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pozitivizmus embere János; a történeti korszak és nemzedék-
különbség mennyiben jut szerephez kettejük párbajában. 

Azaz a természetes tohonyaságnak lehetne rúgásokat adni, 
de hogy milyen sikerrel, a tanár egyéniségétől függ s hogy 
mennyire tudta már eddig is játékká, közös kísérletté alakí-
tani, amelybe majd ez is beleillik, óráikat. 

N É M E T H L Á S Z L Ó 

A S Z E M L É L E T T Ő L A V I L Á G N É Z E T I G 

JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETÉNEK F O R D U L Ó P O N T J A 

József Attila, a Nyugat költőinek vonzásköréből elindulva, a 
húszas évek folyamán végigpróbálja az évtized valamennyi 
jelentősebb baloldali eszmei és költői áramlatát, a polgári 
humanizmustól a kispolgári anarchizmuson keresztül a nacio-
nalista színezetű parasztlázadásig, és a Nyugat arisztokratikus, 
kifinomult költészetétől a formát széttörő expresszionizmuson 
át a légiesebb szürrealista népi groteszkig. Mindezek bővítették 
látókörét, gazdagították költői eszköztárát, szemléletének, 
majd világnézetének kialakulására azonban csak annyiban 
gyakoroltak hatást, amennyiben a költő túlhaladt rajtuk, 
használható elemeiket elraktározta, a használhatatlanokat 
örökre elhagyta. Szemléletének kialakulására sokkal nagyobb 
hatással volt az az élethelyzet, amelybe 1930-ig jutott. 

A Vágó Márta iránti szerelem csődje mint embert kirekesz-
tette a polgári társadalomból, rá kellett döbbennie, hogy a 
nagypolgári család balos vonzalmai, demokratizmusa és huma-
nizmusa nem olyan tág keretek, amelyeken belül számára 
hely lenne. A polgári irodalom fellegvárából, a Nyugiból , 
.maga zárja ki magát a Babits-kritikával. A népi mozgalom 
ekkori előfutárai pedig sem eszmeileg, sem pedig mint moz-
galom nem képviselnek még számottevő erőt, elméletük alap-
vető gyengeségeiről éppen József Attila Előőrs-beli cikkei 
tanúskodnak. 
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Ugyanebben az időben bomlik fel Jolán és Makai házas-
sága, s ez a költő utolsó polgári menedékét, a hódmezővásár-
helyi polgári családot rombolja le. 

Tehát mind társadalmi, mind egyéni helyzete a teljes kívül-
állás a harmincas évek elején. Ez a kívülállás azonban más, 
mint amit a Tiszta szívvel fogalmazott meg annak idején. 
Akkor még a cselekvés lehetőségét nem lelő if jú kamaszos 
lázadozásáról volt szó. 

1930 elején azonban már egy jó fél évtized tapasztalataival 
gazdagodva, tettekkel maga mögött reked ki a társadalmi 
folyamatban tevékenyen résztvevők közül, sőt, bizonyos vonat-
kozásban maga választotta a kívülmaradást. 

így a kívülállás ekkor már nem lázadást eredményez, hanem 
egyelőre szemlélődést, „hideg" gondolati munkát. Ennek 
mintegy összegzése a Füst c. vers, amely már azt a szemléletet 
hordozza, amelyre majd a kommunista mozgalommal tar-
tott kapcsolat során a költő világnézete épül. Mint a Füst és a 
Munkások összehasonlítása során látni fogjuk, az itt kialakult 
szemlélet elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkásmozgalom 
által nyújtott életanyagot áttekintse, és kiformálja belőle 
világnézetét. De a szemléletnek az anyaggal, a konkrét társa-
dalmi valósággal való megütköztetése is kellett ahhoz, hogy a 
passzív szemlélet cselekvő világnézetté váljék. 

I. 

A Füst 1930 elején született, abban az időben, amikor a 
költő már kívül volt az összes polgári körökön, de valószínű-
leg még semmilyen komolyabb kapcsolata nem volt a munkás-
mozgalommal. 

A beavatkozásra nem, pusztán megértésre törekvő szemlélet, 
ahogy Bóka László írta, „a konkrétot konkrétra váltó, ret-
tentő éleslátás szörnyű logikája" alkotja a verset: 

Kis, nyurga füst virágzik hold előtt. 
Ezüsttel köt meg old, hajlong, ledől. 
Áttetszel rajta, égi hűvösség. 
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Sokat szenvedtem, hát sovány vagyok, 
elszállok, mint a köznapi bajok, 
áttetszel raj tam égi hűvösség. 

Elszállok, el; de a lágy remegés 
az életért világot ringat és 
áttetszik rajtad, égi hűvösség. 

Mint már az 1929-es versekben, itt is két minőség bonyolult 
viszonya képezi a költemény gerincét. E két minőség : lágyság 
és keménység. Az 1929-es versekben még anyaghoz kötötten 
jelentkeznek, bár a kérdés, amelyet kifejezni hivatottak, már 
önállósul és a versek lényegévé lesz. 

így van ez 1929 legjobb József Attila-versében, a Tiszazug-
ban is, amelyet a probléma megértéséhez futólag meg kell 
vizsgálnunk. E versben a látási perspektíva mellett ugyanis 
az érzelmi viszony is állandóan változik. Csak az első vers-
szakot figyeljük meg ebből a szempontból: 

A báránybunda árnyakat 
tűlevelű fák fércelik. 
Szalad a puli pillanat, 
fagyon koppantja körmeit . 

Az első és a harmadik sorban a báránybunda és a puli a lágy 
meleg képzetét keltik. A második és a negyedik sorban viszont 
a tűlevelű fák és a körmök az élességet, keménységet érzékel-
tetik, s hozzájuk járul a fagy hidege, amelyet szintén előkészít a 
tű csillogó képzete. Hasonló jelenségre vallanak az alliterációk 
is. A „báránybunda árnyakat" a nazális ny, n, a likvida r 
(a legvokálisabb mássalhangzók) és a többi zöngés hang a 
puszta jelentésen túl is összekapcsolja a lágyság képzetével. 
A „puli pillanat", hála a sor elején felvonuló öt rövid szótag-
nak, játékossá válik. Ugyanakkor a „fák fércelik" és a „kop-
pantja körmeit" ritmikai és hangzási szempontból is kemény. 

Idill és valóság, vágy és kiábrándulás együtt van itt jelen. 
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A vers végére azonban a lágy és kemény képek más tartalmat 
nyernek, a két minőség viszonya átalakul: 

Kemény a menny. A gally alól 
bicegő cinke sírdogál. 

Miután a „Kemény a m e n n y " csúcsra vitte a keménység kép-
zetét, a bicegő cinke részvéttől lágy képe az egyszerű tény-
közlés révén szintén keménnyé, az otthontalanság tragikus 
kifejezésévé válik. 

Keménység és lágyság tehát egyaránt kettős tartalmú. Első-
sorban a valóságot minősítik, de ezzel összefüggésben a költői 
magatartást is ábrázolják. A montázs-technika, az asszociációk, 
a költő és a táj viszonya mindig a külvilágba, a valóságba helye-
zik a vers súlypontját. A költői-emberi magatartás lényegében 
mint ennek függvénye jelenik meg, bár a magatartás kérdésé-
nek önállósítását kell látnunk abban, ahogyan az első szakasz-
ban kétszer is lágyan induló képet keményen zár le. 

A vers befejezésében pedig már a diszharmónia, egyetlen 
mondatba sűrítve, a valóság kétségbeejtő voltának adekvát 
kifejezésévé válik. Itt jut el a költő ahhoz a szintézishez, ame-
lyet úgy fogalmazhatunk, hogy a valóság keménynek, könyör-
telennek bizonyult, de a magatartásnak, amikor ehhez alkal-
mazkodik, meg kell őriznie a lágy emberség követelményét, a 
részvétet. 

A Füst ben már ezek a minőségek egészen más szerepben 
lépnek fel, mint a korábbi versekben. Az 1929-es költemények-
ben akár a valóság minősítőiként, akár a magatartás követel-
ményeként jelentkeztek, mindenképpen valamilyen érzelmi 
tartalmat hordoztak. A lágyság jóságot, naivitást, melegséget, 
együttérzést képviselt, míg a keménység mindig kegyetlen-
séget, részvétlenséget, az objektivitás közönyét. 

A Füst c. versben viszont már mint szubsztanciális tulajdon-
ságok jelentkeznek, nem korlátozva ember és világ viszonyá-
nak valamely területére, s így kifejezetten értelmi tartalmúak. 
A képek, amennyire ez lehetséges, nélkülözik az anyagiságot. 
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Az első szakasz két anyagi jelensége a füst és a hold. Az egyik, 
a füst, „kis, nyurga", azaz elfoszló, semmivé váló anyag, 
éppen csak annyira létező, amennyire az a mozgások hordo-
zásához szükséges. A szakasz lényegét a hozzá kapcsolódó 
mozgások alkotják: virágzik, köt meg old, hajlong, ledől. 
A mozgások sora is a megsemmisülés felé tart, a „virágzik" 
kibomlása, majd meghatározatlan irányú, azonos szinten 
folyó mozgások (köt meg old, hajlong) után a „ledől" meg-
határozott, lefelé tartó. Az első két sor öt igéje közül egyedül 
ez befejezett, igekötős ige. Füozófiai-fizikai értelemben lénye-
gében a hőhalál-elmélettel azonos irányba mutat e szakasz: 
a természeti mozgások kiegyenlítődés, mozdulatlanság felé 
haladnak. Az anyagtalan mozgást ebben a hanyatló, megszűnő 
félben levő állapotában merevíti meg a refrén, az „égi hűvös-s e g • 

A másik anyagi motívum, a hold, az állandóságot kép-
viseli, amely előtt az egész mozgás zajlik; maga azonban nem 
lévén mozgó, még nagyobb mértékben veszti el anyagi jelle-
gét, mint a füst. Ez már tisztán kép, háttér, fényjelenség. A 
füst küszködő és végül lehanyatló, érzelmekkel átszőtt mozgá-
sával szemben a közöny, a hidegség képzetét kelti, és egyúttal 
az előző mozgás eredményét jelzi, a teljes kiegyenlítettséget, a 
mozdulatlanságot. 

A második szakasz középpontjában már ember áll, méghozzá 
személyesen a költő. Tulajdonképpen ő képezi itt azt a csekély 
anyagiságot, amelyet az előzőkben a füst és a hold. Az emberi 
jellegű füst küszködése, hajlongása, ledőlése mögül most 
közvetlenül lép elő az emberi szenvedés. Az ember, a költő, 
soványságával és szenvedésével részben éppolyan eltűnő, mint 
a füst, sőt a hasonlat révén („elszállok, mint a köznapi bajok") 
ez az eltűnés kiterjed az egész emberi létre. 

De csak eltűnésről s nem elmúlásról van szó. Az „elszállok" 
éppen ellenkező irányú mozgást jelöl, mint a „ledől", noha 
közös vonásuk bizonyos bágyadtság: a „legszelídebb" moz-
gást jelentő igéket választja a költő. A lényeget mégis irányuk 
ellenkező volta hordozza: ez legalábbis célzás arra, hogy az 
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életnek ellenkező a mozgásiránya, mint az élettelen anyagnak, 
nem tart a kiegyenlítettség, a megszűnés felé, hanem örök. 

„Elszáll", de nem „ledől", azaz eltűnik, de nem szűnik meg. 
Ahogy Engels írta: „megvan az a bizonyosságunk, hogy az 
anyag örökké, minden változásában ugyanaz marad, hogy 
attribútumainak egyike sem mehet veszendőbe soha, és hogy 
ezért ugyanazzal a vas szükségszerűséggel, amellyel a Földön 
legnagyszerűbb virágát, a gondolkodó szellemet, megint ki 
fogja irtani, máshol és más időben megint létre is kell hoznia 
azt." (Engels: A természet dialektikája. Marx—Engels Mű-
vei. 20. köt. Budapest 1963. 339 — 40.) 

A harmadik szakasz alanya már egyáltalán n e m anyagi 
dolog, hanem közvetlenül maga a mozgás cselekszik : remegés 
ringat. Ez már nemcsak az életnek az élettelen anyagéval ellen-
kező mozgásirányát fejezi ki, hanem azt is, hogy az élet képes 
megmozgatni az élettelen világot, ezzel képes a fejlődést bizto-
sítani. 

A konkrét anyaghoz alig kötődő, majd a világra mint tárgyra 
(„világot ringat") irányuló mozgás arra utal, hogy itt kemény-
ség és lágyság olyan tulajdonságokként szerepelnek, amelyek 
közvetlenül a világ egészéhez kapcsolódnak. 

Mint a világ lényegi tulajdonsága, a lágyság szétfoszlást, 
eltűnést, de örökös mozgást jelent, a keménység pedig szilárd-
ságot, állandóságot, örök mozdulatlanságot. Itt gondolati 
síkon alkot egységet a kettő, ahogyan érzelmi síkon egységet 
alkotott a Tiszazugban. Ott azonban csak a vers végén volt 
ez lehetséges, miután a költemény feljutott kétségbeesésének 
és részvétének arra az érzelmi magaslatára, ahol szintetizálód-
hatnak. Itt azonban nincs konkrét, megelevenített valóság 
(az egyetlen hasonlat sem képi — hívja fel a figyelmet Bóka 
László), tehát érzelmi viszony sem lehetséges, csak értelmes 
szemlélődés. A lényegre látó szemlélődésben pedig versszakról 
versszakra újra és újra megépül ez az egység. A „kis, nyurga 
füst", a sovány költő, a „lágy remegés" végül mindig vala-
milyen módon átvilágítódik, megkeményedik az „égi hűvös-
ség"-ben. A harmadik sor ugyanis nemcsak háromszori vissza-
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térésével uralkodik a versen, meg azzal, hogy csak önmagával 
rímel, hanem még azzal is, hogy utolsó előtti szótagja nem 
rövid, és rendkívül éles cezúra van a közepén, ami felező 
tízesként való ritmizálást sugall. Mindez éppen a vers kulcs-
szavát, a hűvösséget emeli ki. A vers folyamán egyre csökken 
a szemléletesség, és ez összhangban van azzal, amit Bóka 
László mond a refrén változásáról: a vers az egyeditől a sze-
mélyesen át fejlődik az általánosig. 

\ 2. 

Ugyanezt a szerkezetet mutatja később a Munkások a társa-
dalmi anyagba ágyazva és természetesen a történelem sajátos 
törvényeinek és kategóriáinak megfelelően átalakítva. Az 
egyedi szféra a történelmi helyzeté, a helyzet konkrétumaié, 
a személyes kör az adott történelmi helyzetben tipikus osztály 
szemléletes, egyénített képe, az általános pedig a perspektíva, 
a történelmi helyzetből kibontakozó jövő, a történelmi tör-
vényszerűség. 

A történelmi helyzet: 

Forgolódnak a tőkés birodalmak, 
csattog világot szaggató foguk. 

Ebben a vonatkozásban a ragadozó képe dominál, méghozzá 
kifejezetten visszataszító, biológiai mivoltában. N y o m a sincs 
már a ragadozó képében az 1930-as Bánat c. versben látható 
összeszedettségnek, ,,takarékosság"-nak. A lágy emberség 
viszont mindig gyöngédséggel párosul az első versszakban: 

Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak, 
s mint fészket ütik le a kis falut. 

Egyúttal érdemes felfigyelnünk arra is, hogy az első szakasz 
igéi és a velük kapcsolatos asszociációk egyre passzívabbak és 
egyre visszataszítóbbak (forgolódnak, csattog, falnak, ütik le, 
rálehel, lep el). A „forgolódnak" még mozgást jelöl, a „lep el" 
már csak állapotot. Hasonló ez a Füst első szakaszának moz-
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gásirányához. — A következő szakaszban már a külvárosi tájra 
szűkül a kép, e szakasz anyagát az ember teremtményei, a 
gépek adják. Az első versszakban fokozatosan bekövetkező 
mozdulatlansággal szemben itt megélénkül a vers, gyakorító 
és mozzanatos igék változatos mozgási- és hangeffektusokat 
hordoznak (rugdal, jajong, esetten, nyalint). A mozgásállapot-
nak ez a változása azonban itt már társadalmi tartalmat 
hordoz. A továbbiakban a munkásság egészéről, de emberi 
közelségből lesz szó: „Itt élünk mi." Általános és különös 
találkozik itt, az egész munkásság állapota egyénien érzékletes 
képekkel fogalmazódik: 

„Újságpapír az asztalon k e n y é r r e l . . . " 

A környezet egyénítése után válik szét a munkások tömege, 
emberekre: 

Elvtárs és spicli jár a csöndben erre, 
részeg botlik, legény bordélyba lóg, 
mert hasal az éj s pörsenéses melle 
mint szennyes ingből, füst alól kilóg. 

Az utóbbi két sor (mind a tájat, mind a legényt ábrázolja) 
már kivezet a közvetlen valóságból, az asszociáció pedig gon-
dolati élmények felé mutat. 

A következő sorok újra tömegében, a „mi" személyességé-
vel rajzolják a munkásságot, majd az álomban megjelenik egy 
messzebbre, szélesebb körre utaló mozzanat, a haza: 

így élünk mi. Horkolva alszunk s törten 
egymás hátán, mint odvas farakás 
s hazánk határát penész jelzi körben 
a málló falon; nedves a lakás. 

Ezek az apró gondolati tágítások vezetnek át az eszmei 
összefoglaláshoz, az utolsó szakaszhoz: 
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De -elvtársaim!- ez az a munkásság, 
mely osztályharcban vasba öltözött . 
Kiállunk érte, mint a kémény : lássák! 
És búvunk érte, mint az üldözöt t . 
A történelem futószalagára 
szerelve ígyen készül a világ, 
hol a munkásság majd a sötét gyárra 
szegzi az Ember öntött csillagát! 

Ezt az utolsó szakaszt sokan szervetlennek tekintik, mégpedig 
kifejezetten formai alapon. Holott a szerkezet szempontjából 
a befejező szakaszra feltétlen szükség van. Történelmi síkon 
az imperializmus rajzával indul a vers, hogy azután a kor 
tipikus táján, osztályán és egyénein áthaladva, végül az ő 
oldalukról fogalmazza meg a történelmi helyzetet. Lehet ezzel 
a fogalmazással egyet nem érteni, ez azonban már nem formai 
kérdés, nem a szakasz szervességét illeti, hanem az egész vers 
esztétikai hitelét. 

Képkincsében is kapcsolatot tart az előzőkkel ez a lezárás. 
A vas, kémény, futószalag, gyár, mind a második szakaszban 
bemutatott külvárosi táj elemei, csak ú j szerepben. Már nem 
pusztán önmagukat jelentik, hanem tágabb értelmük van: 
fokozatosan az egész világ metaforikus kifejezőivé válnak. 
A „történelem futószalaga" fogalmazza a proletár világegészet 
a mozgás, a „sötét gyá r " pedig az anyag oldaláról. A kettő 
között bontakozik ki az emberi tevékenység. A vers, amely a 
történelem szintjétől az egyéni élet személyes szintjéig meg-
fogalmazta az imperializmus állapotát, i t t tudja megragadni a 
korszak másik jellemző vonását, a proletárforradalmat s ezzel 
a történelmi perspektívát. Csak így lehet a vers kora egészének 
és nemcsak valamely részletének, oldalának tükre. 

A mozgás, a forradalom látomása ugyanis rendkívül diffe-
renciált, dialektikus. Egyszerre mutatkozik meg a történelmi 
szükségszerűség („a történelem futószalaga") és az emberi 
cselekvés, az osztályharc oldaláról („a munkásság majd a 
sötét gyárra / szegzi az Ember öntött csillagát"). 

Ezen a ponton van a fordulat, a dön tő lépés a korábbi 
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osztályharcos versekhez képest, és itt tükröződik az a kérlel-
hetetlen objektivitásra törekvő és ugyanakkor rendkívül 
rugalmas, dialektikus szemlélet, amely elvontan már a Füst-
ben megjelent. A munkásság életében, harcaiban József Attila 
megtalálta az életnek azt a különös, tipikus körét, ahonnan át 
lehet tekinteni a kort. Ez tette lehetővé, hogy az a hegeli 
jellegű elvont dialektika, amelynek a Füst c. versben tanúi 
vagyunk, fejéről a talpára állítva, egy társadalmilag konkrét 
világnézet alkotóelemét képezze. 

De nemcsak objektív szükségszerűség és szubjektív oldalról 
történő beteljesítés dialektikája miatt játszik fontos szerepet 
az utolsó szakasz, hanem látomásos volta miatt is. Ez a látomás 
a maga tisztaságával valóban ellentmond az egész versen végig-
vonuló vaskos realitásnak, de ettől még nem szervetlen, sőt 
ez képezi a vers realizmusának csúcsát. Magas érzelmi hőfokon 
fejezi ki a forradalom vágyát, a belé vetett hitet, de a látomás 
irrealitása, az, hogy nem a konkrét harc képeiből bontakozik, 
hanem a táj, a külváros objektív, közömbös elemei lesznek 
átlelkesítve, heroizálva, mindez magában hordozza, és ki is 
fejezi annak tudását, hogy ez a forradalom nem aktuális: 
,,a munkásság majd a sötét gyárra / szegzi az Ember öntött 
csillagát". így már objektív és szubjektív helyzet pontos fel-
mérésén túl a valóságos (és nem voluntarisztikus) perspektívát 
és ezzel a történelmi törvényszerűséget tudta megragadni 
József Attila. 

3-

A szerkezet mellett az egyes szerkezeti elemek belső formája 
még gazdagabban mutatja a hegeli szemlélet és marxista 
világnézet összefüggését József Attilánál. 

A Füstben a szakaszok mondatépítése mutatja legegyértel-
műbben a szerkezet kibontakozását. Az első versszakban min-
den sor külön mondat, s ezek a mondatok egy-egy önálló, 
egymástól egyelőre független, bár közös tárgyra vonatkozó 
egyedi megfigyelést, tényt tartalmaznak, amelyek magukban 
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lezártak a szemlélet számára. Belső összefüggésük természete-
sen megvan, a szemlélet azonban még különválasztja, önálló 
mondatokká alakítja, önálló mondatokba zárja azokat. 

A következő szakaszban, a személyesség szférájában, amely 
megismerési értelemben egyúttal a különösség szférája is, 
kezdenek az objektív összefüggések a tudatban is összeállni, a 
versszak már egyetlen mondat, amelyben a mellérendelések 
mellett következtető és hasonlító mondatot is találunk. Követ-
keztetés és hasonlítás pedig már kifejezetten a tudat tevékeny-
sége, az objektív összefüggések felismerése. Az egyes sotok 
mondattanilag azonban még elkülönülnek, a tudat meglátja 
az összefüggéseket, de egyben rendez is, észleleteit soronként 
csoportosítja. N e m véletlen az, hogy a megismerésnek ez a 
foka, a különösségé, az emberhez, az emberi világhoz kapcso-
lódik, akárcsak a Munkások ban. Méghozzá közvetlenül az 
ember személyes életéhez. Ahhoz a személyes élethez, amelybei) 
az emberiség egész léte, tapasztalása, az anyagi világ valamennyi 
összefüggése találkozik. A személyes élet szférája az, amelyben 
az ember közvetlen anyagi tapasztalataitól eljut a világ leg-
általánosabb törvényeiig. De a személyes élmények mindig 
társadalmi közegen keresztül érvényesülnek, az egyén mozgása 
társadalmilag feltételezett. Ezt érzi József Attila, amikor a 
Füstben saját mozgását a társadaloméhoz hasonhtja: „elszál-
lok, mint a köznapi bajok". Az ebben a hasonlatban kifejezett 
összetartozás, a köznapi bajok társadalmával való egység feje-
ződik ki közvetlenül, egyszerűen és osztálykonkrétsággal a 
Munkások ,,mi"-jében. 

A harmadik szakaszban azután összekapcsolódik az emberi 
lét az anyagi világgal, s ez a kapcsolat ellentétes: 

Elszállok, el; de a lágy remegés 
az életért, világot r i n g a t . . . 

Az egyéni és társadalmi élet elszáll, „de a lágy remegés / az 
életért" megmarad — azaz az általános értelemben vett élet 
megtartja, biztosítja a mozgást, amely a világ létét jelenti. 
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Ez az önmagát mindig újra szülő mozgás és a konkrét léte-
zők mozdulatlanná válása, pusztulása közötti kapcsolat, és az 
egészet végső soron mozdulatlanná merevítő kozmikus tör -
vényszerűség tükröződik itt, a mindent elmúlásában is fel-
fedező emberi megismeréssel együtt. Ezt a bonyolultságot 
érzékeltetik az utolsó szakasz enjambement-jai. 

A refrén átalakulása is tükrözi ezt a fejlődést, sőt többet is 
mond. Az „égi hűvösség" mindvégig önálló mondatként, 
mint megszólítás szerepel. Az első két szakaszban azonban rá 
vonatkozik az „áttetszik" ige, ami konkrétabbá teszi, korlá-
tozza jelentését, bizonyos viszonyban szerepelteti, mozgással 
ruházza fel. Az „égi hűvösség", a kozmikus állandóság, az 
embertől független, objektíve létező valóság. A József Attila-i 
törvény érzelmi előképe tűnik itt elő a fokozatosan felfedezett 
valóság-elemek mögül. 

Itt még a megismerés felől fogalmaz a költő, a tárgyakban, 
a valóságban látva a törvény tükröződését. Az utolsó szakasz-
ban azonban megfordul a szemlélet, itt már a „lágy remegés" 
tetszik át az égi hűvösségen, azaz a törvény, az állandóság 
edukálódott a bonyolultságával verssorokat áttörő valóság 
ükrévé. 

A valóság viszont éppen ezáltal kezd eltűnni a szemlélet elől. 
Az egyes versszakokban fokozatosan eltűnésig csökkenő 
anyagiság (amely az utolsó szakaszban már csak mint önmagá-
nak tudati absztrakciója, mint „élet" és „vi lág" jelenik meg) 
az utolsó szakaszban végképp átadja helyét az önmagát moz-
gató mozgásnak, és a refrénben már ez a mozgás is eltűnővé 
válik, áttetszik az égi hűvösségen. 

Míg az első szakaszban az anyagi világ megmerevedik, 
elhal, a másodikban pedig a társadalmi lét, az emberi élet el-
száll, mindkettő beleolvadva a kozmikus állandóságba, addig 
itt az élet mozgása leküzdi az állandóságot, áttetszik az „égi 
hűvösség"-en. (Mint majd később: „a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol".) 

Ugyanakkor a szeml'let megfordítása révén mindkét pólus 
végeredményben áttetszővé válik, és egymásnak kölcsönös 
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tökrévé, egymásba átalakulóvá. Az örökös, széthullás felé 
tartó mozgás és a szintén örökös, összetartó állandóság, szét-
foszló meleg lágyság és merev, hideg keménység együttese 
alkotja a későbbi József Attila-versek egyik alapvető motívu-
mát, azt a csillogó, filigrán, mégis fémesen hideg keménységet, 
amelyet elsőként a hold előtt virágzó és az égi hüvösségben 
megkeményedő, megmerevedő ezüstös füst képvisel, és amely 
majd feltűnik a csillagok rácsozatában, a fák ágbogaiban 
vagy éppen az Óda „csillámló sziklafal"-ában, ahonnan a 
költő lenéz az emberi létre, áttekinti az egész mindenséget. 
A gondolkodó elme iszonyatos magaslata ez, ahol már ekkor 
fenn van a költő, de még nem tudja áttekinteni mindazt, amit 
innen láthatna. Más szóval a szemlélet, a gondolkodási készség 
már megvan, csak a tipikus életanyag hiányzik, amelyet ez a 
szemlélet feldolgozhatna, és amelyben önnön eredetére tekint-
hetne alá, mint majd az Elégiában a külvárosra. 

4-

A Munkásokban majd ez a fémes csillogású, filigrán kemény-
ség fogja hordozni az összefoglalás, a történelmi perspektíva, 
a törvény szigorúságát és emberségét. E vers lírai lényegét a 
képek hangulati tartalma adja. Az első szakasz ragadozó képei 
éppen az imperializmus leglényegesebb vonásait, rabló és 
rothadó jellegét érzékeltetik: 

Termelő zabálás, — 
kis, búvó országokra rálehel 
a tátott tőke sárga szája. Párás 
büdösség-felhő lep bennünket el. 

A következő szakaszban az emberi szféra a munkásság köré-
ben, a gépekbe ágyazva jelenik meg, a gépekhez biológiai 
jellegű mozgások asszociálódnak: gép rugdal, jajong ládák 
léce, lendkerék szíja esetten és nyalint, a fémkeblű dinamókat 
szopják a sivalkodó transzformátorok. A gépi és biológiai 
szférának ez az összekapcsolása egyrészt az állati képzeteket 
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tisztábbakká, kristályosabbakká, összeszedettebbekké teszi, 
másrészt a gépek világát átlelkesíti, emberközelbe hozza. 
Hangulatilag itt már kész a gépnek kezes állatként való fel-
fogása. E felfogás pedig ugyanannak a szemléletnek anyagba 
öntött kifejeződése, amelynek anyagtalan kialakulását a Füst-
ben láthattuk. 

Ebben a felfogásban pedig keménység és lágyság a munka 
fogalmában nyer új szintézist. A gép mint kezes állat egyszerre 
hordozza a kemény összeszedettséget és a lágy emberi mele-
get, míg az imperializmus a kemény könyörtelenséget és a 
puha rothadást viseli magán. A Füstben absztrakt módon kidol-
gozott szemlélet nélkül e bonyolult feladat megoldhatatlan 
volna. Keménység és lágyság ott még elvont dialektikája a 
Munkások ban már teljes mértékben a társadalmi anyagba 
ágyazódik, a történelmi helyzet érzelmi vetületű rajzát teszi 
lehetővé. 

A Munkások ban fogalmazza meg a költő először azt, hogy 
a proletariátus munkájában és osztályharcában a lágy ember-
ség, a világegészben való feloldódás vált a történelem kemény 
szükségszerűségévé, míg a másik oldalon a kemény kegyetlen-
ség puha rothadásba, „büdösségfelhőbe" torkollik. 

De éppen ezen a hangulati szinten válik bonyolultabbá a 
kérdés a harmadik szakaszban. A második még kívülről és 
mint osztályt ábrázolja a munkásságot; itt „a gép kezes állat" 
gondolatában a munkásság történelmi távlatból nézett tiszta-
sága és embersége fogalmazódik meg. A harmadik szakaszban 
egészében, de mint emberek sokasága jelenik meg a munkás-
ság. Mint emberek, mint egyének a munkások sem tudják 
elkerülni az imperializmus pusztítását, sem anyagi, sem erköl-
csi értelemben. Itt már állati-biológiai és emberi szféra keve-
redik a közvetlen társadalmival. Az állati-biológiai szféra bizo-
nyos kapcsolatot tart az imperializmus állati képeivel: „a múlt 
síkos hala" — „Egy nyál a tenger"; a poloska ugyanazt a nyo-
mort érzékelteti, mint az első szakasz vége: „Párás büdösség-
felhő lep bennünket el". Az emberi szféra ezzel szoros hangulati 
egységet alkot, újságpapír, kenyér, két deci fröccs, döntően 
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szintén biológiai oldalról fogalmazza az emberi életet. Ezek-
ből áll össze a társadalmi kép ellentmondása: a cincogó munka-
bér és vele szemben: „az újságban, hogy szabadok vagyunk". 
De az imperializmus behatolása fogalmazódik m e g a negyedik 
szakaszban is az egyének, ma jd ismét az egész, a „mi" szint-
jén. 

A munkásság elnyomorodása a szakaszok alapgondolata, 
amely éppen az imperializmus általános rajzának rothadó 
hangulatával tartva kapcsolatot, válhat ez állapot tipikus kifeje-
zőjévé. 

Ezzel fordul szembe az utolsó szakasz látomása, amely ismét 
történelmi perspektívából, s így ismét a gépek, a termelő-
eszközök képeivel kapcsolatban ábrázolja a munkásságot. 
A látomás belső tartalma a szilárdság, a kemény harc, a kemény 
tisztaság. Éppen ez a tisztaság teszi filigránná a képet : a kémény, 
a futószalag, a szerelés képzetével egyesülve, valami karcsúságot 
visz az egész szakaszba. Ez a fémes tisztaság csúcsosodik ki az 
„Ember öntött csillagának" képében. 

A Füst c. versben megfogalmazott filigrán keménység itt 
ölt társadalmi tartalmat, itt szűnik meg elvont, kissé szkizofrén 
konstrukció lenni. Itt már nemcsak a szemlélet törvényét, 
hanem a teljes valóságot fejezi ki, amikor éppen a társadalmi 
perspektívához kapcsolódik. Ez a társadalmi perspektíva az, 
amelyben kibontakoznak a világ összefüggései. 

Z A P P E LÁSZLÓ 

A HÓFEHÉR KÍSÉRTET 

A következőkben Ady egy versével és az elengedhetetlenül 
hozzátapadó és értelmét felfedő versekkel kívánunk foglal-
kozni. Ez a vers először Domina maculata címen jelent meg a 
Budapesti Napló 1905. okt. 15-i 285. számában. N e m sokkal 
ezután áttért Ady a háromszavas verscímckre, és így 1906-ban 
a Domina maculata is új címet kapott, lett: Hiába kísértsz 
hófehéren. 


