folytonosan megújuló kudarca közötti tragédia ábrá
zolása. Ez a tragédia nem ismerheti a katarzis fogalmát, mert
nem két felfedett erőnek, az isteninek és az emberinek szemben
állását, hanem az önmagában megismerhetetlen egynek belső

drámáját ábrázolja. A törvény természete szerint anyagában át
láthatatlan, az emberi értelem pedig képtelen arra, hogya meg
magyarázhatatlant elfogadja. Ez a két megismerhetetlenség (a
törvény belső átláthatatlansága és az ember ehhez való viszo
nyulásának lehetetlensége) nagyjából fedi egymást, mégis el
csúsznak egymás fölött, a törvény lényegét kétségessé feszítik, s
ez a kétség az írás folyamán még merevebb, metafizikai kény
szer formájában kompenzálódik. A törvény nemcsak a létezés
rendjével, hanem magával a létezéssel válik egyértékűvé, megis
merhetetlensége annak metaforája, s ennek nyelvi kifejezését
mind Kafka, mind József Attila műveiben megtaláljuk. József At
tila világképében azonban a törvény uralma kisebb mértékben
és a világi élet törvényeire érvénytelenül jelenik meg (néhány
olyan közvetlenül Kafka formai hatása alatt írott verstől eltekint
ve, mint például az Egy büntető törvényszéki tárgyalás irataiból). A
törvény önmagába foglalt érthetetlenségénél nagyobb szerepet
kap emberi érthetetlenségünk, a törvény értelmének, egyáltalán
fennállásának reménytelen keresését József Attila gyötrelmes hi
ányérzetként éli meg. Közelebb van a rend fogalmához, s így,
mint a rend metaforája a káosz elleni ősfélelem ellentéteként je
lentkezik. Ez a káosz egyaránt vonatkozik a világ és az én
kontrollálhatatlanságára, belső fenyegetés, és ezért a törvény ért
hetetlensége mindig eleven, húsbavágó szenvedést jelez, míg
Kafkánál mindig egy végzetes, embertelen, külső erővel szembe
ni kiszolgáltatottságot. Emiatt József Attila világában a törvény
metafizikai elidegenedettsége mindig emberibb fájdalom, mint
Kafkáéban (erről szólnak az Eszmélet első két részének s talán az
egész nagy költeménynek sorai), költészetében a káosz fenyege
tésének riadaimát érezzük. Kafka műveiben mind az én, mind a
világ elidegenedett - József Attilánál az én mindig megtartott, s
a rémületesség érzete, mely Kafkánál a kettős idegenséget, nála
a szenvedő én és a megérthetetlen, idegen és kegyetlen világ kö
zötti konfliktust tükrözi. Ez a tükrözés gyakran a teljes magány
érzetének formáját ölti, mindig lírailag kifejezhető vérző szenve-
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dést, míg Kafkánál inkább a drámai feszültség megmerevedett,
jeges pillanatát.

A törvény átláthatatlan hatalmából következik az ártatlanság
bűn-bűnhődés mindkét szerzőre oly jellemző kérdése. Ez áll
Rába fejtegetéseinek középpontjában is. Előbb szóljunk azokról a
komponensekről, melyek a kérdést az erkölcs elsődlegessége

szempontjából tárgyalják. Kafkánál az "erkölcs" elsősorban, vagy
kizárólagosan a törvény betartása vagy be nem tartása kritériu
mának tekinthető, hiszen az én magatartása mindenképpen a
törvény mágikus hatalmának van kiszolgáltatva. A bűn azonban
nem egy ismert parancs megtagadása, sőt nem is emberi csele
kedet. A bűn éppen olyan ismeretlen, mint a törvény, lényege az
ismeretlenség, pontosabban a megismerhetetlenség, felfoghatat
lanság: az elutasíthatatlan abszurditás elfogadása. Ahogyan a
Perben Franz K. letartóztatója mondja: hallod, nem is ismeri a tör
vényt, és azt mondja, nem bűnös. A bűn tehát ismeretlen, de több
értelműségén is átvillan a titokzatos, kifejezhetetlen lényeg, az
akaratlan vétség a világ elfedett, nem is biztosan létező, tőlünk

idegen rendje ellen.
József Attila bűne is ismeretlen, de nem embertelen, az elkö

vetés és nem az elszenvedés kényszerében létező. Úgy tűnik,

hogy számára a bűn a magány elsőrendű metaforája, ahogyan
Kafka is (nem egyetlen megfogalmazásként) írja: A magányosság
büntetést érdemel. A magány, mely a kommunikáció lehetetlensé
gét is jelenti, a vers kommunikatív funkciójában csak szimboli
kusan jeleníthető meg, vagy lírai közlése stilizáltságában, vagy,
mélyebben, a betegség, a bűn vagy a világra vetített elidegene
dettség folyamatában. Az 1935-ös szonettektől kezdve nagyjából
egy-másfél éven át - majd a végső Isten-versekben újra - Jó
zsef Attila költői kifejezésvilágában szinte kényszeressé válik az
ártatlanság-bűn-büntetés megoldhatatlan irracionalitásának kér
désköre. Ez az időszak a Kafka műveivel történt megismerke
dést követő periódus. Az időszakot azonban jó néhány más té
nyező is jellemzi: a pszichoanalitikus kezelés, a pszichoanalízis
megismerésének időszaka, életének ehhez csatlakozó megrázó,
traumatikus eseményei (Edit-szerelem), a gyermekkori emlékek,
az anya alakjának újrateremtése az analízis folyamán, a mindig
bűntudatot szülő ambivalencia és gyorsan romló idegállapota is.
Úgy látszik, hogy mindez együtt hathatott a költőre, aki kifeje
zésükre szinte készen kapta a mintát Kafka törvényt és bűnt

összefoglaló, mélyen impressziv írásaiban.
A bűnnek, mint a magánynak, mint az életérzés legmélyére

szálltának, szinte a "magányelmagányosodásának" formai meg
jelenítése alighanem Kafka hatására rögzült, ha nem is biztos,
hogy ennek a gondolatkörnek hatására lépett be József Attila tu
datába. Feltételezésem szerint mindaz, amit az előbbiekben mint
az ártatlan bűn motívumának kiváltójaként felsoroltam, szinte
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várakozott egy olyan formailag készen kapott gondolati folya
matra, melyhez természetesen kapcsolódhatott - és mindezeket
a nyugtalanító lelki tartalmakat jól összefogta a kafkai bűn-bün

tetés irracionális fogalomköre.
A bűn-motívum különbségének érzékeltetésére alighanem ki

kerülhetetlen az írói stílusuk közti összevetés, már amennyire
két írói hozzáállás a vers és próza differenciáján túl ősszevethe

tő. Ebben az esetben azonban ez az átlagosnál jobban keresztül
vihető: Kafka prózai írásai szinte érintkeznek a költészettel.
Szürreális világa éppen olyan pontos realitással ábrázolt, mint
József Attila nem általánosíthatóan szubjektív metafora-rendsze
re. Mindkettejük poétikájában már-már ijesztően kényszeres va
lósághűséggel találkozunk, az irracionalitás valósághűségével. A
két író műveiben azonban ez a stiláris realizmus gyökeresen el
lenkező irányból fakad. Kafkánál a szorongás görcse, József Atti
lánál az emberi-lírai nyitottság megnyilvánulásaként olvasható.
Kafka szubjektív involváltsága mindig közvetetten jelenik meg,
naplójában és jegyzeteiben, füzetlapjain is a szenvedés, és vele a
szenvedéssel átitatott én mindig az elidegenített távolba hú
zódik. Az író, képeket (víziókat) leíró formájában, az én elidege
nítettségét és a világ elidegenültségét áttörve szólal meg. Az
áthághatatlan, jégpáncélnak tűnő határvonalat az én és megszó
lalása között a szorongás görcsének rögzülése okozza. Ennek el
lenében vetődik fel József Attila költészetének egyik legfonto
sabb és legkevésbé vizsgált feszültsége: magány és szó, káosz és
azt sohasem eléggé kompenzáló pontosság között. Ez a feszült
ség azonban sem nem fakad, sem nem torkollik a szorongás ér
zetéből, illetve érzetébe. Kafka minden kiejtett szava, realitás
hoz tapadó pontossága mögött szorongás rejtőzik - József
Attila költészetének mozgatója a vágy kielégíthetetlensége, költé
szetében ritkán, inkább csak élete végén, betegsége elhatalmaso
dása idején találkozunk a szorongás élményével.

Mind a törvény, mind a bűn kérdése azonban egy még fonto
sabb kérdés felé tágítja perspektívánkat. Vajon az ítéletnek, a fel
foghatatlanul egyszerre bekövetkező és kétségbeesésig haloga
tott, vagy József Attilánál a be nem következett büntetésnek
mennyi köze van Istennek, mint haragos bírónak a létezéséhez,
esetleg ennek a létezésnek fordított alakjához, hiányban tükröző

dő jelenlétéhez? Vajon Isten ennek a hiánynak, az elsődlegesen

büntetésként átélt létnek metaforája-e, vagy éppen a lét ily meg
élése teremti meg Istent, mint önmaga metaforáját - tehát Isten
léte és jelenlétének hiánya-e teremti-e a bűnt, vagy Isten nem-lé
te ejti az embereket a bűn fogságába? (A továbbiakban Istenről

mindig metaforikus értelemben, mint az önmagán örökkön túl
növő félelmetességéről, a felfoghatatlanság jeléről, tehát nem
vallási, még kevésbé teológiai, hanem elsősorban irodalomeszté
tikai, vagyis szorosan nyelvi kifejezésről fogok beszélni.) A
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törvény és a bűn komplexusa, mely mindkét szerzőnél metafizi
kai-egzisztenciális alapélménnyé válik, hogyan hozható összefüg
gésbe Isten metaforájával?

Hangsúlyozni kívánom, hogy nem az írók személyes istenhi
tével, hanem a műveikben megjelenő áttételes istenképpel kívá
nok foglalkozni.

Kafka istene megismerhetetlen, nyomasztó, a törvény által a
bűnösség (nem a bűn) okozója, annak a haragvó, ótestamentumi
Istennek megfelelő, ahogyan ezt az Istent a közép-európai zsidó
ság a 20. század hagyománya szerint látja. József Attiláé kőrvo

naltalanabb, személyesebb, kérdésességében is megszólítható, bi
zonytalanságában sem idegen tőle a segítés, a megbocsátás, az
emberi áldozat elfogadásának lehetősége. Az ártatlanság-bűn

büntetés kérdéskörében poétikailag mindkettő létező, még ha
Kafkánál mindig elérhetetlen, József Attilánál pedig legalább
megszólítható, poétikailag létező, ellentétben Kafka Istenének lé
tezésében nem létező paradoxonával.

Összefoglalva tehát: úgy vélem, hogy Kafka művészete két
ségtelenül hatott József Attilára. A mindkét életműben rendkívül
fontos, talán legfontosabb két motívum (a törvény és az
ártatlanság-bűn-bűnhődés) súlya és indítéka azonban különböző.

(Az első Kafka, a második József Attila költészetében látszik fon
tosabbnak.) Kafkánál a szorongás okozta elidegenedettség, József
Attilánál a magány érzete és a káosz félelme teremti meg őket.

A törvény Kafkánál az elidegenedett irracionalitás metaforájának
felel megJ József Attilánál inkább a világ átláthatatlanságában re
mélt rend keresésének. Az ártatlanság-bűn-bűnhődés motívuma
József Attila számára személyesebb, valószínűleg több kompo
nensből, élete traumáinak közvetlenebb feldolgozásából fakad. A
feldolgozás tematizálását azonban feltételezhetően Kafka írásai
világították meg számára.

A törvény és a bűn kérdésköre szükségképpen vezet el Isten
létének kérdéséhez. A kérdés a két szerzőt mélyen, részben ha
sonlóan/ részben különbözően érintette megJ de mindkettejük is
tenképében felismerhető a 20. századra oly jellemző irracionali
tás nyomasztó hatása.

Kafka és József Attila "találkozásának" kérdéséhez ezzel a né
hány/ a részletek kutatását beindító gondolattal szerettem volna
hozzájárulni.
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