
SZŐKE GYÖRGY 

„Bennem a múlt hull, mint a kő..." 
Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben 

Életrajz és költészet között nincs, nem is lehet közvetlen lineáris összefüggés. 
A vers nem egyszerű életrajzi forrás: nem annak szánatik, s nem is lenne 
szerencsés csupán annak tekinteni. Az életrajzi tények önmagukban nem 
hitelesítik, nem verifikálhatják a költeményt, s ez megfordítva méginkább 
igaz: a vers nem hitelesítheti az életrajzot. 

József Attila költészete kapcsán nem tűnik egészen feleslegesnek eme evi-
dencia fölemlítése. „Dogmatikusan ragaszkodott a való tényhez - írja köl-
tőnkről Ignotus Pál - , egészen addig a fokig, ahol a ténynek látszata is 
megszűnik, s kezdődik a sejtelem... 0 , bármily vadul száguldott képzelete, 
úgy ragaszkodott a valóság minden egyes porcikájához, mint a leltári tárgy-
hoz, melyről fejvesztés terhe mellett kell számot adnia. Ha életírói azt ol-
vassák versében, hogy édesanyjának a háború vége felé csirkét szerzett, de 
mire elvitte neki, holtan találta őt, akkor fogadják el nyugodtan a leghitele-
sebb adatnak." Amennyire igaz költőnk dogmatikus ragaszkodása a való 
tényhez, annyira igaz az is, hogy nemritkán Ignotus szavaihoz ragaszkodunk 
dogmatikusan, feledvén, hogy utal arra a pontra is, „ahol a ténynek látszata 
is megszűnik és kezdődik a sejtelem". Ami pedig éppen József Attilánál 
igencsak lényeges. 

A verseire oly jellemző ambivalencia, a vibrálás múlt és jelen, gyermek 
és felnőtt, nappal és éjszaka, föld és ég, konkrét és elvont síkjai között, 
állandósuló ütköztetésük és egymásra vetítésük könnyen kieshet f igyelmünk 
köréből, ha csupán az egyes síkokra, egyes motívumokra koncentrálunk. 
Egyértelműnek - mert nagyon tényszerűnek - tűnő következtetéseink meg-
világíthatják ugyan a fecsegő felszínt, de el is takarhatják előlünk a hallgató 
mélyt: az egyes motívumok külön-külön elemzése elhomályosíthatja az őket 
egybefogó kohéziót, s könnyen leíró jelleget kaphat a nagyon is intellektuális 
érzékenység. A valóság nehéz nyomait követve ezért is kell - költőnk sza-
vával élve - alátekintenünk, érzékelvén a valóság nehéz nyomait föltáró 
folyamatot magát is. Ha a Holt vidék vagy A város pereméti pontos földrajzi 
helyét, a Kései siratóban vagy a Mamában felszínre hozott emlékek pontos 
idejét behatároljuk, egyetlen síkot ragadunk meg, mondhatni, egysíkúvá tesz-
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sziik költészetét, s ezzel óhatatlanul a fénykép, a pillanatkép szintjére deg-
radáljuk. 

„Itt ülök csillámló sziklafalon"; „A mellékudvarból a fény hálóját lassan 
emeli"; „A rakodópart alsó kövén ültem" - a pontos(?) helykijelöléssel a 
versekben ábrázolt folyamatok kiindulási pontját ragadjuk meg csupán, hol-
ott szárnyalásukat kell követnünk: a „Visz a vonat, megyek utánad" vízió-
jáig a kötélén foszló perkálként és ugyanakkor az életen a búként csüngő 
éj - Hankiss Elemér kifejezésével élve - komplex képéig, a „mintha szívem-
ből folyt volna tova", az „én érzem őket és emlékezem" mindent egybefogó 
hömpölygéséig. Költőnk nem véletlenül, s egyáltalán nem a halál eufemisz-
tikus szinonimájaként idézi oly gyakran az elmúlást: nem annyira a halál 
pillanatára, mint inkább a létezésnek a halál partszegélyeiig ívelő folyama-
tára koncentrál. 

* 

József Attila költészetének csupán egyetlen, de igen jellemző metszetét vi-
lágítanánk meg: az emlékezés folyamatát. Nem magukat az emlékeket, nem 
a föl-fölbukkanó motívumokat: nem azt, hogy mire, hanem hogy hogyan 
emlékezik: hogyan ütközteti és vetíti elénk szerves elegyként a múltat és a 
jelent. „Bennem a múlt hull, mint a kő": nem a múltra magára, az egyes 
emlékekre, hanem felidézésük folyamatára koncentrálnánk. 

Az emlékezés költői kivetítésének egyébként sem az életrajzilag pontosan 
adatolható háttér a biztonságos kritériuma. A valóság fogalma nemigen szű-
kíthető le a megfogható, konkrét dolgokra. A reáliák szintjén bizonyára nem-
csak hogy nem igaz, de a megélt tényeknek kifejezetten ellentmond A Du-
nánál oly sokat idézett két sora: „Anyám szájából édes volt az étel, / apám 
szájából szép volt az igaz." A költőtől azonban igazán nem vonhatjuk meg 
a fantáziált valóság, a kívánt - és oly hiába kívánt - idill, az el nem ért 
ideál felcsillantásának, kivetítésének, a feltételes mód helyett a kijelentő m ó d 
használatának jogát. Még akkor sem, ha nem ezekben az idillivé alakított 
képekben, hanem pokoljárása megelevenítése során alkot igazán maradan-
dót. 

Az emlékezés szinte kényszeres igénye, folyamat-mivoltának kiemelt 
hangsúlyozása a kései József Attilánál állandóan jelen van: 
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„S én érzem őket és emlékezem"; 

„Békévé oldja az emlékezés"; 

„Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindig, meg-megállva"; 

„Gyors emlékpojácák forgatnak meg ébren"; 

„Emlékezés visszfénye, szerelem 
hatalma ring.. ." 

Az emlék mindig feszültséget hordoz magában: múlt és jelen ütköztetését 
(Németh G. Béla szavával: az időszembesítés mozzanatát), amit „békévé old 
az emlékezés". 

A Nyugat költőinél is megfigyelhető, ha nem is azonos módon és inten-
zitással, ez a jelenség. Babits szinte azonosul magával az emlékkel: „ez vagy 
te, ez az emlék!" (Csak posta voltál). Maga az emlékezés irányulása nála -
természetesen messze nem függetlenül az emlékek jellegétől - a József At-
tiláéval ellentétes, fölfelé tendáló: „Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!", 
„Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat!" - , míg József Attilánál: „önnönma-
gadra, eredetedre tekints alá itt." Szabó Lőrincnél látszólag maga az emlék 
kerül a Tücsökzene, illetve A huszonhatodik év egyes darabjainak centrumába: 
a ciklusok tudatos megkomponálása, egyes versek záróakkordjainak újbóli 
fölzengetése a következő vers elején, valamint az egyes költeményekhez 
illesztett utólagos szerzői kommentárok utalnak az emlékezés messze nem 
egyértelmű folyamatára: „ó, ürülő pokol, emlékezet!" - jeleníti meg ezt az 
ambivalenciát A huszonhatodik évben. A kései József Attilára helyenként meg-
hökkentően emlékeztető Kosztolányinál (ezúttal csupán egyetlen verséből, 
az Énekek énekéből idéznénk egyes sorokat: „Mint szajha kínálsz csók ízével", 
ami a Kései siratót hozza emlékezetünkbe, „A te kegyed áldása megvert, a 
te oldásod megkötött" - nem lehet nem gondolni az „és verje bosszúd vagy 
kegyed / belém: a bűntelenség vétek!" sorokra a Bukj föl az árból, „futnék 
tetőled s visszamennék, / dajkáld el az én kínomat" - megintcsak több kései 
József Attila-verset idéz föl) nemcsak A szegény kisgyermek panaszaiban, de 
A bús férfi panaszaiban és más verseiben is a gyerekkort a felnőtt nosztalgiája 
oldja, szintetizálja: a két idősík kötődése, de különállásuk is egyaránt érzé-
kelhető. Juhász Gyula verseiben - legtisztábban az Anna örökben - igen 
plasztikusan tárul föl a látszólagos feledés és a vele dacoló emlékezés am-
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bivalenciája, midőn a felszínen látszólag feledett - vagy inkáb feledni kívánt 
- emlékekből jelenítik meg a nagyon is mély emlékezés folyamatát, kötik 
össze a múltat a jelennel, hívják elő, rajzolják ki az elmosódott kép kontúrjait 
az állandó, egymást követő enjambement-ok, áthajlások: 

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál 
Emlékeimből lassan, elfakult 
Arcképed a szívemben, elmosódott 
A vállaidnak íve, elsuhant 
A hangod, és én nem mentem utánad 
Az élet egyre mélyebb erdejében. 

Szabó Lőrinc intellektuális-racionális módon meg is fogalmazza a maga 
emlékezésfolyamatának lényegét: 

egy szerelmem volt, a Megismerés. 
Csak most, harminc év múltán érzem így, 
magyarázom diákkoromat. 
A valóság akkor álom maradt. 

Kosztolányi igen jellemző - mondhatni, árulkodó - hasonlattal érzékelteti 
ezt a folyamatot: a felnőtt a beteggel, a gyerekkor, az i f júság az egészséggel 
azonosul: 

Mint a beteg, ki néha visszagondol 
egészségére s könnyez és nem érti, 
úgy gondolok én vissza rossz soromból 
az ifjúságra, lankadt férfi. 

Babitsnál az emlékezés igénye az idő múlásának gyakorító szóismétléssel 
is szemléltetett szentenciaszerú összegezésében csendül föl: 

Némelyik már, mint egy szertehullt 
láncnak szeme, halkan elgurult... 
Pedig amint fogy-fogy a jövendő, 
egyre-egyre drágább lesz a múlt. 

Elgondolkodtató, hogy egyetlen, azonosnak tűnő, de nagyon is különböző 
töltésű és intenzitású, egymástól meredeken eltérő életrajzi háttérrel rendel-
kező emlékmotívum hogyan formálódik, alakul az egyes költőknél. 

Kosztolányinál, A szegény kisgyermek panaszai legelején: 
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Mint aki a sínek közé esett -
vad panoráma, rémes élvezet -
sínek között és kerekek között... 

Szabó Lőrinc Tücsökzenqében több, egymást követő versben is megjelene-
dik - nem hasonlatként, hanem megélt emlék fölelevenítéseként - a sínek 
képe mellett a vasúti híd is, és a rajta álló „ámuló gyerek": 

vas-sínek száguldtak a végtelen 
felé, s ameddig csak látott a szem, 
vasak, halottak és félelmesek, 
s még félelmesebb, élő emberek. 

S a kép tovább folytatódik a ciklus következő versében: 

Néha megálltam a híd közepén. 
Lent vágányok, tolatás. Feketén 
dübörgött messziről a gyorsvonat... 

Az egyértelmű múlt idő egyértelműen távolítja, helyezi két, egymástól 
elkülönülő síkra a gyerekkori emléket és az azt fölidéző felnőttet Szabó 
Lőrincnél. 

Nem a motívum hasonlatossága, hanem a felidézés módjának kontrasztja 
az, ami József Attila Kirakját a fát című versében szembeszökő: múlt és jelen, 
gyerek és felnőtt egy síkon él, ötvöződik, szorong. A Kirakják a fát az idő-
szembesítésre koncentrál: nem csupán és nem elsősorban azért, mert még, 
már, most a lehető legtisztultabb formában követi egymást, hanem azért, 
mert múlt és jelen szorító ambivalenciája a lét egészének problémájává tágul 
az emlékezés folyamán, az emlékezés által. 

A pályaudvar hídja még remeg, 
de már a kényes őszi szél dorombol 
és kiszáradt hasábfák döngenek, 
amint dobálják őket a vagonból. 

Ha fordul is egy, a lehullt halom 
néma... Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, 
menekülnék, hasáb a vállamon. 
A kisgyerek, ki voltam, mégis él még. 
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A vers ezt követő két sora az emlékezés folyamatának a lehető legletisz-
tultabb felidézése, s mintegy mottója is lehetne József Attila egész kései 
költészetének: 

A kis kölyök, ki voltam, ma is él 
s a felnőttet a bánat fojtogatja; 

Az emlékezés folyamatának érzékeltetése egyre erőteljesebben nyilvánul 
meg az utolsó évek verseiben. Előbb természetszerűen múl t idejű az emlék 
leírása, s mintegy váratlan asszociációként tűnik föl az emlékezésre magára 
történő, jelen idejű utalás (pl. a Temetés utánban: „Csak most emlékszem rá, 
milyen volt!"). Vagy rejtettebben bontakozik ki ugyanez az emlékkép a jelen 
idejű leírásból: „Az őszi eső szürke kontya / arcomba lóg zilálva, bontva" 
- ahol a leíró kép mögött fölsejlik, s vele együtt bontakozik ki az anya képe, 
megelőlegezve a „szürke haja lebben az égen"-t, а М а т а t. Amikor is az 
addig következetesen és csaknem kizárólagosan használt, erős távolítást is 
kifejező „anya" szót követően végre fölzeng a gyerekkorát közvetlenebbül 
idéző „mama". 

Túlontúl elterjedt az „anyaversek", „apaversek" óhatatlanul tematikusan 
kategorizáló terminusa. S e helyütt nem árt Kosztolányi Dezső szavait idéz-
nünk. „Eddig is magyarázták a verseket. De inkább csak félremagyarázták. 
Tartalmukat vették elő, eszméjüket méltányolták, érzéseiket hüvelyezték ki, 
s ha valamely vers az anyai szeretetről szólt, akkor az anyai szeretetet ün-
nepelték, felhígított szavakkal [...] A tartalom nem a vers tartalma. Eszme 
és érzés pusztán anyaga a versnek. A vers mivolta az a mód, ahogy meg-
alkotódott." 

A József Attila-versek számára Prokrusztész-ágy a tematikus csoportosí-
tás. A kései versekben - az emlékezés során, folyamatában - szervesen egy-
máshoz kapcsolódik az апуа, a szürke (és a szürkület), az árnyak, az alkony 
vonulata: a Mama szürke haja, az Ez éles, tiszta szürkület...-ben az „őrült anya 
magzatát" félelmetesen inverz képe, ami megismétlődik Az őszi eső szürke 
kontyá...-ban: „mint tébolyult anya motyogja: reátaláltam gyermekemre.. .", 
míg egyik legszebb kései töredékében „a csipogó árnyakból fiókáit összegyűjti 
a szürkület." 

Ami, túl a motivikus hálón, valójában összeköti ezeket a verseket: az 
emlékezés folyamata, az állandó, egymásba mosódó vibrálás múlt és jelen, 
gyermek és felnőtt, nappal és éjjel, lét és nemlét síkjai között. „Fölkereshet-
néd ifjúságod": utal e folyamat kezdetére az Eszméletben. Folyamatról szó-
lunk, az emlékezés folyamatáról, melynek során fokozatosan akromatikussá, 
szürkévé válnak a versek képei. Az Eszméletben jól érzékelhető a színes, kro-
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matikus emlékek múltbélisége, illetve a most, a jelen akromatikus homálya: 
„Kék, piros, sárga, összekent / / képeket láttam álmaimban"; illetve „Most 
homályként száll tagjaimban álmom.. ." Most már „ez éles, tiszta szürkület 
való nekem": a „kékítőt old az ég vizében"-t is a „szürke haja" árnyékolja. 
Színek már csak a felidézett múltban vannak: a Flórának piros almái, sárga 
dinnyéi, zöld paprikái, a halál partszegélyein túl. A színek, a „kék, piros, 
sárga, összekent" képek színei folyamatosan tűnnek el verseiből: 

...tubusaikba 
surrannak vissza a festékek, a 
nem-lett múltba az ősi anyag.. . 

(Egy ifjú párra) 

Miként alkonyatkor, szürkületkor: a tárgyaknak, dolgoknak, alakoknak 
csupán kontúrja, bizonytalan bizonyosságú árnyéka látszik: „Az árnyékok ki-
nyúlanak", „az alkony a felhőn fésű", „A fűben gyepként sarjad a sötét. A 
homály pamutlombjai ingnak". A Költőnk és Korában az eltűnő alkonyi fény, 
az árnyak az elmúlást idézik már: 

Piros vérben áll a tarló, 
s ameddig a lanka nyúl, 
Kéken alvad. Sír az apró 
gyenge gyep és lekonyul. 
Lágyan ülnek ki a boldog 
halmokra a hullafoltok: 
alkonyul. 

* 

Mindezzel nem a motívumkeresés, a motívumelemzés jogosultságát kíván-
nánk kétségbe vonni. Múlt és jelen állandó, vibráló ambivalenciáját a motí-
vumokon keresztül tudjuk megközelíteni, de nem statikus leírásukkal, 
hanem összefüggéseikben, változásaik dinamikájának megragadásával, nyo-
mon követni, ahogyan a múlt síkja a jelenre vetül, s a megélt pillanat sub 
specie aeternitatis átlényegül. Az emlékezés folyamatának érzékeltetésével 
költőnk sok tekintetben prousti útját, módszerét kívántuk felidézni, az eltűnt 
idő nyomában, melyet ő maga így összegezett, utalván a végtelen űrbe, az 
örökkévalóságba olvadó akromatikus emlékfolyamra: 

Egykedvűen, örök eső módra hullt, 
színtelenül, mi tarka volt, a múlt. 
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