
SZŐKE GYÖRGY 

Élmény és alkotás 
- Egy József Attila-vers születése -

Hogyan születik a vers? Miként válik az élményből költemény? A csalóka látszat 
hajlamos egybemosni a két mozzanatot: a kiváltó élményét és a vers megírását. 
Holott „a versek - írja Rilke - , nem érzelmek, mint az emberek gondolják - , a 
versek tapasztalások". 

A költemény, melynek születéséről szó lesz, a költő asztalfiókjában rejtőzött. 
Halála után leltek rá, s összegyűjtött verseinek posztumusz kötetében szerepel 
első ízben. Töredéknek tekinthető, hiszen címet sem adott neki, s érzékelhetően 
kidolgozatlan is maradt. A Magad emésztő... kezdetű József Attila-vers afféle 
véletlenül talált gyerek, akinek születési bizonyítványát valamimód mégiscsak 
ki kellett állítani. A valószínűsített adatok szerepelnek a hiteles szövegeket köz-
readó kritikai kiadás jegyzetapparátusában. A vers élményanyagát vették alapul: 
születése pillanatát fogantatásának vélt idejéből igyekeztek kikövetkeztetni. 

A módszer bevett, de nagyon is vitatható: az élmény pillanata, az emlék 
felbukkanása nem feltétlenül esik egybe megformálásának perceivel. 

A születés helye sem tisztázható egyértelműen: nem feltétlenül ott és akkor 
születik a vers, amely helyre és időre utal. A költő nem pillanatképet készít, 
nem fényképez, hanem fest: a megélt valóság önmagába süllyesztett, majd új-
jáformálva a felszínre hozott anyagából. 

Ez a gondolat - és az emlékezés szerepe a vers létrejöttében - fogalmazódik 
meg Wordsworth ihletett előszavában a Lírai Balladákhoz, 1800-ban, s századunk 
költőinél is újra és újra felbukkan. „Az élményeknek - írja Weöres Sándor - , 
érési idő, rendeződés és lehiggadás kell ahhoz, hogy költeménnyé alakuljanak." 
Mégis, ennek ellenére, minduntalan ott kísért a szándék, hogy egy vers kelet-
kezését közvetlenül a kiváltó élményhez csatlakoztassák. S ez nemcsak keltezési 
problémákat vet fel (látszólag megkönnyíti egy vers datálását a biztonságosan 
kimutatható pillanat, melyre visszavezethető, ez azonban legfeljebb a post quam, 
illetve az ante quam kérdését döntheti el). Óhatatlanul szimplifikálja a versek 
születését, formálódásuk nem oly egyszerű folyamatát is. Hálásnak tűnt sokáig 
(néha még ma is kísért) Petőfi Nemzeti dala ihletését közvetlen összefüggésbe 
hozni 1848. március 15-ével, holott régóta tudjuk, hogy részben pár nappal 
előbb keletkezett, részben egy későbbi, március 15-e utánra tervezett alkalomra 
íródott. 
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Tanulságos példa az ilyen típusú keltezésre József Attila Díványon fekszem s 
sziszegek... kezdetű töredékes versének keltezési kísérlete. A versben egy tüntetés 
képe sejlik föl. A legújabb kritikai kiadás szerkesztője ebből kiindulva datálja a 
verset: utánanézett, melyik tüntetésre utalhat a feltehetően 1934-ben íródott tö-
redék. Elképzelése szerint a költő Korong utcai lakásában hallhatta az őt inspi-
ráló jelszavakat. Mégsem ez, és mégsem így történhetett. Nemcsak az váltja ki 
a kételyt, hogy az időben leginkább a vershez „illő" tüntetés során nem is a 
versben fölidézett „Munkát! Kenyeret!" hangzik fel, hanem az akkori minisz-
terelnök, Gömbös Gyula lemondását követelik. Meggondolkodtató, s igencsak 
valószínűtlen, hogy a költő saját lakása ágyát idézné ily módon: „Díványon 
fekszem." Valószínűbbnek tűnik (s e feltételezésünket a kritikai kiadás szerkesz-
tője sem zárja ki, vö. József Attila összes versei, 1984, I, 557), hogy a vers elején 
szereplő dívány - az analitikus dívány, amelyen fekve derengtek föl a költőben 
a szabad asszociálás által felszínre hozott emlékképekként az egykori tüntetés 
kiváltotta élmények, s nem utolsósorban ezek feldolgozása, továbbgondolása, 
szintetizálása. 

„Azon nyersen - írja Kosztolányi - sohasem vehetjük hasznát annak, amit 
láttunk, tapasztaltunk, fölraktároztunk agyunkban. Az élményeket el kell felej-
tenünk, hogy megint életre keljenek." 

A Magad emésztő... vívódó sorait közvetlenül József Attilának Babitshoz fű-
ződő ambivalens viszonya ihlette. Egykori „tárgyi-kritikai tanulmány"-ában va-
lós érvekkel, de eléggé infantilis, bárdolatlan kifejezésekkel, „mint gyermek, aki 
bosszút esküdött", bírálta Babits verseskötetét, sőt, szokatlannak tűnő módon -
bár már Arany János is élt hasonló eszközzel - ki is javított egyes Babits-sorokat. 

„Hát ön csakugyan olyan rossz költőnek tartja Babitsot?" - kérdezte később 
analitikusa József Attilától. „Hiszen éppen az a baj, hogy nem is olyan rossz" 
- felelte a költő. 

A szokatlanul személyes hangvételű vers József Attila és Babits konfliktusán 
messze túlmutatva, a két embert tragikusan széjjelválasztó mozzanatok be-
mutatásán keresztül a különböző, „más talaj felett" álló emberek kölcsönös meg-
értésének, megbékélésének vágyát jeleníti meg. (A vers és háttere részletes 
elemzésével egy régebbi tanulmányomban foglalkoztam: a Szabolcsi Miklós 
szerkesztette József Attila-versek elemzése című, 1980-ban, Budapesten, a Tan-
könyvkiadó által megjelentetett kötetben található.) 

A vers struktúrája igencsak sajátos, s némiképp kirí a vele nagyjából egy 
időben keletkezett költemények sorából. Mind az Óda, mind a Külvárosi éj, az 
Alkalmi vers, A város peremén, az Eszmélet az idő vagy a hely vagy mindkettő 
pontos, plasztikus kijelölésével kezdődik. A megszólító, illetve önmegszólító 
kezdet, felütés inkább a későbbi versekre jellemző. A Magad emésztő... ezekkel 
a kései, hiányt összegező nagy versekkel, a Tudod, hogy nincs bocsánattal, a Karóval 
jöttél, az íme, hát megleltem hazámat, illetve a Téli éjszaka című versekkel rokonít-
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ható. A verset telítő indulat oly erős, hogy már a kezdésnél feltör. A közvetlen 
kiváltó élmény („S ha már szólok, hát elmesélem...") csak a vers utolsó előtti 
szakaszában bukkan föl. 

Érdemes elgondolkodni a közvetlen kiváltó élmény és a vers tulajdonképpeni 
születése, megformálása valós kapcsolatán. „Ha megtalálta, már elvesztette -
írja a költői emlékezés során fölbukkanó élmény kapcsán Kosztolányi - , ha 
megértette, már nem érti, ha eszébe jut, m á r elfelejtette. Csak úgy bukkanhat 
rá, hogy az emlékezés maga a művészet érzéki beteljesülésévé válik, s voltaképp 
akkor tudja meg, mire akart emlékezni, mikor verse már elkészült." A Magad 
emésztő... híven példázza Kosztolányi mély és igaz alkotáslélektani meglátását: 
nem annyira az emléket, mint inkább az emlékezés folyamatát vetíti elént plasz-
tikusan. 

Mikor került sor a vers megírására? Elemzői, magyarázói a vers szövegéből, 
egy részletének sajátos értelmezéséből indultak ki: 

Villamoson 
egy este a Széna téren 
találkoztunk. Kalapot emeltem, 
talán nyeltem, 
köszöntem és te 
csodálkozva vettél észre. 

A költő nővére, József Jolán írja könyvében e vers kapcsán: „Egyszer a Japán 
kávéházban elmondotta, hogy egy téli estén a Széna téren felszállt a villamosra 
és a perronon Babits Mihállyal találkozott." S ezzel a tényként kezelt feltétele-
zéssel kezdetét is vette a legendateremtés. 

Holott ha valamelyest figyelmesen olvassuk a költeményt, éppen az derül ki 
belőle, hogy ez az emlék, a találkozásé, később sejlett föl a költőben: egy este a 
Széna téren" - nemigen vonatkozhat közvetlen, előző napi élményre. 

A következő szerző már József Jolán „adatára" hivatkozik. „A téli esti talál-
kozás 1934 elejére eshetett. A vers maga az izgalmas találkozás eleven hatása 
alatt íródott" - írja Bäsch Lóránt, Babits egykori kurátortársa a Baumgarten-ala-
pítványnál. Bäsch tehát József Jolánra, majdan a kritikai kiadás szerkesztője 
pedig már Bäsch Lórántra hivatkozik: „A versben említett Széna téri találkozás 
Bäsch Lóránt szerint 1934 elejére eshetett." A versek időrendjét összeállító szer-
kesztő, Stoll Béla azonban ehhez még hozzáfűzi az ante quam keltezés valós 
érvét: „Kétségtelen, hogy a befejezetlenül marad t vers az Eszmélet megírása előtt 
keletkezett." Ugyanis a Magad emésztő... ismert sorai („Akár egy halom hasított 
fa.. .") az Eszméletben megismétlődnek. Nehezen képzelhető el, hogy a költő egy 
kész verséből emelt volna át egy részt: jóval valószínűbb, gyakoribb ennek for-
dítottja. 

S most térnénk rá a vers keletkezésének valós történetére. 

1 8 0 



é l m é n y é s a l k o t ä s 

1933 júniusában Lillafüreden rendezte kongresszusát az írók Gazdasági Egye-
sülete, az IGE. Közismert, tankönyvekben is szereplő adat, s Lillafüreden em-
léktábla is megörökíti, hogy József Attila itt, ekkor írta az Ódát 

József Attila másodmagával lakott egy szobában Lillafüreden: hálótársa - mint 
az egyesület előző összejövetelein is - Berda József volt. Berda borissza, étel-
szerető mivolta tengernyi anekdota forrása, s talán el is homályosítja igencsak 
élvezhető és értékelhető költészetét. A Petőfi Irodalmi Múzeum hangtára őrzi 
hangszalagra felvett emlékeit. (Első ízben M. Pásztor József idézett belőlük, s 
vetette fel a Magad emésztő... lillafüredi keletkezésének ötletét.) 

„Én már rég elaludtam, alszom - mondja Berda - , és fölgyullad a villany, 
megzavarta a szememet, és akkor mondta Attila, hogy lehet így aludni, ilyen 
mélyen hortyogni [...] Most büntetésből felébresztelek. Hallgasd meg. A Babits-
ról írott verset írta, hogy „magas, szikár alak, megbántottalak" [sic! így, hibásan 
idézi emlékezetből Berda], azt rögvest azon az éjjel nekem fölolvasta. [...] Utána 
elolvasta az Ódát [...] Én hallottam először, az ott született meg abban a szo-
bában. [...] Én azt mondtam, mindkettő remekmű. És azt mondtam: Babits nem 
érdemli meg ezt az elégtételt, ezt a gyönyörű verset. [...] Nem baj, azt mondja 
[József Attila], nézd, szabad elérzékenyülni." 

Berda szavai hitelt érdemlőnek tűnnek. Nem csupán azért, mert nem sokkal 
a lillafüredi kongresszus előtt, 1933 elején két bocsánatkérő levelet is intéz Ba-
bitshoz József Attila, de azért is, mert négy évvel azelőtt közvetlenül, magától 
József Attilától is értesülhetett a Babits-tanulmány kiváltotta konfliktusról. 1930. 
február 5-én, nem sokkal a hírhedett Babits-tanulmány megjelenése után írja 
(egy mind ez idáig nem publikált levelében) József Attila Berdának: „Németh 
László pedig fogorvos, akit még a gumi ínyű Babits Mihály is úgy köpött a 
tenyerébe szétdörzsölni, hogy uccú bizony itt az őserő. Már ti. a Babitsé." Leg-
főként pedig azért, mert a lillafüredi kongresszusra, miként erről a miskolci 
helyi sajtó előzetesen hírt adott, „Babits Mihály és Mécs László is bejelentette 
részvételét, akik az estélyeken és a színházunkban rendezendő emlékünnepélyen 
is fellépnek". Ez a közlés is inspirálhatta József Attila versét. (Nem tűnik való-
színűnek M. Pásztor feltételezése, miszerint József Attila személyesen óhajtotta 
volna felolvasni versét Lillafüreden Babitsnak. N e m véletlen, hogy befejezetlen 
és kidolgozatlan maradt. József Attilánál igencsak szokatlan nyelvi csiszolatlan-
ságok is találhatók a versben, például „te szintén / más talaj felett tanúskodtál, 
mint én". Majd pedig íróasztalfiókjába süllyesztette ezt a valóban nagyon mélyről 
jövő költeményét. Itt egyetérthetünk Bäsch Lóránt reflexiójával: „Őszintébb val-
lomás így és hitelesebb annál, amit a világnak szánt volna.") 

A Magad emésztő... és az Óda nagyon is különbözik egymástól. Közös viszont 
bennük a közvetlen indulat felbuzogását, a gondolat megformálását, s nem utol-
sósorban az egymástól távol álló emberek közelítésének szándékát, vágyát ér-
zékeltető áthajlások, enjambement-ok következetes használata. A Magad emész-
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fő...-ben Babits mögül az apa (s leintenél, mint az öregebb, / mint az apám), 
az Ódában a verset közvetlenül ihlető asszony, Szöllős Henrikné Marton Márta 
alakja mögül az anya („Szeretlek, mint anyját a gyermek") képe tűnik elő. 

A Lillafüreden írott két vers, az Óda és a Magad emésztő... sorsa a továbbiakban 
is öszekapcsolódik. A lillafüredi írókongresszus június 12-én a fő szervező, az 
IGE elnöke, Pakots József hirtelen halála miatt váratlanul félbeszakad: a részt-
vevők hazautaznak. József Attila még marad: június 13-án képeslapot küld Lil-
lafüredről. Önmagának címezi, talán elírásból. A szöveg szokatlanul tömör: 
„Szervusz" - ez az egyetlen szó áll a lapon. Önmagának írta volna - emlékül 
az Ódát ihlető lillafüredi pillanatra? Vagy a Szántó Judittól való végleges búcsú 
szándékát jelezné? A nem alaptalanul féltékeny élettárs a költő kabátzsebében 
találja meg az Ódát, s öngyilkossági szándékkal nagy adag gyógyszert vesz be: 
kórházba is szállítják. (Ennek utózöngéit eleveníti meg szép novellájában, a 
Barkochbában Kosztolányi.) S ugyanaznap, június 17-én írja a következő rövid 
levelet Babits Mihálynak József Attila: 

„Igen tisztelt Uram! 
Mellékelten küldöm e hosszabb költeményt és nagyon kérem, hogy 

- amennyiben megnyerné tetszését - minél előbb közzétenni szíveskedjék. 
Igaz tisztelettel őszinte híve 

József Attila" 

A „hosszabb költemény" - az Óda. Babits a Nyugat következő, augusztusi 
számában meg is jelentette. Ha valóban a megkövetés, a bocsánatkérés szándé-
kával íródott volna a Magad emésztő..., az Óda mellett - vagy helyett - ezt a 
verset is elküldi Babitsnak. Téves az a hiedelem (lásd például Sipos Lajos, a 
Babits-levelezés-kiadás szerkesztője nyilatkozatát, Kritika, 1995, 12), miszerint 
Babits ismerte ezt a verset. Nem így történt. A Magad emésztő... sokkal szemé-
lyesebb, mondhatni intimebb, s a lélek sokkal mélyebb rétegeiből buzog föl, 
mintsem egy egyszerű bocsánatkérés. (Nem érdektelen a vers egybevetése József 
Attilának Babitshoz írott leveleivel.) S többet is mond annál: a Lillafüreden, 
Babits odaérkezése (tévesnek bizonyult) hírének hatására született költemény 
ugyanúgy túlnőtt a lillafüredi alkalmi ihletés határain, Babits személyén, kettejük 
konfliktusán, mint az ugyanott, ugyanakkor írott Óda a Lillafüreden megismert 
asszony alakján. A Babits-konfliktus kiváltotta lelki eszmélkedés, a Magad emész-
tő...-ben kettejük viszonyából általánosított következtetés -

Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált. 
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- a nem sokkal később írott Eszméletben szó szerint visszatér. A Magad emésztő... 
zaklatott soraiból közvetlenül fölbuzogó fájdalom, a megélt és megszenvedett 
belső viszály az Eszméletben higgadt lételméleti összegezéssé szilárdul. „Olyan 
élesen, olyan vésetten, olyan szentenciózusan - írja Nemes Nagy Ágnes - , mint 
egy kőtáblára váró citátumgyűjteményben." 
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