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„...mintha rokonom..." 
(Jegyzetek József Attiláról) 

„József Attila verseit olvasva mindig azt érzem, mintha rokonom szólalt 
volna meg, aki lényegest és addig ismeretlent mond el nekem a családról 
és valamilyen végtelen atyafiság mítoszáról. Egy-egy szava, és ahogy mond-
ja, egyszerre váratlan és ismerős; megmásíthatatlan, mint a primitív kinyi-
latkoztatások, s valahogy már előbb is emlékemben élt. Aki ezt az ismerós-
séget ki tudja hangszerelni az irodalmi anyagból, az költő. Nyelve egyszerre 
megérett, mint a fiatal Aranyé. A magyar líra nagy nemzedékének törvényes 
leszármazottja. Van egy verse - a Külvárosi éj - mely múlhatatlanul hozzá-
tartozik ehhez a magyar lírához, mint a Szeptember végén, a Vén cigány vagy 
az Őszikék." 

Márai Sándor nyilatkozott így A Tollban a Medvetánc megjelenése alkal-
mából. Alkalmi megnyilatkozás, mint Hatvany Lajos és Kosztolányi Dezső 
ugyanott olvasható szavai - de nem alkalmi szöveg. Az Egy polgár vallomásai 
második kötetének egyik szakasza is lehetne. Ugyanazok a szavak, ugyan-
azok a hangsúlyok: család, atyafiság, „váratlan és ismerős". Az Egy polgár 
vallomásaiban Márai - többek közt - Franz Kafkával és Charles Péguy-vel 
való „találkozását" mondja el. 

Nem véletlen, hogy Márai a Külvárosi éjt emeli ki, hiszen szociális érzé-
kenysége párját ritkító volt. Választásában talán befolyásolta a német exp-
resszionista költők emléke is, akiket pályakezdőként fordított, és akikről 
nem feledkezett meg az Egy polgár vallomásaiban sem. A hódoló sorokat 
fogalmazva Márai nyilván tudta, amire engem egyik tanítványom, Merfelsz 
Katalin figyelmeztetett, hogy az Óda mellékdala hűségesen követi az Idegen 
emberek egyik részletét. A Párizsból vidékre hazatérő francia nő a már mozgó 
vonatra felhúzza egyik búcsúztatóját, a magyar fiatalembert. A tengerparti 
kis fogadóban majd szertartásszerűen előkerül a víz, a kendő, a vacsora, 
az ágy. 

Meglepő, hogy Márai nyilatkozata megjelenése idején semmiféle - doku-
mentálható - visszhangot nem keltett. Márai ugyanis, akiről az Egy polgár 
vallomásait követően kezdenek mint nagy íróról beszélni, a Nyugat költőit 
figyelmen kívül hagyva József Attilát Vörösmarty, Petőfi és Arany mellé 
rangsorolta. Rónay György - az egyetlen, aki, tudomásom szerint, évtize-
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dekkel később, Márai szavait idézi - úgy gondolja, hogy az elismerő vallo-
másra azért nem figyeltek fel, mert A Toll periférikus folyóirat volt. De 
Illyés talán nem feledkezett meg róla, mert, mintha Máraival vitázna, amikor 
Szabó Lőrincet 1955-ben az Arany János utáni legnagyobb magyar költőnek 
nevezi. 

* 

Márai 1934-ben József Attiláról nyilatkozva a családról beszélt. Ugyanerről 
beszélt nekem 1977-ben Brüsszelben a hetvenhét éves Maurice Carême. Nem 
sokkal korábban ismerte meg József Attila verseit Jean Rousselot fordításá-
ban. Rousselot termékeny, befolyásos író, több tucat verseskötete, regénye, 
esszéje jelent meg, egy-kettő magyarul is. „Rousselot főműve a József Atti-
la-fordítások" - mondotta Carême. „Közeli rokonomnak érzem a magyar 
költőt." És megajándékozott az Anya című kötetével. 

1934-35-ben az e századi belga irodalom két nagyon fontos könyve jelent 
meg. Az egyik Robert Goffin könyve a La Proie pour l'ombre, a másik az 
Anya. 

A La Proie pour l'ombre négy hosszabb versének egyik rejtett vezérszólama 
az apa-hiány és a mártír-anya felmagasztosítása. Később Goffin nyíltan is, 
tematikusan is erről beszél. Egész költészetét motiválja az apa-hiány és az 
anya kultusza. Goffin törvénytelen gyerek volt, apját éppen úgy nem ismerte, 
mint József Attila. Sikert sikerre halmozott, a Belga Királyi Akadémia elnöke 
lett, de soha nem bocsátotta meg a társadalomnak, amit a törvénytelen gye-
reknek és anyjának szenvednie kellett. Kétféle társadalom van, „rossz és 
rosszabb", mondotta Goffin, aki a legnemesebb ars poétikát fogalmazta meg: 
„mások problémáinak megértése saját hivatástudatom mércéje". 

Az Anya különös könyv. Ha nem tudnám, hogy a költő édesanyja meg-
jelenését követően még évtizedekig élt, azt hinném, hogy rekviem és az 
elveszett éden felidézése. 

Miért érezhette Carême József Attilát rokonának? És miért szerethette a 
magyar költőt a cendrars-i és mallarméi hagyományt párhuzamosan követő 
Goffin is, a tények, a pontosság szerelmese? 

A mosónő-anya, a „jámbor-szelíd asszony" anya, a házasságon kívül szülő 
anya versbe kerülésével valami lényeges fordulat történt a költészet törté-
netével. Az irodalom története és ezen belül az egyes műfajok története 
megírható lenne abból a szempontból is, hogy az egyes társadalmi rétegek 
és csoportok hogyan és miként kerültek be a „magas" irodalomba. A gyerek 
felfedezése, ha nem is előzmények nélkül, a századforduló idején történt, 
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az anya felfedezése a két háború között. Természetesen nem arról van szó, 
hogy az anya korábban ne szerepelt volna versben. Elég legyen csak Rim-
baud hétéves költőjére vagy Petőfi és Ady meghatott verseire gondolni. De 
az anya korábban csak periférikusán és jobbára csupán tematikusan szerepel, 
míg József Attilával, Carême-mel és Goffinnel a költészet központi alakjává 
válik. És nem elhanyagolható, hogy a plebejusi szemlélet mindhárom költőt 
áthatja, és mindhárom anya a versben mint plebejus anya szerepel. (Goffin 
anyja ugyan egy jómódú patikus leánya, de mivel házasságon kívül szült, 
a társadalom perifériájára került.) 

Füst Milán 1935-ös kritikájában idézi a Mama első szakaszát. Már megha-
tódnánk, írja, amikor a költő elrontja a versét. Füst Milán éppen megrová-
sával (és értetlenségével) figyelmeztet a József Attila-i fordulatra. A költő 
már nem a hagyományos meghatódásra, részvétre játszik rá. Más fontos 
számára: a hétköznapi és a szakrális szintézisét valósítja meg. Carême is. 
És technikájukban is van valami hasonló. 

Ahogy József Attila a Mamában, úgy Carême is a konkrétból, a hétköz-
napiból indul ki. Verse a harmadik-negyedik szakaszban elvonttá-szakrális-
sá válik. A hétköznapi és a képzeletbeli, az emberi világ és a természet, a 
naturalista konkrét leírás és a győzedelmes-csodás látomás szintézise szinte 
észrevétlenül valósul meg. Többen elemezték a József Attila-versek kozmi-
kus elemeit: szél, víz, csillagok stb. Ezek a kozmikus elemek Carême-nél is 
jelen vannak. Egyetlen különbséggel: a tenger Carême-nél mindennapi, 
konkrét, átélet valóság, míg József Attilánál inkább irodalmi toposz. 
Carême-nél is, József Attilánál is a Krisztus-motívumok rendre visszatérnek. 
És mindkettejüknél gyakori az anya-kenyér konnotáció is. 

Néhány évvel az Anya megjelenése előtt, a Chansons pour Caprime című 
kötetében (1930) közölte Carême a Merülési vonal című versét. Minden kom-
mentár nélkül idézem: 

Csömör 

Csömör mindentől 
Ahogy magamtól 

Ahogy a szerelemtől 
Mozdulataitól 

A versektől hol 
Hiúságom hiába 
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Zümmög mint egy rovar 
Mely hiszi egész nyáron él 

Ó! Ott lenni újra 
Anyám ölében 
Hétévesen, egy télen. 

(Nagy Andrea fordítása) 
* 

Nemcsak Márai, Carême is dicsérte a Külvárosi éjt. „Noha városlakó vagyok, 
sohasem írtam a nagyvárosról. Talán Verhaeren példája elrettentett." „József 
Attila fordított Verhaerent, és talán tanult is tőle, A város peremén idején" -
vetettem közbe. (Carême és számos, az első világháborút követően induló 
társa elfordult a „futurista" Verhaerentől, a gépek szerelmesétől, akit Mari-
netti egyik előfutárának tekintett. Carême egy másik Verhaerent folytatott, 
a f lamand tájak és a képzeletbeli asszony énekesét.) „József Attilának sike-
rült, ami nálunk talán senkinek sem sikerült, politikai verseket írni a mű-
vészet legkisebb megcsorbítása nélkül." 

Brüsszeli barátaimmal, költőkkel, tanárokkal, diákokkal beszélgetve értet-
tem meg József Attila különleges helyzetét a harmincas évek európai lírá-
jában, melyet a magyar költészet rendkívüli gazdagsága miatt Budapestről 
nem értettem meg. Nálunk Ady után azonnal jött József Attila és Szabó 
Lőrinc, a kassáki pillanat elenyészett. Holott Kassák, nyilván alkati okok 
miatt is, meg a szocialista mozgalom puritánsága miatt komolyan vette Ma-
rinetti leckéjét: a költők adták a világnak a szerelmet, a költők is vegyék 
vissza ezt az ostobaságot. A futuristák szemléletében a gép a jelenhez és a 
jövőhöz, míg a szerelem a megvetendő és elvetendő múlthoz tartozott. Ma-
rinetti a nők emancipációját is azért sürgette, mert a szerelem leküzdése 
egyik lehetőségének tartotta. A szürrealisták, talán a futurizmusra is vála-
szul, felkapták Rimbaud jelszavát: „réinventer l 'amour." Eluard írja majd 
1925-ben: „bezárkózom a szerelembe, álmodom." De ez a szerelem elsősor-
ban ideologikus. A szürrealista szerelem mint értékrendszer, más értékrend-
szereket tagad: a politikát, a vallást, a magántulajdont, és kevésbé érdekli 
két ember sajátos viszonya, két ember sorsa. Bár tagadhatatlan, hogy Ady 
és József Attila szerelmi költészetének is vannak ideologikus elemei (Szabó 
Lőrincnél ezeket nem érzem), mindkettejük költészete az emberi sors, konk-
rét emberi sorsok kifjezése, egy férfi és egy vagy több nő viszonyának meg-
örökítése. 
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József Attila írja: „Gyermekké tettél, hiába.. ." József Attila főként pszi-
choanalitikus kritikusai megfejtették a vers genezisét, önéletrajzi vonatkozá-
sait. De az elkészült vers, a műalkotás már független genezisétől. A „gyer-
mekké tettél..." csaknem minden kezdődő szerelem jellegzetes vonása. Még 
francia fordításban is magamra ismerek, ha József Attilát olvasok, mondták 
többen is Brüsszelben. 

„Csak másban moshatod meg arcodat" - írja József Attila. Hol van ennek 
a sornak az eredete: ókeresztény szerzőknél, Shelleynél, Bubernél vagy József 
Attila eredeti „találmánya"? Nem tudom, talán mindegy is. De az nem mind-
egy, hogy hallatlan dialógus-készséget fejez ki. 

* 

Számos első világháború után induló kontinentális költő tudatosan nem vesz 
tudomást a nagyvárosról, sem a modern technikáról. A csatorna túlsó part-
ján, a New Signature című antológia (1932) oxfordi egyetemistái egészen 
másként vélekedtek. Nemzedékükben, a harmincas évek elején, a marxizmus 
éppen úgy vízválasztónak számított, mint a múlt század kilencvenes éveiben 
a katolicizmus, figyelte meg G. F. Fraser angol irodalomtörténész. Spender 
később Auden, Empson, Day Lewis és önmaga tevékenységét így összegezte: 
„Tudatosan akartak modernek lenni. Képanyagukat a gépek, a nyomorne-
gyedek, a társadalmi környezet világából választották." Költészetük a kö-
zösségi tudat jelentőségét hangsúlyozta, és a közösség problémáira a freudi 
pszichológiában és a baloldali politikában keresett orvoslást. „Költészetük, 
noha baloldali volt, kifejezte az egyén megosztottságát saját individuális 
fejlődése és társadalmi tudata között. „Évekkel később Spender így jellemez-
te Auden, a mester és Dylan Thomas, a nagy vetélytárs közötti különbséget 
(Dylan Thomas első kötete a Medvetánc évében jelent meg): „Dylan Thomas 
uralkodó szenvedélye az volt, hogy saját életéből, ahogy azt személyesen 
átérezte, a lehető legtöbbet tegyen át költészetébe, Auden uralkodó szenve-
délye viszont az volt, hogy mások életéből, ahogy azt objektíven megértette 
vigyen a költészetébe a lehető legtöbbet." 

Én azt hiszem, hogy szándékát tekintve, ha nem is egyidejűleg, mindkét 
uralkodó szenvedély jellemezte József Attilát. Spender a költői tehetség meg-
különböztető vonásának az emlékezés minőségét tartja: „az alkotás nem 
egyéb, mint a memória bizonyos feszültségi fokon végbemenő munkája. [...] 
Semmi olyat nem képzelhetünk el, amit már ne ismernénk. S az a képessé-
günk, hogy elképzeljünk valamit, azzal a képességünkkel azonos, hogy em-
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lékezzünk arra, amit már tapasztaltunk egyszer, és alkalmazzuk azt külön-
böző helyzetekben." 

Amit Spender mond, összevág azzal, amit József Attila mondott Németh 
Andornak: az analízis segítette új versei megírásában. 

A freudizmus és marxizmus összetársítása napirenden volt a harmincas 
években: József Attila, oxfordi költők, francia szürrealisták. Belgiumban a 
f reudizmus viszont csak a második világháború után terjedt el. Carême és 
Goffin verseit elemezték ugyan pszichoanalitikus módszerekkel, genezisük-
ben viszont a pszichoanalízisnek nincs szerepe. A freudizmus szerepét József 
Attila anya-verseiben a magyar kritika erőteljesen hangsúlyozza. Goffin és 
főként Carême példája azt tanúsítja, hogy az anya „felfedezéséhez" a pszi-
choanalízis nélkül is el lehet jutni. 

* 

Befejezésül egy kérdés: 
Párizsban 1926-ban jelent meg az olasz Guillaume Ferrero Entre le passé et 
l'avenir című könyve. Franciául idézem az alábbi szöveget, nehogy a félre-
fordítás hibájába vagy bűnébe essek: 

„Le centenaire du chemin de fer est, en somme, le centenaire de ce que 
nous sommes habitués a appeler le monde moderne. (A vasút száz éve 

agyjából az a száz év, amit modern világnak szoktunk nevezni.) Nous 
sommes né avec le chemin de fer; nous avons grandi avec lui.. ." (A továb-
biakban Ferrero kétségeiről, félelmeiről beszél.) 

A „nous sommes nés avec le chamin de fer, nous avons grandi avec lui" 
nekem magyarul úgy hangzik, hogy: „gyermekkora gyermekkorunk, velünk 
nevelkedett a gép." A vers e részletében József Attila vitatkozik is valakivel. 

Ismerte József Attila Ferrerót? Elvileg ismerhette. Illyés gyermekkorában 
még olvasta a Róma nagysága és hanyatlása című művét, mely a húszas évek 
elején a Révai népszerű Világkönyvtár sorozatában már harmadik kiadásá-
ban jelent meg. Lefordították magyarra az Ókori civilizáció bukása című köny-
vét is. Szabolcsi Miklós nem írja le Ferrero nevét monográfiájában. Az olasz 
szerzőre nem találtam utalást József Jolán, Vágó Márta és Németh Andor 
műveiben sem. De az európai baloldal ekkor már elfordult az olasz írótól, 
aki (tudomásom szerint) elsőként állítja, még 1922-ben vagy 1923-ban, hogy 
a fasizmus a leninizmus fekete formája. A Discours aux sourds könyv alakban 
1924-ben jelent meg Párizsban a Kranál, a Szürrealista kiáltvány kiadójánál. 
Amikor viszont József Attila a „fasiszta kommunizmus" kifejezést használja, 
óhatatlanul is Ferrero társaságába kerül. 
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Azt hiszem, nem kell bizonyítani, hogy József Attila költészete a félelem-
mel és halállal való viaskodás nagyon nyílt formája. Utolsó könyvében, a 
Hatalomban, Ferrero korábbi témáit megismételve a félelem különböző vál-
tozatait elemzi, és kifejti, hogy az egyik embert a másikától a félelem és a 
halál elleni stratégiája különbözteti meg. József Attila a Hatalom című köny-
vet nem ismerhette, halála után négy évvel jelent meg New Yorkban. De a 
Kaland 1936-ban még kezébe kerülhetett. Ferrero Freud és Heidegger előtti 
gondolkodó volt. Nietzschét sohasem szerette. Ezt azért írom le, mert azt 
hiszem, hogy az 

„ezt az emberiséget, 
hisz ember vagy, ne vesd meg" 

sorok Nietzschével vitatkoznak, a Zarathustrával vagy az Antikrisztussa\. 

* 

József Attila és külföldi kortársai kapcsolatáról, az esetleges hatásokról vagy 
párhuzamokról sokan írtak, Bojtár Endrétől Rába Györgyön keresztül Zirkuli 
Péterig. Szabolcsi Miklós periodizáló-tipológiai vázlatot készített. Az utalá-
sok száma felbecsülhetetlen, Tornai Józsefnek Trakl jut József Attiláról eszé-
be, Géher Istvánnak pedig Dylan Thomasról József Attila. És ez nem véletlen, 
ez a nagy költészet egyik ismérve. 
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