
JANZER FRIGYES 

A BÜN ÉS A SEMMI 

JÓZSEF ATTILA KÉSEI VERSEINEK MOTÍVUMAIRÓL 

József Attila kései költészetének két motívuma, a bűn és 
a semmi, szembetűnő jelentőségű — de nem elsősorban gya-
kori előfordulásuk, hanem az egész motívumrendszert át-
ható szervező erejük, kulcsszerepük miatt. Motívumon 
nem puszta szóelőfordulást értek; így például a bűn eseté-
ben az olyan szavak, mint „büntetés", „ártatlanság", „rossz" 
(emberre vonatkoztatva) egyértelműen utalnak a motívum-
ra, sőt az megjelenhet úgy is, hogy nem képviseli egyetlen, 
konkrétan meghatározható szó. Ilyen módon számarányuk 
felmérése sem pusztán mechanikus munka volna, hanem ér-
telmezési kérdés is. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy 
a 30-as évek második felében előfordulásaik aránya jelentő-
sen megnő. (Különösen a bűnnél nyilvánvaló ez, amely a ko-
rábbi néhány megjelenéstől eltérően 1935 után minden év-
ben tíznél több versben található meg.) De ezeknél a meny-
nyiségi változásoknál sokkal fontosabb lesz a motívumok 
tartalmát teljesen átalakító 1935-ös jelentésrobbanás. 

A motívumelemzést eszköznek tekintem, amelynek segít-
ségével a későbbiek során talán felvázolható lesz József 
Attila kései költészetének motívumrendszere. Ez sem válhat 
azonban végcéllá, jelentősége az, hogy elősegíti a költői 
világkép meghatározását. Ennek megfelelően már most jel-
zem, hogy az elemzések alapján majd két vonulatát fogom 
elkülöníteni a verseknek. Az egyikben az említett két motí-
vum (a bűn és a semmi) vezérlő szerepe érvényesül, míg a 
másiknak — amelyről csak vázlatosan lesz szó — egészen 
más a motívumrendszere. Mindebből azt állapíthatjuk majd 
meg, hogy a kései költészet (világképében is) több irányú. 
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József Attila költészete nemcsak különböző korszakait, ha-
nem az utolsó éveket szinkrón vizsgálva sem tekinthető egy-
ségesnek (ahogy azt a szakirodalom nagy része állítja). Né-
hány verscímmel már most utalok erre az ellentétes irányú 
tendenciára: az egyik vonulat a Levegőt!, A Dunánál, Hazám, 
a másik A bűn, Kiáltozás, „Költőnk és Kora" verscímekkel 
fémjelezhető. Ez utóbbiakban van fontos szerepe a bűn és a 
semmi motívumoknak. A két vonulat alapvető különbsége 
a jövő kérdésére adott ellentétes tartalmú válaszokban hatá-
rozható meg. 

Vitatható, hogy hol kezdődik a „kései" költészet. Véle-
ményem szerint a motívumelemzés alkalmas eszköz ennek a 
megállapítására. Ahol egy motívumrendszer alapvetően át-
alakul, ott egy új költői korszakról beszélhetünk. Ennek meg-
felelően csak a dolgozat elemző munkájának elvégzése után 
határozható meg a kései költészet kezdete, de munkahipoté-
zisként előrebocsátom, hogy 1935 utánra teszem ezt.1 

(A bűn motívum) 
Mint fatutaj a folyamon, 
mint méla tót a tutajon, 
száll alá emberi fajom 

némán a szenvedéstől — 
de én sirok, kiáltozom: 
szeress: ne legyek rossz nagyon — 
félek a büntetéstől. 

( Kiáltozás) 

Ezekkel a sorokkal fejeződik be József Attila utolsó ver-
seskötete, az 1936 decemberében megjelent Nagyon fáj. De 
ugyanezen kötet első verse A bűn címet viseli, ami jelzi a mo-
tívum fontosságát. E két versnek (és még sok másnak is az 

1 Hasonlóan vélekedik : Sikos Emőke : Kosztolányi Dezső és József 
Attila kései verseinek összehasonlítása. = Lelkedet érzed. Acta Juve-
num (Acta Universitatis Szegediensis), Szerk. Szigeti Lajos Sándor, 
JATE ВТК [1983]. 89. 
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utolsó években) központi problémája a bűnösség, és ezzel 
központi motívuma a bűn. 1935 közepétől kap meghatározó 
szerepet a bűn-problematika József Attila költészetében; a 
május 19-én megjelent Emberek című versben először. Ter-
mészetesen a bűn motívuma felbukkant jóval korábban is, 
de — kisebb számban és főleg — nem ebben az 1935 utáni, 
tipikusan József Attila-i jelentésben, hanem konvencionáli-
san, úgy, ahogy bárki másnál is megtalálható, anélkül, hogy 
oda kellene figyelnünk rá.2 A kései József Attila bűn motívu-
máról nem túlzás azt állítani, hogy versszervező motívum. 

A szakirodalom sokszor említi is a bűn-problematikát, bár 
kifejezetten ezzel a témával egyetlen tanulmány sem foglal-
kozik. Rába György Kafka bűn-képzetével azonosítja.3 Sze-
rinte „József Attila bűn-képzete az indokolatlan vétkesség 
eszméjéből alakul az eredendő bűn képzetévé, és Kafkához 
hasonlóan" végül „a különbnek tudást vállalja bűnének".4 

Ugyanakkor József Attila bűnének máshol az életet nevezi 
Rába.5 De ugyanezt teszi a szakirodalom nagy része is, pél-
dául Bori Imre: 

2 Példa erre a korábbi, konvencionális használatra: 
— Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta 
szóval, tettel és hallgatással is? 

(Ady emlékezete, 1930) 
Itt láthatóan nem telítődik a bűn olyan — alább kifejtendő — tartal-
makkal, amelyek különösebben eredetiek volnának. Közel van a bűn 
köznyelvi jelentéséhez. De ez a konvencionális használat megtalál-
ható 1935 után is, A Dunánál, Hazám stb. vonulat verseiben is. Ez is 
bizonyítja e versek eltérő motívumrendszerét. Jó példa erre: 

bűn, öngyilkosság, lelki restség, 
mely, hitetlen, csodára vár, 
nem elegendő, hogy kitessék: 
föl kéne szabadulni már! 

(Hazám, 1937) 
3 Rába György: József Attila és Franz Kafka. Nagyvilág 1980. 

1 7 1 4 - 1 5 . 
4 Uo. 1711. 
6 Uo. 1708. 
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„Voltak pillanatai, amikor úgy látta és úgy érezte, hogy maga az élet, 
a születés ténye, a létezés bün, a világnak nagy kényszere ez, amely 
elől nem lehet menekülni."6 

Az ehhez hasonló vélemények könnyen lehetnek igazak, de 
gyakorlatilag semmit nem mondanak a bűn motívum igazi 
versszervező funkciójáról József Attila költészetében. Van 
azonban néhány vélemény, amely teljes magyarázatát kí-
vánja nyújtani József Attila bűn motívumának. Bókay — 
Jádi —Stark megoldási javaslata a stigmatizáció fogalmára 
épül: 

„Az utolsó évek egyik legkülönösebb motívumát fejthetjük itt meg: 
az érthetetlen bűn, a bűntelen bűnösség fogalmát. Érthetetlen, mert 
belülről, az egyén öntudata, tudata szempontjából felfoghatatlan az 
elkülönítő minősítés, mely az egész embert sújtja, pedig ő nem érzi 
elkülöniiltnek magát a normálisoktól, a bűntelenektől. A bün kívül-
ről jött, szociális minősítés, stigmatizáció eredménye."7 

Tehát Bókay —Jádi —Stark egyszerűen a betegséggel azono-
sítja a bűnt. Ez már azért is kétséges állítás, mert így a beteg-
ség életrajzi tény, nem pedig műbeli. Másrészt ebben az eset-
ben semmi nem magyarázná például a költő állandó bűn-ke-
resését, hiszen az ok egyszerűen megtalálható lenne. Érde-
kes Éva Brabant véleménye: 

„Attila épp az apa eltűnésekor érkezett abba a korba, amikor a gyerek-
nek az anyjáról alkotott képe fokozatosan átalakul. Az addig minden-
ható anyából ödipális anya lesz. Ha a fiúgyermek olyan győzelmet 
arat az apán, hogy teljesen elűzi őt, ez az élmény egy életre nyomot 
hagy benne. És ha tudjuk, hogy egy két és féléves gyerek még szentül 
hisz gondolatai mindenhatóságában, nem meglepő, hogy a bűn és 
bűnösségérzés lett József Attila költészetének központi témája."8 

Brabant tehát az apa elleni bűnben véli megtalálni a bűntu-

6 Bori Imre: A „semmiágán". Híd 1962. 12. 1121. 
7 Bókay Antal, Jádi Ferenc, Stark András: „Köztetek lettem én 

bolond. . .". JAK füzetek 3., Magvető, Bp. 1982. 173. 
8 Éva Brabant: A bűntelen bűnös. József Attila és a pszichoanalízis. 

Új írás 25. 1985. 8. 96. 
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dat gyökerét. Később majd utalok rá, hogy ez az Ödipusz-
komplexusra építő felfogás mennyire egyoldalú; nem veszi 
figyelembe József Attila bűn-képzetének bonyolultságát, és 
azt sem, hogy a költő csak díszletként használta ezt a pszicho-
analitikus bűnt. Az egyik legkerekebb (és a szakirodalom 
által talán leginkább elfogadott) magyarázat Beney Zsuzsá-
tól származik. Ő két periódusra osztja József Attila bűn-
verseit, eszerint az elsőben csupán keresi, de a másodikban 
meg is találja bűnét. Ez pedig az ártatlanság. Mivel valóban 
ártatlan az ember nem lehet, csupán az Isten, ezért a teljes 
ártatlanság megvallása Istenné levést jelent. Ez pedig az em-
ber számára a legnagyobb bűn, hiszen Istennel senki nem 
állhat egy sorban. Tehát Beney szerint az ártatlanság a bűn.9 

Ez azonban József Attila esetében nem képzelhető el: csak 
annál lehet az ártatlanság ilyen módon a kevélység bűne, aki 
a szó klasszikus értelmében hívő. Hogy József Attila nem az, 
aligha szorul bizonyításra. Mindenesetre Beney Zsuzsa gon-
dolatmenetéből hasznosítható a bűn és Isten motívum össze-
kapcsolása, amely — véleményem szerint — fordított előjel-
lel igaz, azaz a bűn-problematika hívta elő az Isten utáni 
vágyat, mint azt később látni fogjuk. Fontos még megemlí-
teni Németh G. Béla álláspontját: 

,,A semmibe hullás veszélyének érzetével együtt szükségszerűen 
együtt lép be utolsó éveinek egy másik, már érintett, meghatározó 
érzetéé, a bűnösségé. A létező semmibe hullása kívülről, közömbös 
— tárgyian nézve, egy létezés lehetőségeinek elvesztése, belülről 
erkölcsi — személyesen nézve, egy létezés lehetőségeinek elmulasztása. 
A közömbös nem érzi, nem tapasztalja a semmi veszélyét, s így érzete 
sincs a bűnösség lehetőségéről."10 

9 Beney Zsuzsa: József Attila két késői versének Isten-képe. 
Vigília 1977. 5 - 6 . 382. 

10 Németh G. Béla: A kimondás törvénye (A kései József Attila 
világképe és poétikája). N. G. B. : Hosszmetszetek és keresztmetszetek. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987. 239. 



442 Janzer Frigyes 

Tehát eszerint a bűn az élet lehetőségeinek elmulasztása a 
semmibe hullás miatt. Érdekes ez a vélemény, de hibája 
ugyanaz, mint a többié, azaz egy konkrétumban „megtalál-
j a " a bűnt, s ez legfeljebb csak néhány versre erőszakolható 
rá, de semmiképpen sem fedi le a bűn-versek sokszínűségét. 
Az azonban nagyon fontos, hogy Németh G. Béla összeköti 
a bűnt a semmi motívummal, s ezt még hasznosítani fogjuk. 

Bár a szakirodalom sok megállapítása felhasználható, még 
sem ad megfelelő kiindulási alapot a motívum elemzéséhez. 
Ebben mindenekelőtt József Attila sokat idézett Szerkesztői 
üzenete lehet segítségünkre. Ezt a megnyilatkozást nem te-
kintem feltétlen megcáfolhatatlannak, de egyfajta vélemény-
nek — amely figyelembe veendő — igen. A Szerkesztői üze-
netben benne van a bűn motívum megfejtésének magja, így 
érdemes hosszabban is idézni: 

„Mert két féle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert 
büntetés jár érte az uralkodó földi hatalmak különös gondoskodása 
folytán. A gyermek sír, mert fáj a hasa — megfenyegetik tehát, hogy 
ne nyafogjon örökké. A földtelen parasztság, a munkanélküliek 
milliói szervezkedni próbálnak, hogy sorsukon javítsanak, mert 
képtelen nyomorban élnek — megfenyegetik tehát diktatúrával őket, 
hogy ne zavarják a rendet. Az ilyen fajta bűnök igen könnyen meg-
szüntethetők például azzal, hogy nem jár büntetés értük. Az ilyen 
bűnök ellen lehet és kell küzdenünk — mégpedig a büntetlenség 
biztosításával, az intézményes szabadsággal. Az emberiség, egész 
történelme folyamán, ilyen módon küzdött e bűnök ellen. A rab-
szolgaszökés, a jobbágyköltözés bűnét azzal szüntette meg a tár-
sadalom, hogy nem büntette; azzal, hogy megszüntette a rabszolgasá-
got és a jobbágyságot. A másikfajta az a bűn, amelyet akaratlan 
elkövetett az ember és akkor is megbán elkövetője, ha nem büntetik 
érte. Ez az eredendő bűn. Bűn az ellen, akit szeretünk. Az ilyen bűn 
ellen nem elég nem-büntetéssel küzdeni, az ilyen bűnt kifejezetten meg 
kell bocsátanunk egymásnak. Az ilyen bűnt meg nem bocsátani maga 
is bűn. [. . .] Ez ellen a bűn ellen bizony nem lehet másként cselekedni, 
mint küzdeni egy olyan társadalmi rendért, termelési módért és elosz-
tási szervezetért, melyben az emberek könnyebben megbocsátanak 
egymásnak. Ne feledkezzék meg arról sem, hogy az osztálytársadal-
makban azoknak a bűnöknek a tudata, melyek csak azért bűnök, 
mert büntetés jár értük, homályosítja el az eredendő bűnnek, a szere-
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tet ellen elkövetett bűnnek tudatát (ha ugyan egyáltalában engedi 
létrejönni) és ez teszi lehetetlenné, hogy megbocsátásra képesek és 
alkalmasak legyenek az ember fiai."11 

Az első fajta bűn (a bűntelen bűn) az, amely a versek bűn-
képzetének alapját alkotja, ehhez képest másodlagos a sze-
retet elleni bűn, amely éppen az előbbi ellensúlyozására jött 
létre — mint majd a versekben látjuk. A Szerkesztői üzenet 
könnyedén, fölényes biztonsággal beszél a bűnről (főleg a 
bűntelen bűnről), pedig József Attila számára sokkal életbe-
vágóbb problémát jelentett ez. Elviselhetetlensége nem a bű-
nösségérzés elviselhetetlenségében van, hanem a bűn-prob-
léma — alább kifejtendő — végzetes konzekvenciáiban. 

József Attilában — eszményként — élt a fájdalom -» bün-
tetés -> bűn „gyermekes" gondolatsora. Azaz a fájdalom, 
akármilyen formában is éri az embert, feltétlenül büntetés, 
ami egyben bűnt feltételez. De ez a „gyermekes" gondolat-
sor egyben a világ erkölcsi rendjébe vetett hit is. Ahogy Be-
ney Zsuzsa írja: 

„Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely 
ezt az erkölcsi világképet kialakította, megszűnt . . . A bűn fogalma 
megfoghatatlanná, irracionálissá válik, s ennek tükörképeként 
(például Kafkánál) a büntetés is."12 

Az eszmény és valóság ellentmondásba került. Azaz József 
Attila érezte, hogy a fájdalom nem mindig büntetés, így nem 
egy bűn következménye. De ez az elszakadás esetleg elfogad-
hatatlan konzekvenciákkal is jár. A bűn elválik a fájdalom-
tól: 

Ártatlanok, 
csizmák alatt sikongjatok 
és mondjátok neki: Nagyon fáj. 

(Nagyon f á j ) 

11 József Attila: Szerkesztői üzenet. Szép Szó, I. kötet, II. füzet, 
2. szám, 1936. április 9 7 - 9 8 . 

12 Beney Zsuzsa: I. m. 318. 
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József Attila kénytelen feltételezni a bűnt (bűnét), de mind-
untalan bebizonyosodik számára, hogy az nem létezik: 

Zord bűnös vagyok, azt hiszem, 
de jól érzem magam. 

Csak az zavar e semmiben, 
mért nincs bűnöm, ha van. 

(A bűn [II.]) 

A büntetés — amely a bűn feltételezésére készteti — a világ 
elviselhetetlensége: elsősorban is a magány, a szeretethiány: 

Mint űrt a fényszóró, csupasz tekintet 
kutatja bennem: Mit vétettem én, 

hogy nem felelnek, akárhogyan intek, 
hogy nem szeret, ki jog szerint enyém. 

(Ki-be ugrál.. .) 

Hogy pontosan mit jelent a fájdalom büntetés -» bűn 
sor, azt egy világirodalmi párhuzam felidézésével láthatjuk 
be. Camus-t már 1962-ben párhuzamba állította Bori Imre 
József Attilával,13 igaz, a Közöny kapcsán tette ezt. Mészáros 
Vilma — bár magyarázat nélkül - Camus bűn-képzete kap-
csán idézi József Attilát.14 A párhuzam jogos, de József 
Attila bűn motívumát vizsgálva A bukást érdemes idézni : 

„Igaz, ön nem ismerheti azt a föld alatti börtöncellát, amelyet a 
középkorban bugyornak hívtak. Rendesen egész életére ottfelejtették 
az embert. Ez a cella a többitől leleményes méreteiben különbözött. 
Nem volt elég magas, hogy felállhasson benne az ember, de ahhoz sem 
elég széles, hogy bárhogy is leheveredhessen. Ezt a kínosan feszélyező 
helyzetet kellett választani: átlósan élni; az alvás zuhanás volt, az 
ébrenlét görnyedés. Lángesze volt annak, kedves, ismerem szavaim 

13 Bori Imre: I. m. 1115. 
14 Mészáros Vilma: A mai francia regény. Gondolat, Bp. 1966. 307. 
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értékét, aki ezt kiagyalhatta. A z a változhatatlan kényszer, amely meg-
törte a testét, minden egyes áldott nap arra oktatta az elítéltet, hogy 
bűnös, és az ártatlanság a vidám nyújtózkodásban rejlik. El tudja-e 
képzelni ilyen cellában azt az embert, aki a hegycsúcsokat és a hajó-
hidakat szereti? Hogyan? Hogy ártatlanok is élhettek ilyen cellában ? 
Nem valószínű, cseppet sem valószínű! Mert ha valóban így volna, 
csütörtököt mondana egész okoskodásom. Micsoda! Az ártatlanság 
arra kényszerüljön, hogy púposán éljen, nem, az ilyen elméletet egy 
pillanatig sem fogadhatom el. De nem is lehetünk meggyőződve 
senkinek az ártatlanságáról, viszont biztosak lehetünk minden ember 
bűnösségében. Minden ember tanúskodik minden más ember bűné-
ről, ez az én hitem és reménységem."15 

József Attila sorai kísérteties hasonlóságot mutatnak: 

kuporogva csak várom a csodát, 

hogy jöjjön el már az, ki megbocsát 
és meg is mondja szépen, micsodát 
bocsát meg nékem e farkasveremben! 

(Mint gyermek...) 

A bukás főhősének gondolatmenete sejteti a fájdalom bün-
tetés bűn logikai sor felbomlásának elfogadhatatlanságát. 

A felbomlás veszélyére a legelső reakció a bűnkeresés le-
het. Hiszen, ha megtalálható a bűn, helyreáll a logikai sor. 
Akkor a fájdalom egy eddig fel nem ismert bűn következmé-
nye, azaz jogos büntetés. József Attila tehát elkezdi keresni 
bűnét. Bori Imre így ír a költő ezen törekvéséről: „bűnöket 
talál ki, el nem követett bűnökkel vádolja magát (A bűn), 
csak hogy nevet adhasson annak a szorongásnak, amely ki-
tölti tudatát".16 Idéztem Beney Zsuzsát is, aki szintén utalt a 
bűnkereső versekre. József Attila néha úgy tesz, mintha meg-
találná bűnét, mintha teljes bizonyosságot nyerne felőle (pél-
dául En nem tudtam), de minduntalan visszaesik a bizonyta-
lanságba: 

15 A. Camus: A bukás. = A. C. : Regények és elbeszélések. Európa 
Könyvkiadó, Bp. 1979. 5 7 5 - 7 6 . 

16 Bori Imre: I. m. 1123. 
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Hogy bűnös vagyok, nem vitás. 
De bármit gondolok, 

az én bűnöm valami más. 
Tán együgyű dolog. 

(A bűn [II.]) 

Sőt, tisztában van azzal, hogy ártatlan, és bűnét (mivel nincs) 
nem találhatja meg: 

Emlékezz, hogy hörögtél 
s hiába könyörögtél. 
Hamis tanúvá lettél 
saját igaz pörödnél. 

(Tudod, hogy nincs bocsánat) 

A bűnkeresésben jó nyersanyag volt számára a pszichoana-
lízis által feltárt gyermekkor. A legjobb példa arra, hogy az 
Ödipusz-komplexusból származó bűn mennyire csak nyers-
anyag, díszlet, A bűn [II.] című versből való: 

Elmondom: Öltem. Nem tudom 
kit, talán az apám — 

elnéztem, amint vére folyt 
egy alvadt éjszakán. 

József Attila csak eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha 
ez lenne a bűne. Éva Brabant ezt a játékot vette komolyan, 
pedig ha József Attila — bármiben is — megtalálta volna 
bűnössége bizonyítékát, már nem lett volna olyan kínzó az 
érzés. De más irányban is keresi bűnét, így a költő-lét is fel-
kerül a „bűn-jelöltek" listájára: 

De énnekem 
pénzt hoz fájdalmas énekem 
s hozzám szegődik a gyalázat. 

(Nagyon fáj) 
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Folytathatnánk a sort. József Attila beleéli magát egy-egy 
bűnbe, de újra és újra bebizonyosodik, hogy az sem az igazi, 
a költő ártatlan. A bűn-keresés főleg a bűn-versek első idő-
szakára jellemző, de megtalálható 1937-ben is. Bármennyire 
reménytelen, mégis kénytelen keresni, hiszen itt a bűn pozi-
tív dolog. A bűnösség törvényeket feltételez, tehát a világnak 
valamilyen rendjét. Ha megtalálom bűnöm, megtalálom a 
világrendet is. És ez az igazi cél. 

A bűn és a büntetés tehát elszakadt egymástól. Ez önma-
gában még nem kellene, hogy feltétlenül tragikus legyen. Él-
hetne az ember tragikus érzés nélkül, bizonyos értelemben 
boldogan azzal a tudattal is, hogy a büntetés (fájdalom) nem 
egy bűn következménye. József Attila egyik, 1929-es önval-
lomását idézhetjük: 

„Sokat szenvedek, de pusztán magamért, és így az nem számít semmit. 
Az értékek és igazságok elhagyatottsága miatt kétségbeesnem pedig 
oktalanság volna: azok, akár akarjuk, akár nem, önmaguktól is 
rengő virágzásba pattannak, mint isten tekintetére a rózsaliget."17 

Jól látható itt, hogy ami megkímélhet a bűn és a büntetés 
szétválásának végzetes konzekvenciáitól, az a világrend, s a 
világrend értékein, igazságán alapuló jövő biztos hite. A ké-
sei (1935 utáni) József Attilánál ez a hit nincs meg. 

Itt újra Camus művének, A bukásnak néhány mondata 
segíthet : 

„Aki elfogad egy törvényt, nem retteg az ítélettől, amely visszahelyezi 
a hite szerint való rendbe. De a legfőbb emberi gyötrelem, ha törvény 
nélkül ítélkeznek rajtunk. Mi ebben a gyötrelemben élünk."18 

Ez a törvény-nélküliség József Attilánál a harmincas évek 
második felében nem csupán az adott társadalom rend-telen-
ségét jelenti, hanem ennél többet. A bűn [I.] című versben 
ezt olvashatjuk: 

17 József Attila vallomása önmagáról (1929). = JAÖM. IV. Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1967. 22. 

18 A. Camus: I. m. 581. 
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Zord bűnös vagyok, azt hiszem 
és jól érzem magam. 

Csak az zavar e semmiben, 
hogy bűnöm odavan. 

Már az előbb jelzett problémák alapján is szükségesnek lát-
szik a bűn motívum teljes megértéséhez a semmi motívum 
elemzése. így most ez utóbbi vizsgálata erejéig fel kell füg-
gesztenünk a bűnnel kapcsolatos vizsgálódásunkat. 

(A semmi motívum) A motívumról a következő fontos 
megállapításokat olvashatjuk Németh G. Bélánál: 

„A szó, a semmi ugyan meglehetősen korán megjelenik költőnknél, de 
rendesen csak a köznyelvi beszéd napi szóhasználatának értelmében. 
Később, kivált a harmincas évek elején már egész verset besugárzó 
vagy éppen szervező metaformaggá is lesz. [. . .] Igazi lírai-gondolati, 
lírai-filozofikus jelentést azonban utolsó két-három esztendejében 
nyer."19 

Mielőtt konkrétan rátérnék a semmi elemzésére, érdemes 
egy kitérőt tenni József Attila társadalomfelfogásának válto-
zásaira a harmincas években. A kifejezetten osztályharcos, 
proletár szemléletű versek 1930 közepétől sorakoznak, a 
Bánat (Futtám, mint a szarvasok . . .) után. Két évig tart ez a 
jövőben annyira biztos hang. 

mig okulón eme harcból is belátja a többség, 
hogy csak az öntudatos proletárok diktatúrája 
vethet véget a burzsikizsákmányolásnak örökre. 

(Párbeszéd) 

A történelem futószallagára 
szerelve ígyen készül a világ, 
hol a munkásság majd a sötét gyárra 
szegzi az Ember öntött csillagát! 

( Munkások) 

19 Németh G. Béla: A semmi sodra. Új írás, 1980. 6. 6. 
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De elkezdődik e szemlélet bomlása. Az 1932. év végi versben 
már ezt olvassuk: 

Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a 
harcosok közé, 

Meghalni semmiért sem tudna, de ha villamos ütné el, 
bátran állna 

a halál elé. 
[Hová forduljon az ember. . .] 

Ez még nem jelenti az osztályharcos jövőkép teljes elveszté-
sét, de belép a bizonytalanság mozzanata. A következő évek-
ben több próbálkozást tesz a költő az 1930-32 közti távlat 
visszanyerésére — például az 1934-es [Díványon fekszem...] 
című versben —, sikertelenül.20 

Az előbbiekből is nyilvánvaló, hogy 1930 és 1932 között a 
semmi motívum még csak meg sem jelenhetett József Attila 
költészetében. De 1933 egyik első versében, a Reménytelenül-
ben már megtaláljuk. Nagy eltávolodás ez az előző évtől. A 
semmi itt a reménytelenséget jelenti. De ez az egyéni élet 
(hiszen a „szivem" egyes szám első személyű birtokosra utal) 
reménytelensége, és szemben áll vele a világ törvényének 
(„csillagok") szelídsége. Hangsúlyozni kell, hogy a versben 
nem az egész világ semmije és reménytelensége a motívum 
jelentése. E versből is látható, hogy a semmi motívum a jövő 
hiányát, a reménytelenség tartalmát hordozza, így e motívum 
elemzése során a továbbiakban figyelemmel kell lennünk a 
jövő szférájára. 

A város pereménben a proletárok még mint a jövő letéte-
ményesei jelennek meg. Az 1934-es Eszmélet IV. szakasza 
fontos változást hoz a motívumban: 

20 Hasonló változásokat regisztrál József Attila társadalomfelfo-
gását a tanulmányokban elemezve Miklós Tamás (Miklós Tamás: 
József Attila metafizikája. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 101.) is. 
Itt a versek — nagyobb időbeli sűrűségük miatt — talán még ponto-
sabban segítenek meghatározni e változások kronológiáját. 
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Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra. 

Az első öt sor megfogalmazza a jelen világának állapotát, 
annak mozdulatlanságát és mozdulhatatlanságát, majd éles 
váltással mégis a jövőről kezd el beszélni a vers. Persze ez 
már nem ugyanaz a jövő, mint 1930 és 1932 között. Van 
ugyan egy „lesz", de ez a „nincs"-re épül: valamilyen mó-
don a semmiből kell kinőnie a jövőnknek. „Jövőnknek", 
és ez a legfontosabb, hiszen itt nem csak az egyéni élet 
kilátásairól van szó, hanem az egész világéról, a társadalo-
méról. Fontos látnunk, hogy az Eszmélet József Attilája új 
gondolkodása ellenére is őrzi a jövő hitét, mégha bevallottan 
utópisztikus hitként is. Ezen utópisztikusságnak — mint 
majd látjuk — a következő években lesz végzetes kifutása, 
itt is ezért kell fölhívnunk rá a figyelmet. A következő idő-
szakban a semmi motívum tartalmában többször is feltűnik 
a jelen megmerevedése által veszélyeztetett, mégis megőrzött 
jövő képe. így van ez a (nagy valószínűséggel ugyancsak 
1934-es) Nyári délután című versben is: 

Az idő semmit játszik, 
langy tócsa most megállt. 

Hogy elleng, abból látszik, 
hogy remeg a virág. 

1935-ben újabb — az eddigieknél fontosabb — változás 
következik be a semmi motívum jelentésében, méghozzá egy 
időben a bűn motívum térnyerésével. A Mint gyermek. .. 
(amely 1935 közepén keletkezhetett) című versben ezt írja: 
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Világot hamvasztottam el szivemben 
és nincs jó szó, mely megríkasson engem, 
kuporogva csak várom a csodát, 

Idézhetnénk a Légy ostoba című verset is. A tanulság: József 
Attila világa „semmi"-vé vált, ezzel jövőjének lehetősége a 
csodavárásra szűkült. Könnyen félreérthetjük ezeket a soro-
kat, fontos tehát minden szó jelentését külön is hangsúlyoz-
nunk. Az a képzet, amely József Attilában élt korábban a 
világról, bizonyult semmisnek számára. így elvesztette saját 
jövőjének reális lehetőségét (természetesen igényét nem). 
Tehát nem állítja fel az objektív érvényesség igényével a vi-
lág = semmi képletét (bár nem választja el szakadék ettől), 
„csupán" saját számára fogadja el ezt az állítást, nem zárva 
ki tévedése lehetőségét, más világképek esetleges igazságát. 
Mondhatjuk ezt úgy is, hogy 1935-ben a költőben szubjek-
tíve megkérdőjeleződik a világ létébe (és ezzel az értelmes 
emberi távlatba) vetett hit. Ez a messze vezető gondolat szo-
rosan összefügg - mint majd látjuk — a bűn motívum prob-
lematikájával. 

József Attila haláláig folytatódik a semmi-versek sora: az 
1936 őszi Irgalom és Kosztolányi című verseket említhetjük. 
Az 1936-os év végén a motívum további mélységeket ér el. 
A teljes semmibe zuhanástól való félelemről beszél a Ki-be 
ugrál. . . , a tökéletes hittelenség állapotáról a Kiáltozás, 
egy 1936-os töredékben pedig a következőket írja a költő: 

Mint a motor, mely már begyulladt, 
de nincsen utja ésnem indulhat 
olyan vagyok s ha bátrabb volnék, 
értelmetlen szavakat szólnék. 

[Szólj hát. . .] 

Ami e töredékben még csak feltételes, az bekövetkezik a 
Semmi című versben : 
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Nincsen málhám. 
Valamit elfelejtettem — talán ha azt kitalálnám. 
Egy: semmi. 
Kettő: semmi. 
Három: semmi. 
Olyan szokatlan, mint ez a pályaudvar, 
hogy egyáltalában nincsen semmi. 

A semmi totális világmagyarázat lett, és innen visszatekintve 
nem is látszik más „világkép" lehetségesnek. Ez a gondolat 
majd a „Költőnk és Kora" című versben fejeződik ki talán a 
legszebben, így erre — és az ugyancsak kulcsfontosságú 
Kiáltozásra. — még visszatérek. Itt csak egyetlen semmi-ver-
set említek, az 1937-es Flórának címűt. Ez a vers visszautal 
két jövőképpel rendelkező versre, s egyben „vitatkozik" is 
velük. Visszatekint az Eszmélet IV. szakaszának bokor és 
virág motívumára, de míg ott ezek a jövő jelentését hordoz-
ták, itt puszta szépségek az üres világban: 

. . .Kiülnék 
a fehérhabú zöld egek, 
fecsegő csillagfellegek 

mellé a nyugalom partjára, 
a nem üres ür egy martjára, 
szemlélni a világokat, 
mint bokron a virágokat. 

Ilyen lenne az űri szemle. 
Milyen szép! — bólintva mindenre, 
meglátnám, milyen kéken ég 
az ég, mely hozzád illenék. 

Hasonló visszautalás van a versben A Dunánál történelmet 
jelentő metaforájára (folyó). A jövő, a cél felé tartó történe-
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lem vész el e versben két másikhoz képest. Az Eszmélet vagy 
A Dunánál lényeget hordozó motívumai (bokor, virág; folyó) 
itt a látszat tartalmával telnek meg: 

Mert a mindenség ráadás csak, 
az élet mint az áradás csap 
a halál partszegélyein 
túl, űrök, szívek mélyein 

túl, túl a hallgatag határon, 
akár a Duna akkor nyáron. . . 

(Menedékkeresések) Amíg a jövőtudat még valamiképpen 
megvolt, addig nem vált hangsúlyossá a bűn-problematika, 
és addig minden fájdalom elfogadható volt. József Attila 
tudta, hogy nem tart örökké az ártatlanokat sújtó büntetés, 
a történelemnek volt rendje. De a költő elveszítette e törté-
nelmet (pontosabban a jobb felé fejlődő történelembe vetett 
hitet). így vált örökérvényűvé és teljesen elviselhetetlenné a 
bűntelen bűnösség. Tehát a motívum előkerülésének oka 
végső soron a jövőkép elvesztése. József Attila azonban — 
mély etikai tartásánál fogva — nem képes feladni e hitét. 
Mészáros Vilma Camus kapcsán írja, de József Attilára is 
V onatkozik : 
„ H a [. . .] a világot rossznak tartom és ebbe nem kívánok cinikusan 
belenyugodni, csak három megoldás áll előttem: a) a világ megvál-
toztathatatlan, csak az öngyilkosság segít, b) a világot az emberek 
meg tudják változtatni, s végül с) a vallás, mely a futó és lényegtelen 
földi évekért kárpótlásul egy értelmes túlvilágot kínál."21 

Amiért a kései Camus, azért fordul a kései József 
Attila is az Isten felé.22 Persze nem a túlvilági boldogságért 

21 Mészáros Vilma: I. ni. 308. 
22 A motívum egy hosszabb szünet után 1935-ben jelenik meg újra 

a bűnnel együtt. Vö. Szegedi Ildikó: Az Isten-motívum József Attila 
költészetében. = Lelkedet érzed. Acta Iuvenum (Acta Universitatis 
Szegediensis), Szerk. Szigeti Lajos Sándor, JATE ВТК [1983]. 89. és 
Beney Zsuzsa: I. m. 312. 
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— ő ezzel soha nem tudta volna beérni —, hanem egy etikus 
világrendért, amelyben csak a bűnért jár büntetés, másért 
nem. 

Ijessz meg engem, Istenem, 
szükségem van a haragodra. 
Bukj föl az árból hirtelen, 
ne rántson el a semmi sodra. 

És verje bosszúd vagy kegyed 
belém: a bűntelenség vétek! 
Hisz hogy ily ártatlan legyek, 
az a pokolnál jobban éget. 

( Bukj föl az árból ) 

Persze ez nem is igazán Isten-keresés, hanem inkább nosztal-
gia: 

Óh boldog az, kinek van Istene, 
ki rettenetes, de maga a Jóság; 
kinek sebet kap reszkető keze, 
ha leszakítja a tilalmas rózsát. 

Óh boldog az, kinek van Istene; 
bűne csupán a látható valóság; 
mert rajta van a Mindenség Szeme, 
elnézi őt, az Öröklét lakósát. 

Én nem leltem szivemben, sem az égben 
(Szonett [Óh boldog az. . .]) 

Miután a transzcendenciában sem talált történelmet, — tehát 
az Istenkeresés sikertelensége után —, József Attila egy utol-
só próbálkozást tett. (Persze az „utolsó" nem feltétlenül je-
lent időbeliséget, nem arról van szó, hogy meghalad egy-egy 
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gondolatot, hanem körforgásszerűen elő-előjönnek a külön-
böző megoldási kísérletek.) 

A szeretetben (azon belül is elsősorban a szerelemben) 
próbál kapaszkodót találni. Ezt a kapaszkodót főleg a nő 
(aki egyben anya) nyújthatja. Ahogy Szigeti Lajos Sándor 
írja: anya és nő 

„összekapcsolódása, egymást felidézése mindenképpen indokolt 
József Attila költészetében. Elsősorban is azért, mert aránytalanság-
képzeteivel, magányosságtudatával az anyát és a nőt (szerelmét) tudja 
és akarja szembeállítani. Az anya és a nő: mindketten az életet jelen-
tik a számára: a harmóniát, az arányosság igényét, lehetőségét. Más-
részt indokolt összekapcsoltságuk az ellenkező végletben is: szeretet-
lenségét, elhagyatottságát, kifosztottságát és az ebből fakadó fájdal-
mat is az anyával és a nővel szemben érzi igazán, bennük tudja e kép-
zetek legadekvátabb jelképét megtalálni."23 

Alapvető az a kérdés, amelyet Szabolcsi Miklós az utolsó 
évek szerelmi költészetével kapcsolatban tesz fel: 

„Csak a szerelem tudja így átváltoztatni a világot? Vagy a szerelem is 
csak régóta várt ürügy arra, hogy át tudja változtatni? Mindkettő 
együtt?24 

Idézhetnénk a [J ha nem volt még halálos szerelem...] kez-
detű töredéket annak bizonyítására, hogy a szerelem ereje 
által — József Attila reménye szerint — a kín „értelmes kín" 
lesz, de a szerelemnek hiánya magát a halált jelenti ; és arra, 
hogy az igazi bűn a szeretet elleni bűn (amelynek alesete a 
meg-nem-bocsátás bűne), ahogy a Szerkesztői üzenet is írta, 
hiszen a legutolsó menedéket veszi el az, aki a szeretetet 
megtagadja: 

Azt tagadta meg, amit ér. 
Elvonta puszta kénye végett 

23 Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljesítmény (Motívum-
értelmezések). Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 63 — 64. 

24 Szabolcsi Miklós: „Az ésszel fölfogott emberiség világossága." 
= József Attila útjain (Tanulmányok). Kossuth Könyvkiadó, Bp. 
1980. 149. 

2* 
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kivül-belől 
menekülő élő elől 
a legutolsó menedéket. 

(Nagy on fáj) 

Igaznak tartom, amit Miklós Tamás ír a szerelem szerepéről : 

„A teoretikusan megélt út még nem feltétlenül ténylegesen bejárt 
út is. Zárójelbe tenni, elfojtani, vannak kötések, melyek segíthet-
nek. [. . .] Hogy azért e kötések mégis, az utolsó pillanatig is döntő 
szerepet kaptak, azt legjobban a Flóra-szerelem jelzi. Mikor már úgy 
látszik, semmi súly nem kerülhet a mérlegbe, melynek túloldalát 
a semmi húzza, akkor lép be a Flóra-ügy. Talán mégiscsak a szerelem, 
talán minden tudás ellenére ez lehet a szubjektumot megmentő, vissza-
igazoló szintézis [. . .] csak a teoretikus megértéssel szemben fogad-
ható el, de amit mégis oly jó lenne elfogadni: »Most hát a töltött 
fegyvert / szorítsd üres szivedhez. / Vagy vess el minden elvet / s még 
remélj hű szerelmet, / hisz mint a kutya hinnél / abban, ki bízna 
benned.«"24 

Az igazságnál erősebb „érv" akar lenni a szerelem. Csakúgy, 
mint Kafkánál egy helyütt: 

„Mindaz, amit mondasz, bizonyos értelemben igaz — felelte K., s 
ahogy a szemrehányást megszokta, erőt is vett magán — , nem mond-
hatni, hogy nem igaz, éppen csak ellenséges. Ezek ellenségemnek, a 
kocsmárosnénak a gondolatai, még akkor is, ha azt hiszed, hogy a 
tiéid, és ez vigasztalásomra szolgál. [. . .] De gondold csak meg, 
Frida: ha minden pontosan úgy lenne is, ahogyan a kocsmárosné 
mondja, ez csak egy esetben lehetne nagyon kegyetlen dolog: ha nem 
szeretnél."26 

De a szerelem még ennél is több. A szerelem koordinátarend-
szer, melynek vannak törvényei. Ezek ellen lehet véteni, így a 
bűnösség értelmes lesz.27 József Attilának ki kell találnia a 

25 Miklós Tamás: I. m. 9 2 - 9 3 . 
26 F. Kafka: A kastély. = F. K.: A per, A kastély. Európa Könyv-

kiadó, Bp. 1984. 4 1 0 - 1 1 . 
2' Miklós Tamás szóbeli közlése e gondolat. 
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szerelmet, hogy rá lehessen fogni a disszonanciát. Szeretné 
hinni, hogy a szerelem egy másik világrend, egy másik etika 
a világban létezővel — az etikátlan etikával — szemben. 
Ahogy a Szerkesztői üzenet írja, a szerelem etikájának meg-
sértése az igazi bűn, mert ezzel egy létező (József Attila re-
ménye szerint létező) etikát sértünk meg. A szerelem (szere-
tet) mindenható: rendet, etikát, történelmet pótol: 

szeress: ne legyek rossz nagyon — 
( Kiáltozás) 

A semmi elleni menedék a szerelem: 

Ő az okmány, kivel a kellem 
a porráomlás ellen, a szellem 
az ólálkodó semmi ellen 
szól, pöröl szorongó szerelmem. 

(Flóra 1-5) 

A szerelem, a „legutolsó menedék" elvesztése végzetes kö-
vetkezményekkeljár, a jövőkép teljes elsötétülésével, a sem-
mibe hullással. 

Hiába próbált meg mindent József Attila, „A bűn az nem 
lesz könnyebb" (Tudod, hogy nincs bocsánat). Amikor ezzel 
a sorral találkozunk, a költő egyik legsűrítettebb metaforá-
jával állunk szemben. A bűn motívuma egész verseket, hosz-
szű gondolatsorokat őriz magában, megjelenésével felidézi 
ezeket, helyettük áll. Hordozza a fájdalom —> büntetés —> 
bűn sor meghasadtságát, a jövőkép elvesztését és mindazt, 
amit a bűnnel kapcsolatban elmondtunk. 

(A bűn és a semmi végső konzekvenciái: Kiáltozás, „Köl-
tőnk és Kora") A Kiáltozás (amit József Attila is sokra tart-
hatott, hiszen utolsó kötete legvégén helyezte el) tömör-össze-
foglaló jellegével szinte meghatározta gondolatmenetem vá-
zát. Sűríti vonulatának majd minden problémáját. Feltűnő 
a versszakok párhuzamos szerkesztése, amely révén bizo-
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nyos — kulcsfontosságú — kijelentések többször is ismétlőd-
nek. Ilyen elsősorban a bűn-élmény, amely refrénszerűen 
hangsúlyozódik: „félek a büntetéstől." Ez már az első vers-
szakban össze van kötve a semmi motívummal : 

Eszméim közt, mint a majom 
a rácsok közt le és föl, 

vicsorgok és ugrándozom, 
mert semmit nem hiszek s nagyon 

félek a büntetéstől. 

Majd a semmi igazi, leglényegesebb tartalmát — az emberi-
ség távlatának elvesztését — a harmadik versszakban mondja 
ki a költő: 

Mint fatutaj a folyamon, 
mint méla tót a tutajon, 
száll alá emberi fajom 

De mindez József Attila pusztán (alátámasztási pontok nél-
kül) maradt etikuma számára nem fogadható el, kiváltja a 
tiltakozás gesztusát: „de én sirok, kiáltozom:". Mindhárom 
versszakban megtalálható a szerelemnek (szeretetnek) szánt 
mindenható, a semmi ellen oltalmat jelentő szerep: 

Jaj, szeressetek szilajon, 
hessentsétek el nagy bajom! 

Ölelj meg, ne bámulj vakon 

szeress : ne legyek rossz nagyon — 

És végül ott van a versben az isten (és egyben világrend) ke-
resésének sikertelensége is: 

nincs halhatatlan oltalom, 
akinek panaszolhatom: 

félek a büntetéstől. 
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Ugyanígy a bűn kulcsverseként lehetne elemezni a Tudod, 
hogy nincs bocsánatot is. 

A semmi motívum végső kifutását ismerhetjük fel a hason-
lóan „sűrű" „Költőnk és Kora" című versben. Németh G. 
Béla ezt írja : 

„nem az emberi létezést tudta s mondta semmisnek, hanem a maga 
sorsát menthetetlenül tragikusnak. Nem a törvényt tagadta, nem a 
reményt, s nem egy magasabb egyetemesre való vonatkozást."28 

Ez a vélemény általánosnak tekinthető a szakirodalomban. 
Bár igaz ez A Dunánál vonulat verseire, nem áll a kései semmi-
versekre; különösen az 1936 legvége után keletkezett semmi-
versekre, amelyekben a semmi = világ képlet uralkodik. An-
nak idején Kosztolányi nihilizmusáról beszélve József Attila 
a puszta tényt, hogy költőtársa alkot, annak bizonyítékául 
hozta fel, hogy nem dobja el magától a „lehető világot".29 

A „Költőnk és Kora" a nem-alkotás határán lévő vers. Vers-
helyzete szerint a költő barátja biztatására ír. E meg is szólí-
tott barátnak („Jöjj barátom . . .") mutatja be az unszolás 
eredményét: „íme, itt a költeményem." De mi lehet egy olyan 
vers tárgya, amely azért nem akart megíródni, mert szerzője 
már „semmit nem hisz"? Természetesen (és paradox mó-
don) csak a semmibe süllyedés és maga a semmi.30 Erre a 
szinte megoldhatatlan feladatra vállalkozik a költemény. Ké-
pei úgy igyekeznek kifejezni a semmit, hogy az anyagi világ 
legkisebb, legabsztraktabb, leganyagiatlanabb jelenségeit 
teszik meg a metafora hasonlító elemévé: 

Ugy szállong a semmi benne, 
mintha valaminek lenne 
a p o r a . . . 

28 Németh G. Béla: A kimondás törvénye (A kései József Attila 
világképe és poétikája). = N. G. В.: Hosszmetszetek és kereszt-
metszetek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987. 247. 

29 József Attila: Kosztolányi Dezső. = JAÖM. III. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1958. 170. 

30 Hasonlóan értelmezi a verset Miklós Tamás is: I. m. 89—90. 
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ahogy zúg a lomb, a tenger, 
ahogy vonítanak éjjel 
a kutyák . . . 

De a költő is reagál saját vállalkozása képtelenségére: 

Én a széken, az a földön 
és a Föld a Nap alatt, 
a naprendszer meg a börtön 
csillagzatokkal halad — 
mindenség a semmiségbe', 
mint fordítva, bennem épp e 
g o n d o l a t . . . 

A „gondolat" fordított voltát segít megérteni egy másik vers: 

A hűség is eloldalog. 
A csöndbe térnek a dalok, 
kitágul, mint az űr, az elme. 
Kitetszik, hogy üres dolog 
s mint a világ visszája, bolyong 
bennem a lélek, a lét türelme. 

(Majd...) 

A gondolat (a versírás) tehát (miközben a világ a semmi felé 
tart) ellenkező irányú mozgás akar lenni. De — József Attila 
szavait megfordítva — a semmiség (a vers) nem juthat el a 
mindenségbe. E versben látszik talán a legszebben a munka 
motívum jelentése : 

Jöjj barátom, jöjj és nézz szét, 
E világban dolgozol 
s benne dolgozik a részvét. 
Hiába hazudozol. 
Hadd most azt el, hadd most ezt el. 
Nézd ez esti fény az esttel 
mint oszol . . . 
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Amíg a motívum A Dunánálban (a harmincas évek elejéhez 
hasonlóan) pozitív szerepet hordoz, addig itt a munka a sem-
mi beismerésére való gyávaság, puszta illúzió. Szerepe (a 
játékéval rokon módon) a nyugtatószerhez hasonló: 

S „dolgozom", imhol e papírhalom — 
a működésben van a nyugalom. 

[Le vagyok győzve . . .] 

Hiába volt tehát a barát buzdítása a versírásra, a költő nem 
hisz a munkában. De mindez József Attila számára már nem 
is tragikus, hiszen ahol semmi nincs, ott tragédia sincs. A 
„Költőnk és Kora" egy képzeletbeli kritikai kiadásban azok-
kal a „csöndbe tért dalok"-kal kerülne egy ciklusba, amelyek 
csak üres lapokat töltenek meg. 

(Két vonulat) Mivel eddig csak a Kiáltozás vonulat versei-
vel, motívumaival foglalkoztunk, legalább egy rövid kitekin-
tést kell tennünk a másik vonulatra is; így módunk lesz meg-
figyelni az ellentétes irányultságot. Sajátos jelenség, hogy 
egy időben a semmi-versekkel ilyen sorokat olvashatunk: 

Nem rettenek születni újra érted, 
te két milliárd párosult magány! 

(Emberiség ) 

Közeledik az én időm. Ha már 
ennyi a kín, világot vált valóra — 
én nem csalódom — minden szervem óra, 
mely csillagokhoz igazítva jár. 

Majd a kiontott vértócsa fakó lesz 
s mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt, 
majd játszunk békés állatok gyanánt 
és emlékezni s meghalni jó lesz. 

( Majd emlékezni jó lesz) 
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Mert mi teremtünk szép, okos lányt 
és bátor, értelmes fiút, 
ki őriz belőlünk egy foszlányt, 
mint nap fényéből a Tejút, — 
és ha csak pislog már a Nap, 

sarjaink bízóan csacsogva 
jó gépen tovább szállanak 
a művelhető csillagokba. 

(Március [Langy, permeteg eső. . .]) 

A semmi-versek vonulatával feltűnő ellentétet képező költe-
mények sora bővíthető: például az 1935-ös Május, Levegőt!, 
az 1936 közepén keletkezett A Dunánál, az 1937-es Thomas 
Mann üdvözlése, [Ős patkány terjeszt kórt. . .], Hazám stb. 
Világos, hogy ez nem az a biztos jövőhit, amelyet a harmin-
cas évek elején láttunk. Néha beismerten illuzórikusak e ver-
sek, de hogy megvan bennük nemcsak a távlat igénye, de hite 
is, az nem vitatható. 

A motívumrendszerek különbözősége alapján kitűnik, 
hogy a kései költészetnek két vonulata különíthető el, a jövő-
képpel nem rendelkező és a jövő hitét fenntartó versek sora. 
A szétválás abban ragadható meg, hogy 1935 közepétől ki-
kristályosodik az általam Kiáltozás vonulatnak nevezett 
verscsoport. Erre a változásra utalhat József Attila is Babits 
Mihálynak 1935. augusztus 18-án küldött levelében.31 A vál-
tozás bizonyítékául pedig verseket is küld, a Mint gyermek.../ 
és A bűn címűeket. 

A két vonulat létezésére van utalás a szakirodalomban is. 
Bókay Antal a Medvetánc utolsó részének („Versek 1933-
34-ből") és a Nagyon fáj kötetnek a verseit két csoportra oszt-
ja, az első típus verseit személyes lírának, a másodikat tár-

31 József Attila válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegy-
zeteket írta Fehér Erzsébet, Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 313. 
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gyias lírának nevezi. A kettő közt nem lát alapvető ellentétet, 
csupán mint a „költő egyéni, sokszor partikuláris emberi lé-
téhez" kötődő, illetve a „valóság lényeges átfogó meghatá-
rozásait megjelenítő" csoportot különíti el őket.32 Többek 
között már a „Költőnk és Kora" kapcsán is láthattuk, hogy 
nem kielégítő e magyarázat. Számunkra így gondolatmene-
téből nem is a két vonulat különbségének elemzése, hanem 
puszta elkülönítése fontos. 

A két vonulat létét a szakirodalomnál sokkal beszédeseb-
ben igazolja néhány régebbi tankönyv szelektáló eljárása. 
Egy 1973-as, 8. osztályos általános iskolai tankönyv a kö-
vetkező verseket közli (és elemzi) József Attilától:33 Favágó 
II., Anyám, Mondd, mit érlel. . . , Hazám. Az ugyancsak 
1973-as 4. osztályos gimnazista tankönyv pedig a következő 
versekről beszél hosszabban (legalább néhány mondatban):34 

Tiszta szívvel, Favágó, Tömeg, Szocialisták, Nyár, Fagy, Eső, 
Külvárosi éj, Anyám, Óda, Munkások, A város peremén, Bá-
nat (Hát kijöttem ide . ..), Reménytelenül, Mondd, mit érlel.., 
Thomas Mann üdvözlése, Egy spanyol földmíves sírverse, 
A Dunánál, Hazám, Ars poetica. Láthatóan jól érzékelik a 
vonulatokat a tankönyvek, hiszen a tanulók világnézetének 
„megóvása" érdekében egyáltalán nem közölnek bűn-, sem-
mi-verseket. (Ez alól csak a Reménytelenül kivétel, ez azon-
ban — 1933-as lévén, mint korábban láttuk — a legeny-
hébben „nihilista".) Ahogy Szabolcsi Miklós írja: a tan-
könyvek koncepciózus versválogatása (és elemzése) egy egy-
oldalú József Attila-kép kialakítására irányul („proletár-
költő"), s közben megfeledkeznek az 1932— 1937 közti idő-

32 Bókay Antal: Világkép és létértelmezés József Attila költészeté-
nek kiteljesedésekor (1932—1936). — Kandidátusi értekezés 1979. 
(MTAK Kézirattár D 8864) 5 0 - 53. 

33 Irodalmi olvasókönyv az általános iskolák 8. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1973. 

34 Magyar irodalom a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Bp. 1973. Ötödik kiadás. 
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szak ellentmondásairól.30 Szerencsére a jelenleg forgalomban 
lévő középiskolai tankönyvet már nem idézhettem volna a 
két vonulat létének negatív bizonyítására, mert ez már sokkal 
liberálisabban válogat a költő versei közül. 

Érdemes történetében is megnézni a problémát. 1930 és 
32 között a világkép szilárdsága miatt semmi jelét nem ta-
pasztaljuk a költészet két vonulatra szakadásának. A teljes 
egység stádiuma ez. Az 1933 — 34-es időszak viszont fontos 
változásokat hoz. Már ekkor megvan a két vonulat csírája. 
A Reménytelenül hordozza az értelmes emberi élet, a jövő 
igényének és a kimondás (a költői létből is következő) törvé-
nyének feszültségét. De mivel a reménytelenség csak az egyé-
ni életre vonatkozik, a költőnek nem kell megtagadnia a tár-
sadalom jövőjét. Később, a Kiáltozás vonulat verseiben 
olyan mértékű a semmi kimondása, hogy egyúttal nem elé-
gítődhet ki a jövő igénye is. Ez a másik vonulatban történik 
meg. 

A kései költészetnek nem minden verse tartozik a két vo-
nulat valamelyikéhez. Van néhány olyan vers, amely az élet-
tények, emlékek, érzések leírásán túl nem ad választ a sem-
mi kérdésére (például Temetés után, Az a szép, régi asszony). 
Természetesen ez semmit nem von le értékükből. 

A vonulatok, bár kibékíthetetlenek, mégis kapcsolódnak 
egymáshoz. A jövő-hittel rendelkező versek többször beval-
lottan illuzórikusnak tűnnek.36 Utalhatunk az [Ős patkány 
terjeszt kórt. . .] című versre, ahol a jövővel kapcsolatban 
mintha finom irónia színezné a bizakodást: 

S mégis bizom. Könnyezve intlek, 
szép jövőnk, ne légy ily sivár!. . . 
Bizom, hisz mint elődeinket, 

35 Szabolcsi Miklós: Néhány megjegyzés tankönyveink József 
Attila-képéhez. Könyv és Nevelés, 1980. 2. 67—70. 

36 Lackó Miklós A Dunánál\a\ kapcsolatban fejtegeti ezt: Lackó 
Miklós: Múlt, jövő, vígasz, részvét. „A mindenséggel mérd magad!" 
(Tanulmányok József Attiláról). Akadémiai Kiadó, Bp. 1983. 160. 
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karóba nem húznak ma már. 
Majd a szabadság békessége 
is eljön, finomúl a kin — 
s minket is elfelednek végre 
lugasok csendes árnyain. 

Ezen kívül e vonulat verseinek távlata a puszta hitre épül, 
és ez — tudjuk — nincs messze a hit-telenségtől. De fonto-
sabb összekötő kapocs a közös eredet. Mindkét parancs 
(a kimondás törvénye és a jobb felé tartó történelem nélküli 
világ elfogadhatatlanságának törvénye) erkölcsi parancs. 
Mindezek ellenére hangsúlyoznunk kell a különbségeket. 
A József Attila-i etikából következő két parancs olyan erő-
vel feszült egymásnak a kései költészetben, hogy két vonu-
latra szakította azt. Egyszerre kényszerült a világrend igenlé-
sére és tagadására: 

Nem emel föl már senki sem, 
belenehezültem a sárba. 
Fogadj fiadnak, Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva. 

Fogj össze, formáló alak, 
s amire kényszeritnek engem, 
hogy valljalak, tagadjalak, 
segits meg mindkét szükségemben. 

Tudod, szivem mily kisgyerek — 
ne viszonozd a tagadásom ; 
ne vakítsd meg a lelkemet, 
néha engedd, hogy mennybe lásson. 

(Nem emel föl) 


