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ELIDEGENEDÉS ÉS EMBERI TELJESSÉG 

A TÉLI ÉJSZAKA VILÁGKÉPE 

A Téli éjszaka József Attila egyik elismerten legnagyobb 
költeménye. Fontosságát növeli, hogy keletkezése rendkívül 
mozgalmas társadalmi-politikai időszakra esik, személyes szin-
ten pedig egyértelműen a kiteljesedett köl tő alkotásának 
tarthatjuk. 

1933. március 19-én jelent meg először a Pesti Naplóban, 
de a költő Babitshoz írott levele szerint már jóval korábban 
készült, feltehetően 1932 végén vagy 1933 elején.1 Ekkor még 
a kommunista párt tagja,2 bár vitái a hivatalos pártfórumokkal 
egyre szaporodnak. (Egyéniség és valóság c ímű írása, Pákozdy 
Ferenc cikke a Külvárosi éjről stb.) Elméleti, filológiai ismere-
tei egyre magasabb színvonalúak, a marxizmus klasszikusai 
mellett jól ismeri Hegelt és a modern filozófia bizonyos alko-
tóit (pl. Bergsont). Elméleti írásai azonban különös, kicsit 
vegyes képet mutatnak. Sokszor olyan lényeges problémákat 
ismer fel és próbál helyes irányba megoldani (pl. az egység-
front kérdését), amiket csak két évvel később a Komintern 
határoz meg pontosan. Ugyanakkor gondolatai gyakran 
csapnak át valami abszurd filozófiai költőiségbe a szavak, 
fogalmak, kategóriák szofisztikájába (pl. az Egyéniség és 
valóság). 

Ha egy költő világnézetét, eszméit vizsgáljuk, szükséges 
tisztázni, hogy mit értünk e terminusokon. Az irodalmi m ű -

1 József Attila összes művei III. Akadémiai, 1955. 396 — 397. 
2 SZABOLCSI MIKLÓS: József Attila és az illegális kommunista párt 

viszonyának kérdéséhez. Vá l tozó világ — szocialista irodalom. M a g -
vető, 1973- 5 3 - 7 7 -
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alkotás az objektív valóság sajátos tükrözője, sajátossága az, 
hogy a tükrözött világot, mint az ember világát, emberre 
vonatkoztatott világot ábrázolja. Igénye egy nem-korlátozott 
totalitás ábrázolása nem extenzíven, hanem az emberi világ 
modellszerű intenzív teljességében. Minden nagy műalkotás 
kell hogy rendelkezzék ilyen öntörvényű, a valóság intenzív 
rendszerszerűségét feltáró kerek világgal. Ezt az önálló igaz-
ságigénnyel bíró, az emberi lét lényeges problémáját megra-
gadó gondolatrendszert nevezem világképnek. Feltárásának 
eszköze a műalkotás, csak ezen keresztül ragadható meg, más 
ismeret — bármilyen fontos is — csak segédeszközként sze-
repelhet. A világkép így valójában nem csak a költő világképe, 
hanem annak műben objektiválása, így a mű megértése, sőt 
az olvasó szubjektum is bennfoglalt, vagyis a s ze r ző—mű-
olvasó hármasát feltételezi. (Hogy ez mennyire lényeges, rög-
tön kiderül, ha Balzac legitimista állásfoglalását összevetjük 
műveinek világképével.) A világkép alapelemei — intenzív 
jellegét megadó csomópontjai — az értékek, ezek rendezik 
összefüggő egységbe a műben megjelenő döntő emberi prob-
lémákat. 

A lírai költő ezt az egységes, katarktikus hatást kiváltó világ-
képet a valóság olyan jelenségein keresztül teszi érzékileg fel-
foghatóvá, amelyekbe szinte beleteremti vagy pontosabban 
amikből kibontja a döntő vonatkozásokat. Lukács György 
terminusával a líra natura naturans, teremtő természet3 a világ 
szubjektív, ugyanakkor lényeges tartalmakat tükröző meg-
ragadása. 

Ha a Téli éjszaka és a közvetlen közelében keletkezett 
verseket vizsgáljuk, érdekes ellentmondásra bukkanhatunk. 
Egy részük kísérletet tesz a valóság egészének mély, átfogó 
ábrázolására, ide tartozik a Téli éjszaka, az Elégia stb. Több 
olyant is találhatunk azonban, amely éppen ennek az egyete-
mességnek elvesztéséről szól, az egyedüllét, a költői szubjek-
tum elidegenedett léte a témája (ilyen a Reménytelenül, Vas-

3 LUKÁCS GYÖRGY: Nemet realisták. Szépirod., 1955- 4-I7-
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színű égboltban . . . stb.). Bori Imre részletesen foglalkozott4 

ezzel az időszakkal, szerinte költőnk a „nincsen"-től a „sem-
mi"-ig jutott el, vagyis a Tiszta szívvel negatív leltára után a 
Reménytelenül már végtelenül elidegenedett világ, az egzisz-
tencializmus magányos létbe vetettsége. Bori Imre lényeges 
vonásait írja le József Attila költészetének, véleményem sze-
rint azonban az elidegenedés 1932—33-ban nem volt vagy 
legalábbis nem így volt jellemző a költő világképére. Először 
a bevezetőben említett életrajzi háttér gondolkodtat el, má-
sodszor — és talán ez a döntő — az első csoportként említett 
versek egységesen egyértelmű tartalma. 

Talán hozzásegít a probléma megoldásához, ha idézzük 
Lukács György Ady lírai magatartásáról szóló gondolatait: 

,,a modern kapitalista társadalom szükségszerűen hozza magával, 
h o g y a közvetlen egyéni lét mindinkább magára utalt, magára 
hagyatva válik a lírikus élmények tárgyává, hogy az É n önmagát 
mint magányosat, magára hagyatottat, egyedül állót éli át, és fejezi 
ki a lírában".5 

A költő — bármilyen kiugró személyiség is — nem mentesül-
het korának hatása alól, még ha ez az elidegenedés is. Személyes 
létének jellege többé-kevésbé azonos a kapitalista társadalom 
atomokra bomlott egyedeinek létével. Az, hogy e korlátozott 
létet emberi, szellemi nagyságával meghaladja még nem je-
lenti, hogy teljesen megszabadul tőle. 

„ A z igazán nagy líra persze — folytatja Lukács — ennek ellenére 
— az új költészet paradox vetületében — egyén és társadalom való-
ságos összefüggéseit is ábrázolja."6 

Talán ez az a típus, amit Goethe „tárgyias lírá-"nak neve-
zett, az egyedi tárgy lírai megjelenítésében szervesen mutatja 

4 BORI IMRE: Eszmék és látomások. Fórum. N o v i Sad, 1965. 
5 LUKÁCS GYÖRGY: Ady, a magyar tragédia énekese. Magyar iroda-

lom, magyar kultúra. Gondolat, 1970. 169. 
« U o . 
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meg a lényeget, a műben ábrázolandó általános érvényű 
emberi problémát. 

Összefoglalva : az első típusba tartozó verseket talán szemé-
lyes lírának nevezhetnénk, ez jobban kötődik a költő egyéni, 
sokszor partikuláris emberi létéhez, ezért jóval változékonyabb 
érzelmi-értelmi tartalma minden szélsőséget felölel. 

A másik típus, amit Goethe nyomán tárgyias lírának mond-
tunk, vagy gondolati lírának is nevezhetünk, a valóság, lénye-
ges, átfogó meghatározásait megjelenítő verstípus, amelyben a 
költői szubjektum — bár központi szerepe itt is megmarad — 
mint a totalitás tudatos eleme létezik, ő a világ törvényeinek 
felismerője, a jövőbe vezető emberi út kitűzője. E verseiben 
— mint említettem a Téli éjszaka, az Elégia, A város peremén 
tartozik ide — József Attila a valóságos világ rendjét fedezi 
fel. Az elidegenedés korának egyik legfontosabb problémája, 
összemberi kérdése volt, nem véletlen, hogy Marx is az elide-
genedés pozitív megszüntetéseként határozta meg a kommu-
nizmust. József Attila személyes lírájában — mint a kapita-
lista társadalom elnyomott tagja — átéli az elidegenedést, 
gondolati lírájában viszont saját egyedi létét, partikularitását 
felfüggesztve, feladva (erről szól az Eszmélet) próbálja meg-
érteni az elidegenedett világot. 

E kettős reakciómód részben az emberi egyed partikuláris-
individuális viselkedési lehetőségeiben7 rejlik, másrészt viszont 
a natura naturans sajátos lehetőségeiben, hiszen a natura 
naturata szférájában — az epikában, drámában — szóba se 
jöhet egy olyan teljesen individuális-szubjektív reagálás, mint 
a személyes líra. 

Hipotézisem szerint tehát a Téli éjszaka nem egy elidegenedett 
ember alkotása, hanem az elidegenedés feltárása. Ha ez igaznak 
bizonyul az elemzés során, akkor ebben az időszakban általá-
nos értelemben nem beszélhetünk a költő elidegenedéséről, 

7 GoETHÉnél ez a mag vagy héj lét, LUKÁCS GyÖRGYnél az egész 
ember — ember egésze, HELLER ÁGNEsnél a partikularitás-indivi-
duum terminusaiban jelenik meg. 

7 Irodalomtörténet 
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hanem az elidegenedés leküzdéséről, s így a Reménytelenül a 
világkép kiépítésében csak másodlagos jelentőséggel bír. 

A vers egésze a természet ciklikus működése két-két lénye-
ges elemének ellentétére, az ellentét természeti jelleggel ki-
bomló ellentét-folyamatára épül. Az egyik szimbólumpár a 
nyár—tél kettőse, a másik az alkony—éjszaka. József Attila 
szimbólumaival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ezek 
sohasem allegorizáló jellegű elvont képek, hanem mindig az 
objektívből, legtöbbször a tárgyi világ objektumaiból szer-
vesen kinövő általánosítások. „A költő olyan tárgyra bukkan, 
amely megjelenési módja révén érzékletesen plasztikus, lényegi 
tartalmának sokfajta mozzanatához kapcsolódó vonatkozásai 
révén jelentős", a lényeg, közlés mintegy „levezetődik" a 
tárgyiasságok világából. E módszer pedig feltehetően döntő 
momentuma a „lírai realizmus" még közel sem tisztázott 
fogalmának.8 

Az első teljes kép a nyár, illetve a nyár elmúlása: 

A nyár 
ellobbant már. 
A széles, szenes g ö r ö n g y ö k felett 
egy kevés könnyű hamu remeg. 
Csendes vidék. 

A nyár „tette" az „ellobbant" azonban már a fényre, a nappalra 
is utal, a tűz asszociációjával pedig valami vöröses színt visz a 
tárgyak világába. A folyamatszerűséget erősíti az, hogy a 
fent világával szemben a lent már „szenes" sötét, a kialvó tűz 
képe. A „Csendes v idék" foglalja össze a képet, az eddigi 
mozgással szemben az állapotszerűséget hangsúlyozva. 

A következő rész tovább bontja a természet, képét, egyben 
az emberi világ egészére általánosítja, úgy, hogy itt még a 
tárgyi-természeti elem marad a domináns. 

Az ellobbanás első jele a kontúrok kiélesedése, a valóság 
dolgainak merev, pontos szétválása. Az eddigi vöröses színt 

8 LUKÁCS GYÖRGY: Német realisták, i. m. 418—419. 
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most az ezüstös és sötétkontrasztja váltja fel (ezüstrongy-bokor). 
A rész kulcsmondata a „Szép embertelenség", mely egyszerre 
jelenti az ember-nélküliséget és az ember-ellenességet. A tárgyi 
és emberi viszonya mint nagy és kicsiny jelenik meg, a „vékony 
ezüstrongy" — „bokor" képében. Az ezüstrongy a „mosoly, 
ölelés", a humanitás megtestesítője erős kontrasztot képez 
mind színben, mind tartalomban — a „világ" egészével szem-
ben. A közelkép élesen elkülönülő, átlátszó, ezüst dolgaival 
szemben a távol még mintha a nyáré lenne. 

A távolban a b ü t y k ö s v é n hegyek , 
mint elnehezült kezek, 
m e g - m e g r e b b e n v e tartogatják 
az alkonyi tüzet, 
a párolgó tanyát, 
a v ö l g y kerek csöndjét, p ihegő m o h á t . 

Azonnal feltűnő az előző résszel szemben a természeti világ 
erős antropomorfizálása. Szinte minden érzékterületen vál-
tozás történik, az ezüstfehér szín vörösbe, a kontraszt elmo-
sódottságba vált, a hideg helyett a meleg uralkodik, a dolgok 
keménysége lágysággá alakul. A kép kezdetben széles, átfogó, 
a láthatár teljességét jeleníti meg, innen egyre szűkülve jut el 
a „pihegő mohá"-hoz. Közben minden az emberire vonatkoz-
tatott, de a nyár vége, ill. az alkony tárgyi jellemzőjeként a 
kibontott ember is öreg (a kéz bütykös, elnehezült). Mintha 
az ellobbanó meleg világot, a humanitás világát próbálná 
visszatartani, remegő, bizonytalan, utolsó erőfeszítésként (erre 
utal a „meg-megrebbenve" igekötő ismétlése, és a gyakorító 
igeképző). A humanitás, a meleg emberi világ sűrűsödik az 
alkonyi tűz képébe (meleg + vörös), a párolgó tanya pedig 
már közvetlenül emberi világ. A völgy csöndje az előző cserjeág 
képpel szemben nem hegyes, hanem kerek, és ennek a világnak 
lesz mikroeleme a pihegő moha a humanitás és a kicsiség meg-
jelenítőjeként. 

Az emberihez való reménytelen, görcsös ragaszkodás, a 
humánus világ képé az ember megjelenésével teljesedik ki: 

7 * 
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Hazatér a fö ldmíves . Nehéz , 
minden tagja a földre néz. 
C a m m o g vállán а megrepedt кара, 
vérzik а nye le , vérzik а vasa. 
Mintha a l é tből ballagna haza 
egyre nehezebb tagjaival, 
egyre nehezebb szerszámaival. 

Az eddigi „szép" humanitás azonban itt tragikussá lesz, a 
meleg vörös szín a vér színévé változik. A kép kezdetben 
teljesen konkrétnak hat, az ember „földmíves", a „párolgó 
tanyá"-hoz tartozó, az, aki közvetlen kapcsolatban van a ter-
mészettel, a valóságos világgal. A föld tevékenységének tárgya, 
a kapa a munka eszköze, a teljes ember, az önmagát megvaló-
sító földműves ezekkel harmóniában él. Itt azonban ellentmon-
dás feszül a szubjektum és az őt körülvevő objektív világ között , 
a földművest embertelen fáradtság jellemzi, szinte magába 
szívja a föld, a munkatárgy, a munkaeszköz, a vérző kapa pedig 
valami végtelenül embertelen meghasonlást jelenít meg. A 
dolgozó embernek megváltozott a viszonya a tárgyi világ-
hoz, megjelenik a Gazdasági-filozófiai kéziratokban először 
leírt elidegenedés. Marx — fogalmi, filozófiai szinten — 
ugyanezt a jelenséget írta le: a munkás, a munkamegosztás 
kényszere stb. miatt elidegenedik a (i) munka termékétől, 
ezzel együtt a tárgyak világától, (2) a termeléstől, azaz saját 
fizikai tevékenységétől. A kettő együtt elidegenedés a munkától, 
ami mivel emberi nembeli kifejeződése, azt jelenti, hogy 
elidegenül (3) nembeli lényegétől, önmagától, önmaga ember 
voltától, és végül (4) mindezek következményeként elidege-
nül a másik embertől is.9 

József Attila itt a kapitalista társadalom egyik leglényege-
sebb törvényszerűségét ragadja meg10 valóban költői eszkö-

9 MARX: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Kossuth, 1970 . 
4 8 - 5 1 . 

10 N e m tudok róla, h o g y JÓZSEF ATTILA ekkor ismerte vo lna a 
Gazdasági-filozófiai kéziratokat, valószínűsége kicsi, bár n e m lehe-
tetlen, m i v e l az 1932-ben jelent meg. A német ideológiát a másik 
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zökkel, a pihegő mohától a vén hegyekig kiépített tárgyias 
totalitásból kifejtve azt. 

Megkettőződött a világ, a földműves „hazatér", a mozgás 
iránya a kintből a faluba, tanyába irányul. Az értéktartalom 
világos, a haza pozitív, a „lét" — ahonnan jön — pedig nega-
tív, embertelen lét, az idegen világ egésze. Ez a szimbólummá 
nőtt elidegenedett ember is „csak a munkán kívül érzi magát 
magánál levőnek, a munkában pedig magán kívül levőnek. 
Otthon akkor van, amikor nem dolgozik, és amikor dolgozik, 
akkor nincs otthon."1 1 Az elidegenedés nem állapotszerű — ez 
egyébként is megmerevítése lenne a változó világnak — ha-
nem folyamat, „tagjai" azaz önmaga, szerszámai vagyis munka-
eszköze egyre nehezebb, léte egyre embertelenebb. E két sor 
lezárja az eddig mondottakat, a versformával is kiemelve12 

a kiteljesedő folyamatszerfíséget. 
A következő rész már másfajta világot mutat be. A vers 

kezdetekor beszéltünk a nyár—tél, alkony—éj párokról, ezek-
ből most az eddig háttérbe szorult nappal —éjszaka kerül elő: 

Már fölszáll az éj, mint kéményből a füst, 
szikrázó csillagaival. 

Eltűnik az ember, a vörös színt és a meleg homályt újból az 
élesen elkülönülő hideg fekete-ezüst kontraszt váltja fel. Vissza-
térés ez az első rész világához, de itt már nem nappal, hanem 
éjszaka van, a fekete szín domináns lett, mindent körülölel, az 
ezüst már csak apró pont benne. A versben mindenütt meg-
levő mozgás iránya is megváltozott, az előző részben a kintből 
a falu felé tartott, most mintha a faluból kifelé történne, a ké-

fiatalkori MARX—ENGELS müvet viszont biztos, h o g y ismerte. V . o . 
FEJTŐ FERENC: József Attila, az útmutató. Népszava Könyvkiadó , 
é. n. 5. 

1 1 MARX: Gazdasági-filozófiai kéziratok, i. m. 48. 
12 Vö . : SZILÁGYI PÉTER: József Attila időmértékes verselése. Aka-

démiai, 1971. 88. 
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menyből mint füst száll fel az éjszaka. Ezt fokozza a következő 
két sor: 

A kék, vas éjszakát már hozza h ö m p ö l y ö g v e 
lassúdad harangkondulás. 

Az éjszaka egyre kiteljesedő, mindent átfogó világa jelenik meg 
az elidegenedett emberi lét egy újabb döntő mozzanatának 
bemutatásával. Az „embertelenség" a tisztán tárgyi világ (a 
„kék, vas éjszaka") összeolvad az emberi világ hang-emlékével, 
a harangkondulással (a falu hangja). Mintha ez az elnyomott 
gyenge humánus világ hozná meg az embertelen világot, a 
„kint" létét. Az emberi lét leglényegesebb viszonya, az objek-
tum—szubjektum viszony átalakulása fogalmazódik meg: 

És mintha a szív örökről-örökre 
állna s valami más, 
talán a táj lüktetne, nem az elmúlás. 

Amíg A Dunánál esetében a tárgyi emberivé válik, ezzel egy 
magasabb szintű, egyetemesebb tartalmat kap, a folyó a szív, 
az emberi szimbólumává nő, itt fordított a folyamat, az emberi 
oszlik szét a tárgyi világban. Pedig még az elvonatkoztatás 
nyelvi eszköze is azonos. A „mintha" szóval kezdi meg az 
elszakadást a közvetlen tárgyi világtól. 

Három dologról van szó : a szívről, a tájról és az elmúlásról. 
A szív az emberi szimbóluma, jellemző tevékenysége a lük-
tetés, ehhez kapcsolható az elmúlás, ami az egyedi ember 
életének lezárulása, a táj pedig a statikus adott tárgyi világ. 
A tárgyi azonban átveszi az emberi lét jellemző tevékenységét 
(a lüktetést) és az emberi válik mozdulatlanná. Megcserélő-
dik tehát a tárgyi és emberi, megfordul az objektum—szub-
jektum viszony, a magasabb rendű tevékenység az ember-
nélküli világ jellemzőjévé válik. Itt újra az elidegenedett 
emberi lét egyik alapvető sajátosságához jutottunk el.13 A 
következő képben tovább fokozódik ez a folyamat: 

13 Vö . : TORDAJ ZADOR : Az elidegenedés mítosza és valósága. Kos -
suth, 1970. — RICHARD SCHACHT: Alienation. Doubleday, Anchor 
Books, N e w York, 1970. 
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Mintha a téli éj, a téli ég , a téli érc 
volna harang 
s n y e l v e a föld, a kovácso l t föld, a l engő nehéz . 
S a sz ív a hang. 

Megjelenik a tél is, mintha közeledne az elidegenedett világ 
kiteljesedésének csúcsa. A falu képe szinte feloldódik a téli éj 
világában, a hatalmas objektivitás minden szubjektívet magába 
szív, a harang — a falu világának tárgya — az egész éjszakai 
kozmoszt magába foglalja, a föld lett a harang nyelve. A lük-
tetés vörös melege, humanitása a téli éj hidegségével telítődik, 
a két objektum (föld és éj) eredménye, „hang"-ja lesz a szív, a 
humanitás szimbóluma. A faluból kifelé induló folyamat 
kifutott a végtelenbe, a humanitás lehetősége végleg meg-
szűnt. 

A következő mondat már csak emlék („Csengés emléke 
száll."), a „kondulás" mély, nyugodt hangja helyett itt már a 
hideg, érces „csengés" szerepel, a színek váltása (vörös-ezüst, 
fekete, fokozatosság — éles kontraszt), a tapintás érzékterü-
letének változása (puha-kemény, meleg-hideg, kerek-hegyes) 
után a hang is hozzáidomul az elidegenedett világhoz. Sőt a 
következő sorban már a tél hangjává válik a harangkondulás, 
a szív hangja.: 

Üllőt csapott a tél, h o g y megvasalja 
a pántos égbol t l ógó ajtaját, 
a m e l y e n a gyümölcs , a búza, a fény és szalma 
csak d ő l t a nyáron át. 

MégTegyszer, utoljára a „csengés emléke"-ként idéződik fel a 
nyár emléke, a szép, humánus, de eltűnt világ. 

Hirtelen kitágul a kép és először szerepel a versben teljes 
egészében a cím, a téli éjszaka : 

T ü n d ö k l i k mint a gondola t maga, 
a téli éjszaka. 

A hasonlat két eleme közül az egyik tárgyi (a „téli éjszaka"), 
a másik emberi („gondolat"). A teljesen érvényre jutott 
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negatív léttel egy szinten (hiszen ez is, az is „tündöklik") léte-
zik tehát az emberi létnek egy másik eleme, amiről eddig csak 
elvétve volt szó. 

A negatív értékű évszak és napszak beteljesedése az eddig 
egyenként szerepelt szimbolikus érzékterületek szintézisét 
hozza. A kontraszt, a hideg ezüst, illetve az azt körülvevő 
fekete összekapcsolása történik meg egy oxymoron-ban 
(„Ezüst sötétség"), ehhez egy birtokos szerkezettel járul a 
„némaság", a hang (kondulás — lüktetés — csengés — em-
léke) folyamatosan átalakulva a hang hiányába. Megjelenik a 
bezártság-élmény, mely újra az elidegenedés egyik lényeges 
eleme („holdat lakatol a világra"). Szinte abszurditásig foko-
zódik az átalakulás folyamata, a következő sorban („A hideg 
űrön holló repül át") már fekete tárgy, fekete háttérrel alkotja 
a kontrasztot. Utolsó változás az érzékek világában: a hideg 
kiteljesedése, a vers első részében még meleg csönd („völgy 
kerek csöndje") most hideggé válik („s a csönd kihűl"). 

Az elidegenedett, tárgyiassá vált világ tehát az egész koz-
moszban uralomra jutott , hold, föld, csillagok mind valami 
totális rendszer elemeiként vetik rabságba az érző embert. 
Az anyagi lét extenzív teljessége után megtörténik az intenzív 
valóság kiürülése is. A ,,Hallod-e, csont, a csöndet?", kérdés az 
emberi biológiai lét mélyére vonatkozik. A csont az ember 
(hideg, kemény) pusztán tárgyszerű váza, üres szerkezet, 
melyről lefoszlott a lágy, meleg, vörös vérrel telített, valóban 
humánusan emberi. A biologikum ilyen teljesen tárgyiassá 
vált intenzív minimumával párhuzamos az anyagi lét mélyét 
ábrázoló összekoccanó (hideg-keményen összeütköző) mole-
kulák képe. 

Csúcspontra jutott az a folyamat, amely a falu-szív világából 
indult el, a világ valami mozgalmas, negatív állapotszerűségbe 
jutott , a tárgyiasság szinte minden emberit, szubjektívet fel-
szívott magába. Ezek közül a pozitív értékűeket megszün-
tetve, a negatív értékűt pedig kiteljesítve. A vers elején meg-
jelent hegyes cserjeág tér vissza „A fagyra tőrt emel az ág" 
sorban, ahol a negatív, sértő, gyilkos szándék — ami egyéb-
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ként csak az emberi jellemzője lehet — magában a tárgyi 
világban valósul meg, ugyanúgy mint a „halálsóhaj" is „a 
pusztaság fekete sóhaja". Ezt az összefoglaló állapotszerűséget 
támasztja alá a hideg fekete köd, és az előző átrepülő holló 
képpel szemben a varjúcsapat, mely egyfajta ide-oda mozgást 
végez („ing-leng a ködben"). 

A totális világ ilyen statikussá vált bemutatása az elidegene-
dett társadalmi lét átalános megfogalmazásáig jut el. A meg-
közelítés eddig mondhatnánk „ontológiai" volt, az elidegene-
dett létezésmód létrejöttét, kiteljesedését kísérte figyelemmel. 
Ennek következménye az, hogy mindez csak általános, elvont 
szinten történik meg, a falu mint az ember természetes környe-
zete szerepel, a földműves pedig mint AZ E M B E R , a valóságos 
világgal közvetlen emberi nembeli kapcsolatban — munka-
kapcsolatban — levő szubjektum jelenik meg. József Attila 
legtöbb falut említő versében megtaláljuk ezt a viszonyt (pl. a 
Levegőt! ), amikor e településforma az ősi harmonikus ember— 
természet viszonyt szimbolizálja, az emberi lényeg valóságos,, 
de korlátozott (hogy miért, erről később) megvalósulási lehe-
tőségével. Természetesen legtöbbször már mint megszűnt, az 
elidegenedett világ által elnyomott létforma szerepel, ahogy a 
Téli éjszakában is a nyár „ellobbanása" és az alkony utolsó 
pillanata a vers kezdésének az ideje, maga a nyár és a nappal 
és velük a harmonikus, pozitív emberi lét csak visszautalások-
ban jelenik meg. 

A következő, egyben záró rész az eddigi elvont totalitást 
konkretizálja: 

T é l i éjszaka. Benne , 
m i n t külön kis téli éj, 
e g y tehervonat a síkságra ér. 

A cím újbóli hangsúlyozása bizonyítja, hogy itt sem lesz 
gyökeresen másról szó. A „tehervonat" az egész résztotalitása, 
„külön kis téli éj", de az előzőnél sokkal konkrétabb, a valóság 
új egységeit (a város, az ipar, a munkás stb.) kapcsolja be а 
versbe, ezzel konkrétabbá téve az elidegenedés vonatkozásait.. 
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(A vonat jelentésének szép elemzését adja Tamás Attila.14) 
Ezt a szoros összekapcsoltságot erősíti, hogy itt is ugyanúgy 
„jön létre" az éj, mint az előző részben, a kéményből felszálló 
füst és szikra hozza létre a fekete-fehér kontrasztját, az éjsza-
kát: 

Füstjében tengve 
egy ölnyi végtelenbe, 
keringenek, kihunynak csillagok. 

A vonatfüst a maga konkrét végességében („egy ölnyi") tar-
talmazza a totális világ extenzív végtelenségét is; igaz dia-
lektikus ív feszül a konkrét véges tárgyi világ (füst-szikra) és a 
kozmikus végtelen (éj-csillag), illetve az ezeknek megfelelő 
elvont problémák között. 

A vonat a téli éj hordozójává vált, így bizonyos értelem-
ben párhuzamos funkciójú a „harangkondulás"-sal. Lényeges 
különbség, hogy annak iránya a faluból kifelé mutatott, az 
emberi világ feloldódott az embertelen tárgyiasságban, a 
vonat viszont kintről halad a város felé mintegy megfertőzve 
azt a hideg, kiürült világ betegségével. A vonat már tárgyi 
jellegében tartalmazza a téli világ keménységét, hidegét, a 
rajta megcsillanó fény is „a téli éjszaka" hideg fénye. 

A város, vagy pontosabban: a városok — a vonattal szem-
ben — rnég más világot képviselnek: 

A városok fö löt t 
a tél még g ő z ö l ö g . 

Itt újra találkozunk egy korábban többször előfordult tárgyi-
természeti jelenséggel: a párával, köddel. A vers első részében 
„párolgó tanya" szerepelt, ez még határozott melegséget 
hordozott, a humánus világot jelenítette meg. Aztán az elidege-
nedett világ kiteljesedésekor volt szó , ,köd"-ről („varjúcsapat 
ing-leng a ködben") ez már valami hideg, sötét ellenséges 

"TAMÁS ATTILA: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József 
Attiláig. Akadémiai , 1964. 135 — 138. 
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homály, a téli éj eleme. A fenti két sorban részben visszatér 
az első, pozitív tartalmú pára; azért csak részben, mivel a 
„tél" párája, tehát a negatív évszak már jelen van a városban, 
az éjszaka viszont még nem. Nyilvánvaló (a „még gőzölög" 
jelzi), hogy ez csak a folyamat kezdete, megmaradt valami a 
pozitívabb, előző világból. A következő sor kötőszava („De") 
azonban világosan jelzi a negatív folyamat feltartóztathatat-
lan előrehaladását. A téli éj teljes uralomra jutását itt is kísérik 
a már ismert érzéki változások, a hideg, a kékség és az éles 
villanó fény: 

D e v i l l ogó v á g á n y o k o n , 
városba fut a kék f a g y o n 
a sárga éjszaka fénye . 

A téli éjszaka kiteljesedése az előző résznél az éjszakával kez-
dődött, majd ehhez kapcsolódott a tél, most a tél az, ami előbb 
megvalósul, a tárgyi-emberi negatív lét beteljesedése az éj-
szaka megjelenésével történik, ezzel a kint világa a városok-
ban is uralomra jut : 

A városban felüti műhelyét , 
gyártja a k ínok szúró fegyverét 
a merev éjszaka fénye . 

A hideg fény és a kemény „merev" éjszaka — újból a színek 
(fény-sötét) dialektikája jelenik meg. Az éjszaka megjelenése 
a „kínok szúró fegyverét" hozza el a „városban". E kép pár-
huzamba állítható két előző képpel. Mindkettő a hegyes, sértő, 
gyilkos tárgy megjelenítése: 

— „pár hegyes cserjeág" — majd a következő sorban nem 
véletlenül a „Szép embertelenség" 

— „a fagyra tőrt emel az ág" — ez már az előző teljesen 
elvont jelentésével szemben bizonyos mértékig konk-
retizált, a „ tőr" az ember másik ember elpusztítására 
használt szerszáma. 

— „gyártja a kínok szúró fegyverét" 
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Е harmadik említéskor a szúró tárgy képe teljesen konkrét 
tartalmat kap. A „szúró fegyver" a városban készült, gyártják, 
vagyis a város konkrétan megragadható társadalmi osztályá-
nak, a munkásságnak a terméke. E termék lényegében elide-
genedett az őt létrehozó termelő embertől, saját tevékenysé-
gének eredménye, számára a ,,kínok szúró fegyvere" lesz, 
mint tőle idegen totalitás terméke (hisz voltaképpen az „éj-
szaka" hozza létre) jelenik meg számára. A „műhely" „gyárt-
ja" „fegyverét" szavak egyértelműen egy konkrét társadalom, 
konkrét osztályának nagyon is konkrét emberi tragédiájára utalnak. 
Az elvontan, általános emberi szinten felvetett probléma — a 
kapitalista termelési mód következményeként fellépő össz-
emberi elidegenedés — tehát abban az osztályban kristályoso-
dik ki, amely az „elidegenedés pozitív megszüntetésére" hiva-
tott. 

A Téli éjszaka folyamatszerű, állandó dialektikus mozgás-
ban „levésben" megvalósuló világa tehát — azt hiszem, ez 
most már nem túlzás — azon a logikán épül, amit Hegel raj-
zolt meg először Logikájában és ami Marxnál — Lenin kifeje-
zésével élve — A tőke logikájában valósult meg. A valóság 
elvont meghatározásaiból kiindul a folyamatos konkréttá válás, 
de ez nem a részek elszigeteltségébe süllyedést jelenti, hanem 
az elvont emberi-filozófiai kategóriának élettel, konkrét tár-
sadalmi-történelmi tartalommal való feltöltődését, kiteljese-
dését. 

Az elidegenedés jelensége — a kor döntő problematikája — 
először puszta /eíszerűségében jelenik meg az érzéki világ hideg-
meleg, homályos, vörös-kontrasztos ezüst-fekete tárgyi lété-
ben, illetve a „Szép embertelenség" kijelentésében teljesen 
elvont módon, kevés meghatározással megadva. 

A következő szinten fokozatosan jutunk el az elidegenedés 
lényegéhez, úgy, hogy a valóság jelenségeinek szélesebb köré-
ben az. előző résznél fokozottabban konkretizálódik az elvon-
tan felvetett probléma. A kifejtés azonban csak bizonyos fokig 
válik konkréttá, annyira, hogy a lényeg megragadása az embe-
riség általános kategóriájára vonatkoztatva megtörténhessen. 
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Az elidegenedés lényege egy szimbolikus értelmű tárgyi tota-
litásban (tél, éjszaka, harang, csont, molekulák stb.) a 20. 
század hic et nunc valóságából kiemelve kerül bemutatásra, a 
valóságos világ problémája mintegy ,,vitrinben" jelenik meg. 

Végül eljutunk az elidegenedés fogalmához, amikor minden 
addigi elvont megállapítás testet ölt a legjellemzőbb konkrét 
világban, a városban, ennek konkrét osztályában, a munkás-
osztályban. Az elidegenedés telítődik az itt és most történeti-
ségével, anélkül, hogy általános, emberiség-szintű vonatko-
zásait elvesztené. 

A dialektika ilyen mély behatolása a költő valóságszemlé-
letébe nem egyedi jelenség József Attilánál. Szabolcsi Miklós az 
Eszmélet belső rendszerének elemzésekor kimutatta, hogy a 
vers a tézis-antitézis-szintézis dialektikus hármasa szerint épít-
kezik.15 Az Eszmélet ilyen „vitázó" jellegével szemben a 
Téli éjszaka kifejtő vers, egy lényeges probléma egyre mélyebb 
megragadása felé halad. 

Mindez úgy történik, hogy a mű minden szava, mondata 
egyként tartalmazza az érzéki-tárgyi megjelenítés és az elvont 
tartalom művészi egységét, az esztétikai különösség szintjének 
megragadásával. Újból Szabolcsi Miklós Eszmélet-elemzésére 
hivatkoznék, aki Hegelt idézve írja, hogy „a művészetnek 
nincs filozófiája, csak a műben van a filozófia", majd a Téli 
éjszaka általunk végzett elemzésére is vonatkozó érvénnyel 
mutatja meg a filozófia szerepét József Attila művészetében.16 

E rendkívül komplex és mély eszmei tartalom valóban mű-
vészi megragadása magyarázza azt, hogy miért nem értették 
József Attilát saját korában, hogy miért írhatta Téglás Ferenc 
név alatt még kommunista elvtársa is azt, hogy „marxi fogal-
makkal dobálózó tudálékos stílusban ír".1 7 

A város bemutatása ezzel még nem fejeződött be, a kép 
tovább konkretizálódik. A minden eddigit átfogó totális kép 

15 SZABOLCSI MIKLÓS: A verselemzés kérdéseihez. Akadémiai, 1968. 
49. és tovább. 

1 6 U o . 7 0 — 7 1 . 
17József Attila Összes Művei III. 367. 
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egyre szűkül, a város pereme után egy lámpa fényköre, majd 
az utcasarok következik, ott egy kabát, abban egy ember, és 
végül az ember lába. Ez az ember — az otthontalan, nincstelen 
proletár — a teljesen elidegenedett, mindentől megfosztott 
lény összefogja magában a negatív világ minden kínját. Míg 
a földművest magába akarta szívni a föld, ez az ember már 
szeretne tárggyá válni, „összehúzódik mint a föld", hogy meg-
meneküljön a hideg, gyilkos világtól. 

Újból megjelenik azonban a tél (eddig csak az éjszaka volt 
aktív a városban), és ez megpecsételi sorsát. A téli éjszaka 
tehát másodszor is uralomra jutott a világban, most már 
magasabb szinten, a történetileg megadható konkrét világ-
ban is. 

A vers egészében összegezhetjük már annak a két tárgyi 
szimbólumpárnak (évszak—napszak) a váltakozását, amivel 
a mű indult. Itt újra rámutathatunk az elvonttól konkrétig, 
valóságosan, történelmileg meghatározottig haladó dialekti-
kus folyamatra. 

I. ember nél-
küli elvont II. az emberi általános világ 

világ 

Sor: - 1 4 . - 2 7 . 2 8 . - 3 5 - - 4 4 - 6 5 . 

Évszak nyár ->- tél nyár elmúlása ->- tél ->-
vége téli 

éjszaka 
Napszak alkony éjszaka 

II. az ember konkrét világa: a város 

66. 7 0 . 8 0 . - 83. 

tél tél 

éjszaka 

téli 
éjszaka 
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Különös, hogy a városról szóló részben — a konkréttá válás 
végpontjáig — nem bukkan fel a „téli éjszaka" csak külön a 
tél és külön az éjszaka. A kiteljesedett, konkréttá vált világ 
egy szintézist teremtő létszférával, a személyes léttel egészül ki, 
ebben a világban történik meg a múltból (nyár) a jelenbe (téli 
éj) tartó negatív folyamat pozitív feloldása egy emberi jövő 
reményében. 

Szándékosan nem szóltam eddig a vers kezdéséről, és zárá-
sáról annak ellenére, hogy az egész m ű megértésének kulcsa 
rejlik ezekben. Ha a kezdő mondatot, a záró mondatot, illetve 
a vers közepén „az elme hallja" kijelentést elhagynánk, a mű 
a tökéletes elidegenedés leírása lenne, és igazat kellene adnunk 
Bori Imrének. A záró verszakban azonban egy másfajta világ-
gal találkozunk: 

Hol a h o m á l y b ó l előhajol 
egy rozsdalevelű fa, 
mérem a téli éjszakát. 
Mint birtokát 
a tulajdonosa. 

Az előző rész konkrét helyének folytatásaként jelenik meg a 
„rozsdalevelű fa" — ugyanolyan rögzítő, világba állító funk-
cióval, mint a többi nagy versben (A Dunánál, Oda stb.) 
bevezetőként adott hely kijelölés. Az eddigi egynemű téli 
éjszakát most a költő és az elidegenedett világ viszonya váltja 
fel. A virrasztó (Tamás Attila kifejezése18), a világ felett őrködő 
költő átfogja az egész elidegenedett létet, uralkodik rajta. 
Tevékenysége a valóság gondolati felmérése, az elme tette. 
Az értelem ilyen világot megmérő tevékenysége azonban nem 
pusztán a mindennapi egyed műve, hanem a költői indivi-
duumé, akinek anyagi és szellemi hátterét, alapját osztálya, 
és osztályának eszméi adják. A költő itt nem partikuláris 
egyed, hanem a társadalmi fejlődés irányát tudó intellektuális 
kommunista forradalmár. Típusát pontosan, részletesen — a 

1 8 T A M Á S ATTILA: i . m . 1 5 6 . 
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Téli éjszaka utalásait kiegészítőn — megtalálhatjuk A város 
peremén záró versszakaiban és az Elégia ban. 

A Téli éjszaka egészén végigvonul az ember szubjektív 
tevékenységének kettőssége: a szív szimbólumán keresztül 
egyfajta természetes, de nem tudatosodott szubjektív viszonyt 
ír le a költő és bár ez az erőteljesen érzelmi hozzáállás mélyen 
emberi kapcsolat a világgal, mégsem képes az ember ennek 
segítségével legyőzni az embertelen, ellenséges külvilágot. 
A szív emberének tipikus lakóhelye a falu, tanya, mely — mint 
már említettem — az ember és természet ősi harmonikus, de 
pusztán megélt viszonyának az emlékét őrzi. 

A másik szubjektív viszony a gondolat, a gondolkodó ember 
kapcsolata a valósággal. Ez szükségszerűen tudatos viszony, 
olyan, mely képes megküzdeni az elidegenedett totalitással, 
képes azt gondolati úton feldolgozni, így megközelíthetetlen-
ségét, legyőzhetetlenségének látszatát megszüntetni. A gon-
dolkodás — ugyanúgy mint a téli éj — pontos, határozott, 
kemény; alapja a társadalmi-termelési folyamat filozófiai 
szintű ismerete, kapcsolódás egy olyan közösséghez, melynek 
feladata az elidegenítő totalitás szétrombolása, még akkor is, 
ha a közösség tagjai e jövőhöz elidegenedetten viszonyulnak, 
a „ N e m tudják, de teszik" módján. Az ő létüknek tipikus 
tere a város, ahol minden negatívum a maga kiteljesedett 
voltában hat, az ember elnyomorodása a legnagyobb. 

Az értelem eszközét felhasználó költőnek az elidegenedett 
világ alávetett, „birtok", ő a tulajdonos. Nyilvánvaló azonban, 
hogy bizonyos értelemben — személyes létében — a költő 
is tagja az elidegenedett társadalomnak, rá is hat annak nyo-
mora. О is érezheti — személyes létében — a reménytelen-
séget, bezártságot, hiszen minden egyes ember a szív viszo-
nyában is van a világgal, először és alapvetően partikularitás. 
De az értelmes emberi élet megköveteli a felülemelkedést a 
mindennapi léten, az általános, emberi célokért folytatandó 
tudatos küzdelmet, az én fegyelmezését. Erről — a partikuláris 
érzések, szükségletek — fegyelmezett, öntudatos korlátozá-
sáról van szó a vers első mondatában, a „Légy fegyelmezett" 
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felszólításban. Bányai László szerint József Attila a következőt 
mondta versének kezdő soráról: 

„Azért f igyelmeztetek jóelőre mindenkit, mie lőtt megmutatnám 
neki a téli éjszaka valódi képét: vigyázz! l é g y fegyelmezett , mert 
azt a vi lágot, amit most látni fogsz, csak így tudod megérteni és e l fo -
gadni. Enélkül a fegyelmezettség nélkül e zűrös kietlen világ o lyan 
zagyva értelmet kelt, amitől m e g kell bolondulni ." 1 9 

A téli éjszaka az elidegenedett világ szimbóluma, a fetisizált 
totalitás. A művész küldetése a valóság defetisizálása — József 
Attila ezt itt is és a többi ebben az időszakban keletkezett 
gondolati versében megteszi, képes arra, hogy saját személyes 
létén, helyzetén felülemelkedve a valóság mély, döntő vonat-
kozásait teremtő módon ragadja meg. 

BÓKA Y ANTAL 

JÓZSEF ATTILA A DUNÁNÁL C Í M Ű VERSÉNEK 
ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

A Magyar irodalom története 1 919-től napjainkig (szerkesztő: 
Szabolcsi Miklós; Akadémiai Kiadó Bp. 1966.) kötetben a 
József Attiláról szóló fejezetet író Tamás Attila úgy jellemzi a 
művet, mint a „tragikus küzdelem vállalásának", valami 
„panteisztikus-biologisztikus azonosulási vágynak" a versét. 
Enyhén elmarasztalja a „nagy antifasiszta lírával" szemben, mert 
— úgymond — kizárólag a biológiai, vérségi összetartozást 
hangsúlyozza, a vers érvelése, pozitív indulata és vállalása 
csonkán marad; a mű nem eléggé társadalmi, osztály tudatos: 
az osztályharcot „békévé oldja az emlékezés", marad a fel-

19 BÁNYAI LÁSZLÓ: Négyszemközt József Attilával. Bp. , 1943. 186. 
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