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„Mint alvadt vérdarabok..." 
(A bűn nyelve és énje József Attila költészetében)1 

Az eredendő bűn dogmáját előbb narratívaként, műfajilag mesévé minősítve 
idézi József Attila Én nem tudtam című szonettje. „Én úgy hallgattam mindig, 
mint mesét, / a bűnről szóló tanítást." Majd a bűnt megfosztja mesei-narra-
tív keretétől, s így teszi egy beszélő hang sajátjaként kimondhatóvá: „az ere-
dendő gazság / szivemben mint ravatal feketül." A narratíva tehát hasonlító 
funkciót is nyer, s a beszélő e hasonlítással emlékezik a vallási tradícióhoz va-
ló korábbi viszonyára. „Utána nevettem is." A bibliai exegézis „meséjének" 
a kinevetésére - tehát egy tradíció elutasítására - a beszédhelyzet mostjának 
mutatása („most már tudom"), grammatikai jelen ideje reflektál a bűnnek-át-
adottság eredendőségében, vagyis immár egy tradícióban-állás megkerülhe-
tetlenségének bizonyságában. S a hagyomány felülkerekedése révén válik le 
az eredendő bűn eseményéről a narratív keret, s formálódik át a hasonlítás 
nyelve is. Ezáltal lesz a bűn a múltidéző mese helyett egy jövőbeli történés-
hez, a halál eseményéhez hasonlítható. így a metaforizálás nem a múltra nar-
ratívat idézőn visszaemlékező én képessége, hanem a jelenét a jövőből, a vé-
gessége felől értelmező én beszédszerű képessége lesz. Sőt, a halál és a bűn 
„nagy fényébe" helyezés az emlékezőt mint bűnbánó alanyt is kifordítja ön-
magából, s eltörli a vallomás mögé képzelhető szubjektum árnyékát. E pilla-
nattól egy másik hang jut szóhoz, pontosabban egy olyan hang lesz hallható, 
mely minden individuális eredeztetéstől függetlenül, sőt, annak ellenére lesz 
képes megszólalni. „S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam." így nem a 
lélek, hanem a test, a száj beszél, egy materiális automatizmus, mely megta-
gadja, hogy bármilyen bensőség alárendeltje legyen. E bensőséget még a hall-
gatás sem őrzi meg, centruma még az elnémulással sem képes védeni magát. 

Ahol József Attila lírájában az én antropomorf identitásának tételezése, ön-
fenntartásának kísérlete, szubjektumának vallomásos hangja érvényesül, ott 
jól megfigyelhető azoknak a nagy elbeszéléseknek a felidézése - mondjuk 
„Hegel, Marx, Freud" referálása - , melyek mindezt előlegzik, s melyek le-
rombolásával e költészet új perspektívái megnyílnak. Ezért a vallomásos ön-
identitás formációit nem ritkán épp a vonatkozó narratívák dekonstruktiv át-
beszélése zilálja szét. A freudi pszichoanalízis például rámutat ugyan a 
mondás és a szándékolt jelentés különbségére, de szintén egységes történet-
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té integrálja a megbomlott ego beszédét, s összhangba hozza tudatrétegeit. 
Ezért kevéssé alkalmas e későmodern karakterű fejlemények értelmezésére. 
Az álomelbeszélések már maguk is - ahogy Ricoeur rámutatott - narratívá-
ba kényszerített értelmezések. A tudattalan megnyilvánulásainak „megfejtő" 
kezelése elsimítja a nyelv diszkurzív nyerseségét, s az én kohézióját egy ki-
igazított cselekményben állítja helyre, vagyis az emberről szóló humanista 
mesét képezi újjá. József Attila lírája számos ilyen mesét idéz például közös 
dolgaink rendezéséről, a társadalmi harmóniáról és a mérnöki jövőbe látás-
ról, a szabadság szülte rendről, a fehérek közötti európaiakról stb. A Thomas 
Mann üdvözlése, ha mást nem, e meseigényt, annak egyébként respektálható 
gyermeki voltát ismeri be. De többek között az En nem tudtam című költe-
ményben épp a korábban mesének tartott, ám meseként immár nem hallgat-
ható egzisztenciális tapasztalat, az eredendő bűn oszlatja szét a nagy elbeszé-
lések illúzióit. Feltehető, hogy József Attila poetológiájának több lényeges 
vonása a hasonló szembesülések révén vagy azok hiányában alakul ki, ezzel 
is magyarázhatók formaelveinek eltérései, olykor még az egyes verseken be-
lül is lényegesen különböző vonásai. 

Mivel e költészet hatástörténetében a korszaknak Heidegger nevével is 
jelezhető értelmezési távlatai már régen felnyíltak, viszonylag könnyen fel-
fedezhetők a bűntapasztalat későmodern horizontjának azon nyomai, me-
lyek az imént idézett versben a száj megszólalásához vezetnek. Ezek közé 
tartozik mindjárt a múltbeli nem-tudás és a jelenlegi tudás kettősségére kife-
szített énképzet temporalitása („én nem tudtam" - „most már tudom"), 
mely távolról sem a belátás megkésettségét jelenti csupán. Az eredendő bűn 
itt a ráismerés utólagosságaként tárul fel a megértésben, hangoltsága ezért a 
bánat. Az ént így az öntudattal egyidejű öninterpretáció vaksága stabilizálja, 
az utólagos belátás pedig kifordítja sarkaiból. Szubjektuma ennek következ-
tében azonos lesz önmaga emlékével: a decentrált beszélő memóriaműködé-
sében jelentkezik, egy múlthoz utaltatván. Az emlékezés ezzel nem fenntart-
ja, hanem elveszti, előzetességbe taszítja éncentrumát, s ezen allegoretikus 
működése nyomán fog a múltba szorított lélek helyett a száj megszólalni. 
A bűn eredendőségének ontológiai tapasztalata továbbá úgy fosztja meg 
autonómiájától grammatikai alanyát, hogy azt minden függése ellenére -
vagyis éppen e függés miatt - a bűn alapokává nyilvánítja ki. „Csak az zavar 
e semmiben, / mért nincs bűnöm, ha van." (A bűn) Az ego így nem tölteke-
zik fel individuális tartalommal, hanem egy hely marad, a bűn okának helye 
léte horizontján. Mivel nem képes önmaga megalapozására, ezzel a bűnösség 
megalapozójává válik. Tehát nem az etizáló bűntudat, hanem a bűnösség lét-
szerkezeti sajátlagossága pozícionálja, melynek történő eseményébe az eg-
zisztencia eredendőn átadja magát. S ezen átadottság nyelve lehet például a 
„száj" mondása. 
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A bűn című költemény folytatása egyébként még ragaszkodik a személyes-
ség autonómiájához és újraképezhető koherenciájához. Ahhoz az énhez, aki 
a pszichoanalízis vallomástevőjeként, az apagyilkosság őstörténetébe behe-
lyettesíthető gyónásban, egy freudi narratíva elmondásában keres gyó-
gyulást és ragadja magához a kezdeményezést: „Elmondom: Öltem. Nem tu-
dom, / kit, talán az apám". Hasonlóan kísérletezik az eredendő bűn helyén 
az ego eredendőségének óvásával az Azt mondják című költemény. A ki tűnő 
felütés előbb a saját műnemébe deiktálja a beszélő eredetét, lírai - azaz nyel-
vi - aktusként határozva meg születés és bűnösség egybeesését. „Mikor szü-
lettem, a kezemben kés volt - / azt mondják, ez költemény." De még az első 
strófa zárása kilép e deixisből, és az emberi élet általánosságába utalja ala-
nyát („a kés kevés volt: / embernek születtem én"). A humanista kondíciók 
őrzésével, egy általános alannyal, „az ember" minden sajátlagosságot nélkü-
löző attitűdjével indít a Reménytelenül címet viselő verspár is. „Az ember vé-
gül homokos / szomorú, vizes síkra ér." Sőt, az első személybe váltó, színre 
lépő beszélő ugyancsak „az ember" mintáját követi: „én is így próbálok csa-
lás / nélkül szétnézni könnyedén." Ám ez a vers kilép „az ember" pozí-
ciójából, s úgy vezet át a harmadik strófa lenyűgöző soraihoz, hogy az én 
metonímiáját (a „vacogó szív"-et) áthelyezi a lélekre utaló testből a „semmi 
ága"-ként dezorganizált természeti kód terébe. Ahol épp a kozmosz perszo-
nifikálása tör meg minden antropomorf párhuzamot azáltal, hogy elemei 
nem a látvány, hanem a látó pozíciójába kerülnek: „köréje gyűlnek szelíden 
/ s nézik, nézik a csillagok." 

József Attila verseiben tehát a „kiröhögtem az oktatómat" típusú hagyo-
mánytagadás felülbírálata hagyatottságként értelmezi a hagyomány és a ha-
gyatkozás együttesét. Ebben az összefüggésben a léthiány nem valamilyen 
naiv teljességigény fogyatkozásaként és arról való panaszkodásként magya-
rázható. Hanem a sajátlét megalapozhatatlanságaként, mely a sorsot meg-
nyitja, s mely úgy hallgattatja el a szubjektumot, ahogy önidentikus ember-
ként meghatározhatatlan látvánnyá figurálja. Egyik legismertebb példája en-
nek az Eszmélet zárószakasza, melyben nemcsak megsokszorozódik a beszélő 
alakja, de az sem dönthető el, hogy tükörképeinek iramló egymásutánjai lát-
hatók-e, avagy a „fülke-fény" őt magát világítja meg a sorozatos felvillaná-
sokban. 

A hagyomány, a hagyatkozás és a hagyatottság ilyen összjátéka tárja fel az 
eredendő bűn fenoménjának történetiségbe-ágyazottságát, eseményszerűsé-
gét, azaz sorsként tapasztalhatását. Amikor az Én nem tudtam című költe-
mény „most már tudom" fordulatához érkezünk, akkor ebben az idői szét-
vonódásban tűnik elő az én sorsa mint a sors énje. „Most már tudom. E reb-
benő igazság / nagy fényében az eredendő, gazság / szivemben, mint rava-
tal feketül." A rebbenő igazság nem egy sors szubsztanciáját világítja meg, 
hanem a halálba hanyatlás - már Rilkénél is kiemelt - sajátszerű elhatalma-
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sodását. Ha a szakirodalom néhol szinte misztikus megvilágosodásnak neve-
zi a hasonló pillanatokat - Szabó Lőrinc megfelelő szöveghelyeivel együtt - , 
akkor ehhez hozzá kell tenni, hogy misztikán nem csupán valamilyen rejtett 
és örök lényeg megvilágosodását érthetjük. Hanem az egzisztencia önértésé-
nek lezáratlanságát, ekként való végtelenbe-vetülését és végességbe-vetett-
ként való visszatérését önmaga - olykor bűnösként felismert - másikához. 

Ahogy szubjektum és hagyomány viszonya megfordul, úgy szerveződik át 
a metaforikus alakítás. Láttuk, a narratívával tételezhető, emlékező hasonlí-
tást felváltja a halálba-hanyatlásból, a végességtudatból származtatott figura 
(„mint mese" - „mint ravatal"). Mintha a képies beszédet utóbb a nyelv és a 
világ határába ütközés, a halál beleírása mozgatná. Ez a megoldás akkor le-
hetséges, ha a metafora - az áthelyezés - nem az önkifejező jelentéspárhuza-
mokra, nem egy állandó bensőség nyelvjátékaira alapoz. Hanem például a 
száj kifelé beszélésére, a bensőségnek egy addig idegen világba kényszerülé-
sére. Ez azonban már kevésbé áthelyezés, inkább kihelyezés: kiszolgáltatás, 
átadás, ahonnan nincs visszatérés a korábbi állapothoz. Az ilyen metafora 
nem átviszi, hanem kiviszi a jelentést, ahogy a vacogó szív „kis teste" kerül 
ki a csillagok közé, ahonnan nincs visszaút abba a belső térbe, mely útjára bo-
csátotta. Visszakerülés legfeljebb egy másik, „fegyvertelen öntudatba" lehet-
séges, mely immár ráeszmélt függőségére, végességére. A szokványosán 
jelentésátvivő metafora ezért funkcionál e nyelvben emlékezésként („én úgy 
hallgattam, mint mesét..."), míg a kifelé mondott hasonlat allegorizálja szub-
jektumát olyképp, hogy bűnösnek értheti e temporalitás énjét. 

Mindez paradigmatikus érvénnyel függ össze a hasonlító beszéd prob-
lematizálásával. A korszak antimetafizikájának többször előkerülő metafora-
ellenességéből ezúttal célszerű Gottfried Benn-nek a hasonlatot elutasító 
álláspontjára utalni. (A metaforikus kép áttevődés jellegét már a kora roman-
tika kétségbe vonta: Novalisnál például felbukkant a jelölő és a jelölt fel-
cserélhetőségén alapuló magyarázat.) Martin Heidegger annyiban vitatja 
Benn kritikáját, amennyiben a grammatikailag metaforáknak vagy hason-
latoknak tekinthető alakzatokat nem okvetlenül tartja átviteleknek vagy ha-
sonlításoknak, az eleve adott jelentés áttevődésének, helyettesítéseinek. Ilyen 
értelemben tagadja, hogy például Hölderlin Kenyér és bor című ódájának ki-
fejezése - „Worte wie Blumen", a „szavak mint virágok" - puszta hasonlat 
volna. E vita arra figyelmeztet, hogy e téren is újragondoljuk a költői nyelv 
történetiségének romantikus hagyományát , romantika és moderni tás 
epochális viszonyát. (Az említett szókapcsolat interpretációjához még Paul 
de Man és Paul Ricoeur fejtegetéseit is felidézhetjük.) Ha ugyanis a metafora 
nem-metafizikai természete - ekként olvashatósága - annyit jelent, hogy a 
beszélő a hasonlítás auditív vagy vizuális elemeit nem vonatkoztatja vissza a 
kép grammatikai szerkezetére, s nem őrzi meg azokat egy szubjektumot rejtő 
intenció és előzetes jelentésbeli meghatározás számára, akkor e poétika kez-
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deteinek Hölderlinhez és a romantikához utalása teljesen indokolt. Hölderlin 
„a szavak mint virágok" hasonlata mellett a nyelvi jeleket egy másik himnu-
szában, a Germániában a „száj virágainak" nevezi. Mindez - a mondottak 
nyomán - arra figyelmeztet, hogy ne áthidalhatatlan szakadékot lássunk a 
romantikus hagyomány és a modern líra nyelvezete között, s ez utóbbi törté-
neti alakulását ne pusztán egy önkörében maradó, vallomástevő szubjektum 
alakzatához képest magyarázzuk. 

A száj virágának látványáról szólás persze különbözik a száj nyögdécselé-
sének olyan hangjaitól, melyek József Attila mellett és után például Gottfried 
Benn lírájának „bűnt hörgéseiből" (Szintézis), Paul Celan költészetének „em-
beren túli dalolásából (Fonálnapok), vagy Pilinszky János nyelvi „szegény-
ségéből", „nyelvvesztéséből" hallhatók ki: „Szavaidat, az emberi beszédet / 
én nem beszélem" (Apokrif). De mielőtt e poétikai eltérésre kitérnék, hadd 
utaljak József Attilának arra a közismert hasonlatára, mely úgy figurálja a 
bensőséget hangzássá és látvánnyá, hogy ezzel a metaforikus beszéd és a 
bűnesemény létszerkezeti egybeesését implikálja. Az Óda szerelmi vallo-
mása, miközben megszólításainak sora önelbeszélésbe merül, váratlanul a 
következőképp jellemzi magát: „mint alvadt vérdarabok, úgy hullnak eléd / 
ezek a szavak". E hasonlat kevéssé illeszkedik a költemény egészének poé-
tikájához, a matériában keresett „öntudatlan örökkévalóság" hegelizáló 
attitűdjéhez. Hiszen az alvadt vérdarabokként hulló szavakban éppen az ér-
zelem intim bensősége válik áldozattá, kifelé mondottsága öli meg a belül 
születő jelentéseket. Erről a deformálásról mondja a folytatás: „A lét dadog". 
A lét nyelve olyan dadogásnak minősül, mely szétbeszéli - megsemmisíti és 
újraalkotja - a szubjektíve képzett jelentéseket. De a lét dadogását is a lírai én 
közvetíti - szoros értelemben hullajtja magából kifelé - minden szó (alvadt 
vérdarab) végesség-horizontját, ekként halálra-születettségét indexálva. 
Igaz, a beszélő rögvest ragaszkodni kezd a nyelv grammatikai szabályszerű-
ségeihez, a dadogó, anarchisztikus örvénylésből és alaptalan káoszból terem-
tődő rendhez: „csak a törvény a tiszta beszéd". De a dadogás mégiscsak 
megelőzi a szabályt, mondhatni a langue csak a parole-ból születhet és nem 
fordítva. Sőt, az Eszméletben „a törvény szövedéke" is „mindig fölfeslik va-
lahol". A későmodern líra nálunk talán kevéssé kiemelt, noha nyelvfilozófiai 
téren már számba vett vonásának vélhető, hogy nem a struktúra (langue) 
törvényeiből származtatja a beszéd (parole) esetlegességeit, hanem a beszéd 
aktuális eseményeiből keresi a törvényszerűségek kirajzolódását - ha keresi 
egyáltalán. Mindenesetre a beszéd dadogó történése, eseményszerűsége 
szemben áll a nyelv strukturalitásának képzetével. E szembenállás pedig a 
romantikus líra hozadéka, így a „szavak mint virágok" és a szavak „mint al-
vadt vérdarabok" hasonlatainak minden történeti különbsége a benne rejlő 
folytonosságot is figyelembe véve ragadható meg. 
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Az Óda többféle aposztrophikus megnyilvánulásának egyik feltűnő moz-
zanata egyébként, hogy a természet és a másik lény megszólaltatásának poé-
zisét, mondhatni a nyelv romantikus kompetenciáját a beszélő nem önmagá-
nál, hanem a megszólítottnál feltételezi. Szeretni, szerelmi vallomást tenni 
ebben a versben annyi, mint a megszólaltatás képességével a másikat felru-
házni. „Oh mennyire szeretlek téged, / ki szóra bírtad egyaránt / a szív leg-
mélyebb ürgeiben / cseleit szövő, fondor magányt / s a mindenséget." így 
az invokáló, az először megszólító lény tulajdonképpen megszólítottá reto-
rizálódik. A szeretett alak olyan vonásokat ölt magára, ahogy a későmodern 
költő a magányt és a mindenséget átpoetizáló romantikus költőt elképzeli. 
Ahogy Pilinszky Apokrifé ben is egy helyütt a megszólított rendelkezik az em-
beri nyelvvel, miáltal a megszólító a humánalakú szemiózison kívülre szoru-
ló látvánnyá válik. „Szavaidat, az emberi beszédet / én nem beszélem. [...] 
Kimeredek a földből. / / Látja Isten, hogy állok a napon." 

A „szavak mint virágok" és a „szavak mint vérdarabok" formációinak tör-
téneti eltérésére utalhat azonban, hogy Hölderlin sorában nyilvánvaló a 
nyelv természeti látványának organikus alakja, míg József Attila versének 
hangjánál ennek az ellenkezője figyelhető meg. Ugyanakkor az organicitás 
romantikus tételezése tételezés marad: jövőbe utalt látvány A későmodern lí-
ra dezorganicitása viszont egy múltba-utalt szervesség-képzettől elszakadva 
artikulálódik. De nem az a paradimatikus különbség a romantikus és a késő-
modern alakítás között, hogy az előbbi birtokolva érzi a szervesség ideáját 
(ami nem igaz), az utóbbi pedig elfordul tőle. Hanem például az, hogy a száj 
virágaiban láthatóvá váló kifelé mondottság a beszélő számára elfogadható, 
sőt, remélt-elvárt jövőre nyit, míg a száj nyögdécselésében hallható beszéd 
tőle fenyegetőn elválasztódó újdonságot képez. Mégpedig azért, mert a 
dezantropomorfizáció nyelve nem a korai romantikában, inkább a modern 
irodalomban jelent beszélője számára veszélyt, s okozhat katasztrófát. Az 
organicitás nem az egyes személy és a lét, nem a belső és a külső szervesen 
fejlődő összhangját mutatja a romantikában, hanem a radikális átváltozás, az 
akár halálos máslétbe-vetülés természetességét, sőt, vágyát: a szubjektivitás 
szerkezetéből kiszabadult jelentésíródásnak, az így értett eksztázisnak ünne-
pét. Azt kell mondanunk, nyilván vitára ingerlően, hogy a romantika sokkal 
kevésbé ragaszkodik szubjektuma humanizált kondíciójához, mint a „világ-
félelemnek" (Jauss) azon modernsége, mely sokáig óvja átesztétizált énje 
sérülékeny stabilitását, legalábbis fájlalja a metamorfózisokból adódó veszte-
ségeket. Csak utalunk például a fenségesnek azon szubverzív poétikájára, 
melytől eltávolodva a modernség a maga én-alakzatait kialakította, s a meta-
fizikai támaszok túntének, az istenek távollétének romantikus tapasztalata fö-
lött önmagát féltve keseregni kezdett. Őszintén csodálkozva azon, hogy a 
nyelv nem mindig engedelmeskedik akaratának. Az úgynevezett romantikus 
szubjektivizmus ugyan visszakeresne egy saját arcot, de úgy, mint egy másik 
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jelentést, melynek idegensége egyáltalán nem taszítja, s épp ezért hajlamos e 
fordulatot önmagához-érkezésnek interpretálni. De az én-nem-én feszült-
ségétől ösztönzött metamorfózisnak aligha lehet annál radikálisabb formája, 
mint amely az elkülönbözés vágyának énjét - és nem az én vágyát - hordoz-
za. A romantikus halálvágyban a szubjektum önnön szétzilálásának perspek-
tívája felől határozódik meg. Az idegen, a másik, az ismeretlen forma iránti 
sóvárgás - mely az így értett halálvágyban tetőződik - és az elidegenedés 
modern szorongása közötti különbséget a maga módján az avantgarde is 
jelezte akként, hogy ez utóbbit hisztérikus érzelgősségnek tüntette fel. Hadd 
jegyezzem meg magam is némileg hasonló provokatív éllel, hogy a modern-
ség alakulástörténetéből nem hagyható ki azon avantgarde reflexió, mely az 
elidegenedést merő szentimentalizmusként közvetítette a későmodernitás 
felé. József Attila költészetében a humanista kondíciókon túllépés ilyen ala-
kulástörténeti feltételek mellett - tehát bizonyos avantgarde formák birtoká-
ban - artikulálja újjá a szépnek és a fenségesnek romantikus eredetű kölcsönös-
ségét. így a Téli éjszaka soraiban, a „szép embertelenség" világát alkotó ké-
pekben, ahogy arra a néma és hideg űr, a csönd, az ezüst sötétség, a tündök-
lő éjszaka alakzatai már motivikusan is utalnak. 

Emlékezzünk arra is, hogy a természet Hölderlin ódájában expressis ver-
bis arctalan: az arc csak abban a másságban jelenhetne meg, mely idegen a 
jelentől. Sőt, olyannyira erős a jövőbeli elrejtetlen iránti vágy, hogy a saját je-
lenbeli létforma minősül idegennek, és a jövőbeli - a még ismeretlen - a saját-
lagosnak. S az ember e jövőben „látni a Megnyilvánultat megszokja, akár az 
/ Arcot." (Kenyér és bor, Rónay György fordítása - „ . . . und gewohnt werden 
die Menschen des Glücks, / Und des Tags und zu schaun die offenbaren, das 
Antlitz / Derer, welche schon längst Eines und Alles genannt".) A Feltárult 
megpillantása tehát egy arc megpillantása lenne: ez az arc nyerné az egy és a 
minden nevét. De tán nem is kell mondani , hogy ez az arc nem emberi arc vol-
na-а vers szerint épp az ember az, akinek hozzá kellene szoknia a látványá-
hoz. Ugyanakkor ezt az arcot e költészet sohasem látja meg, noha általa léte-
sülhetne a nyelv virágként a majdani mostban: „nun müssen dafür Worte, 
wie Blumen entstehn". Ezt a láthatatlanságot, a beszélő ilyen vakságát mint 
a retorikus olvasat tapasztalatát figurálja majd Paul Celan hasonlata a Blume 
című költeményben, mely a virágot a vakok szavának nevezi („Blume - ein 
Blindenwort"). 

A „szavak mint virágok", valamint a „szavak mint vérdarabok", illetve a 
virágok mint a „vakok szava" szóképeinek történeti különbsége mutatja, 
ahogy a későmodern líra anorganicitása grammatikailag reflektálja-artikulál-
ja a romantikus retorika hasonló jelentéspotenciáljait. így az önmagát kimon-
dó lét a nyögdécselő száj nyelvén dadogva, vagy a vakság homályából utal a 
másik formába vetülő, idegenné váló énre. A jelentés grammatikai és retori-
kai szintje között ezért ekkor sokkal kisebb a (jelenleg tapasztalható) feszült-
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ség, mint a romantikában: a „lét dadogása" eleve szétoldja például a hason-
lat kohézióját, lényegében ez robbantotta ki a körötte zajló vitát. E folyamat-
ban természetesen a szimbolizmus is nagy szerepet játszott: a szavak kötet-
len vegyértékeinek - konnotációs vonzatainak - hallatlan mértékű felszaba-
dításával. De hogy ezen alakulásmódot a grammatika és a retorika közötti ro-
mantikus átfordíthatatlanság inspirálta, azt bizonyítja, hogy az utóbbi évek 
József Attila-értelmezéseinek leglátványosabb fordulatai azon vontakozó 
Paul de Man-teóriákra alapoznak, melyek romantikus szövegek olvasásából 
születtek. E kutatásokhoz hadd idézzem Paul de Man egy ideillő, Rousseau 
Vallomásai kapcsán tett észrevételét. A nyelv hangjainak (zörejeinek) olyan 
ismétlődéséről van szó - Marion bűnös megvádolásakor - , mely szinte vélet-
lenül, a beszélő akaratától függetlenül, esetlegesen képzett hangalakká, név-
vé áll össze. A zörej így nyer olyan jelentést, mely egy adott kontextusban 
végzetessé válhat, sorsok és életek fölött dönthet. József Attila Kosztolányi-
kritikájának néhány megállapítása e romantikában tételezett nyelvi tapaszta-
lat olyan folytatásaként olvasható, mely írás és olvasás egymásba fordulása-
ként is érti az esztétikai kommunikációt: „A költeményt [...], melyet a nyom-
tatott betűjel, a szavakká formált anyagi hangok zörejrendszere egyszerre 
idéz fel a szívben és az elmében, [...] költő és olvasó együtt alkotják. A költő 
írás közben olvasó is..."2 

Végül hadd emlékeztessek arra, mit is mondott a száj beszéde az Én nem 
tudtam című vers utolsó soraiban. Egy óhajtás hangzik el, mely a magány fel-
oldását a bűn közösségével köti össze. A bűn ontológiai pozíciója így válik itt 
egyúttal a megértés helyévé, s képezi a kifelé mondást, a „zörejt" megszólítás-
sá, jelentését személyközöttivé. „S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam / 
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan, / hogy ne maradjak egész egyedül." 

1 A „Kész a leltár" - In memóriám Szabolcsi 
Miklós című tudományos konferencián, 2001. 
március 2-án az ELTE-n elhangzott előadás 
szövege. 

2 József Attila Összes Művei, III, Budapest, 
1958, 167. 
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