
Az anyag gyermekei
József Attila és a szegénység

„A munkásoknak nagyobb szükségük van költészetre, mint kenyérre.
Elemi szükségletük, hogy az életük költészet legyen.

Elemi szükségletük az örökkévalóság fénye.”
(Simone Weil: Jegyzetfüzet)

„Mindíg az elhányt bádogkanalat,
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem…”

(Pilinszky János: Egy szép napon)

Szociológiai alapvetés, hogy a szegénység nem csupán anyagi ki-
szolgáltatottságot, de a kulturális és társadalmi lehetőségek beszű-
külését is jelenti. A kóros nélkülözés lelki-szellemi veszteséghez
vezet; a materiális hiányból mentális hátrány származik. Testet, lel-
ket, szellemet nyomorító állapotról van szó; s e többességnek meg-
felelően a történelmi válaszkísérletek is — a szegénység teológiájá-
tól a forradalmi ideológiákig — sokszínűséget, sokirányúságot
mutatnak. A politika jobbadán gyakorlati megoldásokra tör, a mű-
vészet hol vigasztalni, hol mozgósítani próbál, a vallások s egyéb
metafizikus tradíciók az elfogadás és lemondás derűjével biztatnak.

A szegénység és nyomorúság irodalma modern literatúránkban
fontos, fajsúlyos vonulat. A Hét krajcár, a Kincskereső kisködmön, a
Puszták népe, A látogató vagy későbbről például Tar Sándor novel lisz -
tikája és Parti Nagy Lajos tárcaművészete azt sejteti, hogy a kétkezi
munka s kétkezi munkanélküliség bemutatása a prózaforma részletező
tágasságát kívánja meg, a társadalmi problematika, a közösségi ho-
rizont, a szociális részvét a leírás és elbeszélés számbavételi képes-
ségét igényli. A közösségi-közéleti dilemmák magas színvonalú
megfontolása költői alkotásokban ritka eset. József Attila (1905–
1937) költészetét ezért is kell különös becsben tartanunk.

Ahogy a 19. században Petőfi Sándor, a 20.-ban József Attila lett az a
költő, akinek beszédmodora, formakincse, versnyelvi magatartása
nemcsak a következő lírikusi nemzedékek művészi praxisát, de az
általános versízlést és költészeteszményt is egyedülálló eréllyel be-
folyásolta. Jelentőségét magyarázhatja, hogy költészeti stílusok, vers-
nyelvi irányok, esztétikai iskolák (mint a szecesszió, a szimbolizmus,
az avantgárd, a tárgyiasság, az újklasszicizmus és az új népiesség)
hangolódnak egybe művészetében; de világképi-létbölcseleti érte-
lemben is szintézisteremtő életműről beszélhetünk (hiszen a belső
valóságot értelmező freudizmus s a külső környezetet elemző mar-
xista gondolat éppúgy megjelenik benne, mint a létértelmező teljes-
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séget célzó egzisztencializmus). Nem meglepő, hogy a század má-
sodik felének költői paradigmái hovatovább ebből az életműből
ágaznak szét. (Sok mindenre, majdnem mindenre gondolhatunk — az
újholdas poézisektől Nagy László népies-vallomásos versein s a korai
Tandori absztrakt hermetizmusán át az elhíresült Petri-interjúig,
amely a József Attila-i hagyomány folytathatatlanságát vélelmezi.)

József Attila a klasszikus költői toposzokkal (Isten, szerelem,
halál) legalábbis egyenrangúan kezeli a társadalmi tematikát; s
ezzel — Petőfi és Ady után — a közösségi költészet új távlatait
nyitja meg. Lírájában a szegénységfogalom és „szegénységpoétika”
változásai pályaszakaszokat tesznek elkülöníthetővé; a követke-
zőkben erre hozok példákat, némi kommentárral.

A költő első fönnmaradt verses próbálkozása egy gyerekkori darab.
E zsengének — sajátos módon — hangütése is, tárgyválasztása is
iránymutatónak tűnik föl: „De szeretnék gazdag lenni, / Egyszer li-
basültet enni, / Jó ruhába járni kelni, / S öt forintér kuglert venni”
(Kedves Jocó!, 1916–1917[?]). Ugyanennyire jellemző — évtized múl-
tán — a Tiszta szívvel (1925) dacos keserűsége, a „Harmadnapja nem
eszek, / se sokat, se keveset” megkésett betyárromantikája. A ve-
sződséges gyermekkor, a pszichés zavarok, az önkanonizációs igye-
kezet s a korszellem alakította egyéni világnézet együttesen ered-
ményezhette, hogy a lírikusi színrelépés időszaka az anyagi és
lelki-szellemi ínség kinyilvánításával telik. E pályakezdő évek vallo-
másosan lázadó panaszlírája úgy is olvasható, mint a saját hang ke-
resése az elődök bűvöletében s a kortársak vonzásában.

Az első komolyabb fordulatot — a húszas évek derekára — az úgy-
nevezett szegényember-versek hozzák: a Szegényember balladája
(1924), a Szegényember szeretője (1924), az Aki szegény, az a legszegényebb
(1924), a Hosszú az Úristen (1928) stb. A „szegényember” mesei arche -
típusát ezek a népballadásan stilizált szövegformák a naturalista áb-
rázolásmód és realista tárgyismeret erélyével igyekeznek újrarajzol-
ni. E pályaszakasz a kassákos expresszív szürrealizmust az Erdélyi
József-féle folklorizmussal boronálja össze, s Ady kuruc verseiből és
a népi írók szociográfiáiból is számottevő ösztönzést nyer. A magyar
nép és a magyar föld sorsa iránti féltő aggodalom az üveg, a gyémánt,
a forrás tisztaságmotívumában jelenik meg, s gondolatiságában Petőfi
nézetére mutat vissza: „Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel
áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék…” A Petőfi képviselte né-
pies romantikához mérten ugyanakkor sem Erdélyi, sem József At-
tila új népies posztromantikája nem testesít meg korszakos minősé-
get; jóllehet utóbbi költészetét később mélyen áthatja majd az a belátás,
amely Simone Weil megfogalmazásában így hangzik: „A népnek szánt
költészet soha sem lehet hiteles, ha nincs belekalkulálva a fáradtság
meg a fáradtságból származó éh ség, szomjúság” (Jegyzetfüzet).

A húszas-harmincas évek fordulójára — a népies kitérő tapasztalatait
sem feledve — a költő figyelme a vidék elesettjei után a városi kita-
szítottak felé fordul. Gondolkodásmódjának szocialista elköteleződé-
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se az illegális munkásmozgalomba kapcsolja, verseiben pedig városi
életképeket, osztályharcos szemléletet, nyílt politikumot, agitatív
hanghordozást találunk. Költészete ekkor részint mozgósító célzatú mű-
vészi tett, részint a munkásnyomor lírai dokumentációja. (Ne feledjük,
a gazdasági világválság éveiben járunk.) „Rongy ceruzámat inkább le-
teszem / s köszörülöm a kasza élit, / mert földünkön az idő érik / zaj-
talanul és félelmesen” — számol le az öncélú esztétizmussal a Végül
című vers (1926/1930). S hosszan hivatkozhatnánk az efféle, harcosan
tettre kész sorokra: „burzsujbőrbe kösd be Marxot” (Szabados dal, 1927),
„Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz, / ne szisszenj minden kis szilánk-
hoz!” (Favágó, 1929/31), „csattan a menny és megvillan, / elvtársaim:
a kaszaél” (depolitizált változatában: „kék, tünde fénnyel fönn a tél”
— Nyár, 1929/34), „Éljen a munkásság, parasztság, / nem fogja pol-
gári ravaszság” (Tömeg, 1930), „Vers, eredj, légy osztályharcos! a tö-
meggel együtt majd felszállsz!” (Szocialisták, 1931/32). Jellemző vers
azonban a Munkások (1931), amely ugyan agitációs érdekű, de már érett
formakultúrát előlegez; amint nem a politikai töltet, hanem a gyöngéden
elégikus beszédmodor teszi emlékezetessé az Anyám (1931) strófáit is.
Hiába a didaktikus közbevetés („gondoljátok meg, proletárok”), em-
lékezetünkben a fölütés szeretetteljes fiúi részvéte marad meg: „A bög-
rét két kezébe fogta, / úgy estefelé egy vasárnap / csöndesen elmo-
solyodott / s ült egy kicsit a félhomályban — — // Kis lábaskában
hazahozta / kegyelmeséktől vacsoráját, / lefeküdtünk és eltünődtem,
/ hogy ők egész fazékkal esznek.”

A harmincas évek elején — a politikai környezet s a magánéleti vi-
szonyok baljós bonyolódásával — finom átrendeződés kezdődik meg
a József Attila-i poétikában. A társadalomformáló hév elcsöndesedik,
s tűnődő rezignáció veszi át a helyét. Ebben a korlátozó osztály-
szemlélettől immár eltávolított s a gondolati líra magasába emelt poé-
 zisben az elnyomott munkás s a külvárosi táj egzisztencialista meta-
fora, az inautentikus létezés archetipikus kifejezője lesz. (Jellemzőmód
a hazatérő földmívest is akképp láttatja a Téli éjszaka [1933]: „Mintha
a létből ballagna haza…”) A történelem, a lélektan és a létbölcselet ho-
rizontjai egybeolvadnak, s a kultúra szavatolta humánum és a hu-
mánumra épülő közösség ideája kerül a költői eszmélet középpont-
jába. Már a Medáliák (1928) tündéri kompozíciója is megelőlegezte ezt
a versnyelvi és világképi komplexitást a „lukas nadrágom kézzel ta-
karom” mesei szürrealizmusával s az „elvált levélen lebeg a világ” fi-
lozofikus sejtelmével; de témánkra tekintettel inkább az olyan versekre
érdemes figyelnünk, mint az „Uraságnak fagy a szőlő” gazdaságta-
nát egyetemesítő Holt vidék (1932), a szegénység változatait költői kér-
dések sorában számba vevő Mondd, mit érlel… (1932) vagy a még pre-
cízebben komponált Külvárosi éj (1932), amelyben a „szövőnők omló
álmai” és a „Romlott fény” valósága a kilátástalanság tapasztalatára
visznek: „Minden nedves, minden nehéz. / A nyomor országairól /
térképet rajzol a penész”. Kulcsversnek pedig — a szakirodalommal
egyetértésben — A város peremén (1933) című költeményt láthatjuk,
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melyben — historikus panorámát festve — a munkásosztály történelmi
szerepét és feladatát igyekszik tudatosítani a költői részvét cselekvő
hajlandósága: „Im itt vagyunk, gyanakvón s együtt, / az anyag gyer-
mekei. / Emeljétek föl szivünket! Azé, / aki fölemeli. / Ilyen erős csak
az lehet, / ki velünk van teli. (…) A költő — ajkán csörömpöl a szó,
/ de ő, (az adott világ / varázsainak mérnöke), / tudatos jövőbe lát
/ s megszerkeszti magában, mint ti / majd kint, a harmóniát.”

Az utolsó néhány esztendő tartogatja a legmaradandóbb s legmeg -
rendítőbb műveket. Hosszú és félhosszú gondolati költemények, ön-
megszólító és létösszegző versek vetnek számot az eszmélő tudat és
a tapasztalati valóság egymásra olvashatóságával, a külső-belső sivárság
ontologikus képzetével. A kiteljesedő formanyelv mégis a kimunkált
derű szolgálatába igyekszik állni, s az értelmessé szerkeszthető jövő
hitét őrizné, míg lehet, míg tudja, míg engedik. Olyan szöveghelyek
és lírai teorémák tartoznak ide, mint a „Légy fegyelmezett!” ismeret-
elméleti programja s „a sarkon reszket egy zörgő kabát” irgalmas tár-
gyiassága (Téli éjszaka), a benső szenvedés és külső magyarázat dicho-
tómiája s az „arany öntudat” sérülékeny eszménye (Eszmélet, 1934), „A
dolgos test s az alkotó szellem, / mondd, hogy törhetne egymás ellen?”
kétségbeesetten bizakodó költői kérdése (Alkalmi vers a szocializmus ál-
lásáról, 1934), az „Életben tart a halálfélelem” jellegzetes oximoronja (Mo-
dern szonett, 1935), a szabadság, a rend és a játék dicsérete (Levegőt!, 1935),
a Duna menti népek közti megbékélés vágya (A Dunánál, 1936). E gon-
dolatiság gazdag foglalata az Ars poetica (1937) az „Én túllépek e mai
kocsmán” kulturális missziójával, „A mindenséggel mérd magad!” eti-
kai parancsával, az „Én nem fogom be pörös számat” képviseleti el-
tökéltségével s „a szellem és a szerelem” kettős értékvállalásával. És
a közéleti verssorozat méltó betetőzése a Hazám (1937) hét szonettje,
amely ciklus a „nemzeti nyomor”, az „Ezernyi fajta népbetegség”, a
„Fortélyos félelem” (hogy tudniillik „Retteg a szegénytől a gazdag /
s a gazdagtól fél a szegény”) szociologikusan körültekintő tárgyalását
a zárlatban a hazaszeretet feltétel nélküliségébe fordítja át: „édes Ha-
zám, fogadj szivedbe”. (Emlékezzünk csak: a négy évvel korábbi Elé-
gia [1933] még csak a beletörődő fölismerésig jutott: „Ez a hazám”.)

Két olyan tulajdonsága van József Attila szegénységköltészetének
— és poétikájának általában is —, amelyet kevéssé rokonszenvesnek
s még kevésbé távlatosnak érzek. A pózzá dermesztett áldozati ma-
gatartás az egyik, a kevéssé reflektált bűnbakkereső indulat a másik.
Mindez József Attilánál részint személyes tényező, részint korszak-
tünet lehet. (Egyebek mellett Rilke híres verssora, az „Iszonyú min-
den angyal” [Duinói elégiák] tudósít arról, hogy a múlt században
neurotikusan bizalmatlan modernség bélelte még a metafizikus élet-
műveket is.) A sértett és tagolatlan harag, ahogy mindennapi viszo-
nyainkban, úgy a művészi alkotásokban sem a látókör jótékony szé-
lesítését segíti elő. Mindenesetre e vonások — talán nem függetlenül
az istenkereső lelkiségtől — a kései művekben halványodni látsza-
nak; amint a reményvesztettség tónusai is fakulnak némelyest.
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Összefoglalva azt láthatjuk: az alanyi szegénységélményből előbb a
parasztság, majd a munkásság lírai sorstapasztalata fejlik ki, hogy
végül a teljes emberiség létére nyílhassék történelmi, sőt, ontologikus
távlat. A szegénységet mint szociális problémát József Attila kései lí-
rája — egy már-már transzcendens humanizmus jegyében — ontoló-
giai síkra emeli (szűkölködésünk részeként láttatva az huszadik szá-
zadi Isten-hiányt is!); s ezzel egyidejűleg szintetizálóan nagyszabású
esztétikai formanyelv kristályosodik ki költői műhelyében. A Nyugat-
epigonizmustól az irányzatos befolyásokon (Erdélyi József, Kassák
Lajos) és az osztályharcos programverseken át így jutunk a kései
művek teljességigényéig, az összefoglaló igényű és egyetemes érvé-
nyű, nagy gondolati költeményekig, a humanisztikus ódákig, haza-
fias vallomásokig, szerelmes hitvallásokig, létértelmező elégiákig.

A szegénység antropológiája József Attilánál a munka fenomeno-
lógiájával kapcsolódik össze. Nem miszteriális ráérzések felügyelete
alatt, mint kortársa, Simon Weil írásaiban, ámde nem is valaminő dog-
matikus materializmushoz igazodva. Inkább a széppé írható világ s har-
monikussá szerkeszthető élet eszméje jegyében. Gyakran idézzük a Tho-
mas Mann üdvözléséből (1937) ezt az ars poeticát: „Te jól tudod, a költő
sose lódit: / az igazat mondd, ne csak a valódit…” — s elfelejtjük hoz-
záfűzni a mondat folytatását: „…a fényt, amelytől világlik agyunk, /
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk”. A ráció fényéről? az isteni vi-
lágosságról? a földi szeretet szerény tündökléséről volna itt szó? Úgy
lehet, mindahány olvasat megérdemli, hogy igaznak reméljük.

Napjainkban a mélyszegénység, a hajléktalanság, a koldulás, a gyer-
mek éhezés, a munkanélküliség, a külföldre szakadás hasonlóan
szembetűnő szociális jelenségek, mint a húszas-harmincas években.
„E világban dolgozol / s benned dolgozik a részvét” — olvassuk az
egyik utolsó költeményben („Költőnk és Kora”, 1937), s arra kell gon-
dolnunk: rólunk, a mi világunkról van szó. A vonatkozó József At-
tila-művek újólagos időszerűsége rémisztő tapasztalat, de épp e ver-
sekből nyerhetünk bátorítást ahhoz, hogy az elkeseredést legyőzzük,
a munkát pedig, amely minden percben mindannyiunkra vár, egy-
szerűen csak: győzzük. A feladat, bár lehetetlen, nem bonyolult.
Adni annak, aki kér: az éhesnek ételt, a szegénynek támogatást, az
állástalannak munkát, a konferenciaközönségnek ép mondatokat.
Hátha a mondatból gondolat, a gondolatból pedig tett lesz. (Nem
vitatva, hogy a mondat is, a gondolat is: tett.)

Mi tehát a tanulsága, mire tanít, avagy mit tanulhatunk József
Attila szegénységköltészetéből? Nem többet talán, mint mélyen egyete-
mes érzékenységet, a részvét és a felelősség ethoszát, a kultúra és a
humánum szinonimikus összetartozásának hitét, a munkásság és
az értelmiség egyenrangúságának s egymásra utaltságának belátá-
sát; ezek feltételeként pedig az önelemző gondolkozás következe-
tességét. Nem többet, s nem is kevesebbet. A fenti, témaelvű köze-
lítés — nem mellékesen — a József Attila-újraolvasásnak is új

Összefoglalás

Kitekintés
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ösztönzést adhatna. Hiszen ha van költői életmű, amely a kény-
szeres értelmezés és a zavart hallgatás korszakai után méltányos
olvasatokra vár, az alkalmasint a József Attiláé.

S vajon továbbgondolható, továbbírható-e ez a páratlan teljesít-
mény? Egyszerre esztétikai és etikai a kérdés. Az örökség kincs is,
kolonc is lehet. A József Attila-i értékeszmények szellemében, azaz
a játék, az öntudat, a rend, a szabadság, a szellem, a szerelem, a törvény an-
gyali imperatívuszának komolyan vételével, művészi úton-módon
szólni a szegénységről kevesen képesek.

A létező szocializmus kurzusköltészete a marxista üdvtörténet fél-
reértett horizontján tájékozódott; szociális deficitekről, társadalmi nyo-
morról az ellenzéki szamizdatiratokban, az alternatív rockdalszö ve -
gek ben, a szubkultúra színterein, a tűrés és tiltás kultúrpolitikai
zónájában folyhatott érdemleges diskurzus. A rendszerváltás eszten-
deiben a posztmodern iróniaelvűség és szövegközpontúság más irá-
nyokba terelte az alkotói és befogadói érdeklődést. Ám mind nyil-
vánvalóbb, hogy az irgalmas figyelem esztétikája nem lett, nem lehet halott
hagyomány. Az aszketikus létbizalommá tisztított metafizikus sóvár-
gástól (lásd Pilinszky) a rosszkedvű hedonizmusnak mímelt morális
kérlelhetetlenségig (vö. Petri), a slam poetry szociális érzékenységé-
től az Édes hazám antológia közéleti tematikájáig, Cseh Tamás „Som-
lai Margitot láttam én / piacon guberálva…” kezdetű dalától (Somlai
Margit) a Tankcsapda zenekar szociokulturális öndefiníciójáig („pat-
kány vagyok, de nem féreg” — A legjobb méreg), a hajléktalanirodalom
(Fedél nélkül, Csillagszálló…) sallangtalan szépségétől Erdős Virág ver-
ses publicisztikájáig s Tóth Krisztina A koravén cigány című nagysza-
bású Vörösmarty-átiratáig számos megragadó, mert szívbe markoló
példa juthat eszünkbe. Így Székely Magda Hajléktalan című négysorosa
a költő 2007-ben megjelent, utolsó kötetéből (Régi és új versek), amely
a kompassió szociáletikai változatát gyakorolván a nemesen válasz-
tékos „invalidus” kifejezéssel tanúskodik arról, hogy ez a líra gyöngéd
és kiművelt figyelemmel adózik a szenvedés és számkivetettség min-
dennapos jelenségének: „Nem jut hely az invalidusnak / egy sut se vár
rá nyűg a félholt / ágya az árokszél pedig / megtette dolgát amíg ép volt”.
Takács Zsuzsa 2010-es India-ciklusában a „Bombay mocskából nem emel
föl senki” sor zsoltáros József Attila-áthallása után néhány lappal már
azzal szembesülünk: „Budapest vagy Bombay végül is mind egy” (A
test imádása — India). Utolsó esetleges példaként egy drámai jambu-
sokban előadott szociofantasyt, az elesettségre nyíló gyermeki tekintet
kis remekművét citáljuk ide — Szabó T. Anna ugyancsak 2010-es kö-
tetéből (Villany): „Hát szevasz, haver, mondta a kalóz és // csillogó fémpénzt
nyújtott a gyereknek / az csatát látott vért és kincseket / pálmás szi-
getet szétszórt csontokat / és áhítattal nézett nem mosolygott / az utca
felett kisütött a nap // én is ilyen voltam a te korodban / féltem az ilyen
szerencsétlenektől / fél láb fél szem fél szív nem ér az egész / egy lyu-
kas garast mondta a kalóz / és két kezével hajtva a kocsit / tovább-
gördült és befordult a sarkon / elbújt a nap / a kisfiú csak állt.”
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