
TVERDOTA GYÖRGY 

József Attila szerelmi ódája 

Vers és valóság1 

József Attila tájleíró versei sokkal inkább tipikus, mint egyedíthető tájat mu-
tatnak meg. A város peremén, Külvárosi éj, Téli éjszaka, Elégia, Alkalmi vers, 
Levegőt!, Az a szép, régi asszony soraiban felidézett tájrészletek egyike sem 
jelölhető meg pontosan. A Dunánál szemlélődésének helyszíne egy szemé-
lyes, magánérdekő d o k u m e n t u m segítségével utólagosan részben rekonst-
ruálható lett, feltehetőleg a Vámház-tér előtti rakpartról szól az indító emlék. 
De onnan nem a „határ" , hanem a Gellért-hegy tárul a szemlélődő elé. A kép-
be tehát belekerül egy elbizonytalanító tájelem.2 Még ha elfogadjuk is, hogy 
a Hazám szonettciklus első darabjában illatozó jázminokat ténylegesen látta a 
költő,3 a parkot vagy a kertet m é g hozzávetőlegesen sem jelölhetjük meg. 
A Holt vidékben rajzolt kép Szabolcsi Miklós szerint Szabadszállás környéki 
tájat idéz föl, de pusz tán a vers alapján hiába is keresnénk a téli pusztaság 
modelljét.4 

A versek keletkezésének időpontja sok esetben ennél pontosabban megad-
ható, különösen akkor, amikor valamilyen alkalomra, felkérés n y o m á n vagy 
esetleg saját kezdeményezésből írott műről van szó. Ilyen a Thomas Mann 
üdvözlése, a Hazám, a Levegőt!, az Ars poetica, a Születésnapomra. Az Óda eseté-
ben mindezek a külső információk az összes többi darabnál fokozottabb mér-
tékben állnak rendelkezésre. Azonosítható táj, azonosítható alkalom, azono-
sítható szereplők, rekonstruálható történet. Nemcsak képzeletbeli, hanem 
tényleges udvarlás is történt, noha a költészetbeli ostrom hevességéhez mér-
ten a valóságos társadalmi érintkezés az illendőség keretei között zajlott le. 

Ha a vers első részében nem lá tunk mást, mint hű beszámolót a megírás 
helyzetéről, akkor akár azt is latolgathatjuk, melyik az az út ment i kiugró 
szikla, amelyen ülve a költő szemlélte a lillafüredi tájat, úgy, hogy rálátása 
nyíljék a „Szinva-patakra", s a szemben emelkedő erdős hegyekre. Konsta-
tálhatjuk, hogy az „if jú nyár" kifejezés pontosan megjelöli a keletkezési idő-
pontot , június 12-13-át, az évszak kezdetét. A helyszínen szervezett progra-
mok ismeretében m é g a vasárnap délelőtti barlanglátogatásra is találunk 
utalást a versben: „ ízed, miként a barlangban a csend, . . . " Az első rész a ver-
set elindító kontempláció pillanatát egy impresszionista festő érzékenységé-
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vei ragadja meg: langyos „könnyű szellő" mozgat ja a fényben villogó levele-
ket, egy patak vize csillog, s a fe l támadó szél meglebbenti az ú t o n haladó n ő 
szoknyáját.5 Az adott pillanatban ténylegesen látottakhoz való impresszio-
nista ragaszkodás is magyarázza, hogy a Hámori- tó és a Palota Szálló, a kör-
nyék eme nevezetességei nem kapnak helyet a műben. 

Figyelmünket a vers egészére kiterjesztve meghallhatjuk az „öt érzék ezer 
muzsikáját".6 A látás természetszerűleg domináns szerepet kap: „nézem..., lá-
tom..., s újra látom". Természetesen társulnak ehhez a hanghatások: a vízesés 
robaja, a barlang csönd]e, érdekes, mindkét táji e lem egy hasonlat szerkezeté-
be foglaltan jelenik meg. Az első benyomás azonban még á t fogó és diffúz - a 
szaglást képviseli: „Az ifjú nyár / könnyű szellő)e, mint egy kedves / vacsora 
melege, száll." De az ízérzékelés sem marad ki: „ízed, miként a barlangban a 
csend, / számban kihűlve leng". („Harapni friss a levegő" - írja Babits Mihály 
Messze, messze... c ímű versében). Utóbbi példa az ízlelés és a hallás között te-
remt szinesztéziás kapcsolatot. Erre az a körü lmény ad lehetőséget, hogy a 
száj maga is egy kis barlang. A n a g y barlang a hangzó, a kis bar lang az ízlelt 
világgal áll kapcsolatban. A Mellékdal végül az érzékek kielégülésének utó-
piájába torkollik. 

Megállapíthatjuk továbbá a főszereplő, a „kedves, szép a lak" személyazo-
nosságát, s egy régi fénykép vagy Pátzay Pál szobrász emlékezése alapján 
ellenőrizhetjük, a hölgy idomai megfelelnek-e a versben leírtaknak.7 Bányai 
László a tanú, hogy József Attila átlagon felüli pontossággal rögzítette emlé-
kezetében az olyan nők képét, akik megnyerték tetszését. Egy korabeli ismert 
színésznő, Alpár Gitta kapcsán így jellemzi barátja megfigyelőképességét: 
„Ahogyan leírta az akkor igen divatos fi lmszinésznő külsejét, színét, szagát, 
modorát , hangját, nevetését és mozgását, arra e világon m i n d e n teremtett 
asszony büszke lehetne élete végéig."8 Ez a megállapítás hatványozot tan ér-
vényes Marton Mártára. Mozzanatos igék sorával eleveníti föl a versben a 
szeretett nő testének részleteit: „homloka fényét" látja felvillanni, megfigyeli 
„szoknyás lábának mozgását": ahogy „meglebbenti szoknyáját a szél", látja 
„előrebiccenni haját", „megrezzenni lágy emlőit", s a „fogain f a k a d ó nevetést".9 

Egy apró részlet különös élességgel rajzolódik ki a csakugyan nagyon ponto-
san megfigyelt női test szép részletei közül: „s a vizes poháron kezed, / raj-
ta a f inom erezet, / föl-földereng." 

A közvetlen érzékszervi benyomásoknak ez a már-már to lakodó jelenléte 
a befogadási folyamat előrehaladtával mind jobban elhalványul, s egyre 
inkább úgy tűnik, hogy a művet nem is az áhítatos tájábrázolás és az elfogult 
személyleírás empíriája, hanem az emberi kommunikáció tematikája hor -
dozza. Ez természetes dolog egy szerelmi óda esetében, amelynek lírai énje 
megszólítja a távol levő szeretett személyt, fohászkodik hozzá, vallomást tesz 
neki. Őt, akit előbb még az érzéki benyomások mozaikjaiból állított össze, a 
második részben feleletre kényszerítő hatalomként állítja elénk: „Szóra bír-
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tad.. . a magány t / s a mindenséget ." S a mindenségbe belevetett, szívében a 
magányt rejtegető lírai én „zengve és sikoltva" válaszol erre a felszólításra. Az 
én és a te két véglete közöt t kibomlik a nyelvi és metanyelvi érintkezés egész 
skálája: egyfelől a kedves mosolya, mozdulatai, szavai, metsző és alakító pillan-
tása, lombos tüdejének szép cserjéi, amelyek „saját dicsőségüket susogják", 
másfelől a lírai én szavai, amelyek úgy hullanak, „min t alvadt vérdarabok", 
szorgos szervei, amelyek a végső elnémulásra készülnek föl, de amelyek erős 
kiáltás sal fohászkodnak meghallgattatásért . 

A vágyot t tényleges kapcsolatteremtés, azaz a szerelmes férfival va ló élet-
közösség vállalása a Mellékdalban a lírai ént „szóra b í ró" tündéri lény elkép-
zelt válaszában, mintegy orálisan előlegződik: „talán csendesen meg is szó-
lalsz". Az érzékek utópiája kiegészül a kommunikáció utópiájával. A két 
ember között i nyelvi érintkezés mintegy metafizikai dimenziót kap egy ha-
sonlatban, amely az (isteni) kinyilatkoztatás köréből származik: „S mint 
megnyílt értelembe az ige". Az alanynak a szóbeli önkifejezéssel va ló mély 
elégedetlensége pedig bölcseleti i rányban mélyíti el a szerelmi vers világát: a 
lét a törvénnyel úgy áll szemben, mint a csökkent é r tékű beszéd a teljes érté-
kű megnyilatkozással: „A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd. " A pano-
rámát kiegészíthetjük a természet „beszédével", a csend, a némaság és a 
zajok, h a n g o k oppozíciójával: „A pil lanatok zörögve elvonulnak, / de te né-
mán ülsz fülemben." „ ízed, miként bar langban a csend". Két ember közötti 
dialógus lehetőségének keresése, az Óda voltaképpeni tárgya tehát az egész 
univerzumot beszédessé transzformálja. A „kedves, szép alak" az egész min-
denséget „szóra bírta", a lírai én ped ig a szemlélt, felidézett, elképzelt és 
megszólított női test közvetítésével annak „tartalmaiban bolyongó öntudat-
lan örökkévalósággal" lép „személyes" érintkezésbe.10 

Fölmerül a kérdés: a tények kettős rendjének: a látott tájnak és a varázsos 
nőalaknak versbe idézése teszi r emekművé az Ódát? Avagy épp ellenkezőleg: 
úgy ju tunk el a mű belső körébe, ha felejtve szép tájat és szép nőt, elvonat-
koztatva attól, amit valóságnak szoktunk nevezni, a kommunikációs érintke-
zés folyamatát követve csakis és kizárólag a szöveg nyelvi-poétikai szervező-
dését tar t juk szem előtt? Mind az egyik, mind a másik út elvezet a vágyott 
céltól, a műve l való igazi találkozástól, a műnek mint totalitásnak átélésétől. 
A referenciáknak a szövegből fentebb kiemelt sűrű hálójával nem a költői mű 
életrajzi valóságba való belekötése a végső célunk, h a n e m éppenséggel an-
nak kimutatása, hogy a költő az alkotás során messze föléje emelkedik a 
ténylegesség világának, a legtágabb értelemben vett szellemi közegben 
alakítja a művet . A női test és a lírai én közötti párbeszédnek, s a szöveg 
nyelvi szerveződésének, tagolódásának végigkövetése során viszont vissza-
térünk a magunk mögött hagyott foganta tó élményhez, és megvizsgáljuk, 
mint emelkedik föl az érzéki-érzékletes a szellemi szférába, hogyan részesíti 
színeváltozásban a tényleges nyersanyagot a költői erő és az alakító szándék. 
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Hol és hogyan megy végbe a tényektől való messzire rugaszkodás és ugyan-
akkor a legszorosabban velük egybefonódás eme folyamata? 

Ha az érzéki észlelésben találtuk meg a lírai én aktivitásának egyik végle-
tét, s a jeladásban és jelfejtésben, az érzékibe burkolt intelligibilis kihüvelye-
zésében a másik szélső pontját, akkor azt is meg kell állapítanunk, h o g y a két 
pólus között tökéletes kétirányú közvetítés megy végbe. A gesztusnyelv a 
kezdősorokban is felbukkan már, észrevétlenül elvegyülve a többi észleleti 
kép közé: „a fej lehajlik és lecsüng / a kéz", a látvány- és a hangzásé lmény 
felidézése pedig mindvégig harmonikusan beleszövődik a kompozícióba: 
„(Milyen magas e hajnali ég!"; „Hallom, amint fölöt tem csattog, / ver a szi-
vem.)." A közöttes szférát, a közvetítő közeget a szerelmi szenvedély moti-
válta emlékezés, a jelenlévőben a jelen nem lévő megtestesítése, a semmiség 
ködén a valami bejárásának tapasztalata képezi. 

Emlékezet 
Egy korai írásában Fülep Lajos az impresszionizmus alapelvét, a közvetlen 
benyomás előfeltevésektől mentes festői rögzítésének lehetőségét cáfolva, s 
egyben a crocei intuicionista esztétikával vitatkozva az emlékezés szerepét 
domborít ja ki az alkotási folyamatban.11 Az Óda számos ponton mintha ennek 
az emlékezésre alapozott esztétikai koncepciónak a tételeit igazolná. A rokon-
ság benyomását alighanem a gondolkodó és a költő közös bergsoni ihletése 
idézi elő. A bergsoni emlékezéstan (újra)felbukkanását József Attila marxista 
igényű értekező prózájában az 1931 őszén megjelent Kassák-kritikában kon-
statálhatjuk,12 de Lengyel András már a költő által 1931 nyarán stilizált 
Rapaport-könyv Bergson-utalásait is joggal József Attilának tulajdonítja.13 Az 
eltelt két esztendő csak fölerősítette a költő gondolkodásának ezt az idealista 
„elhajlását". A Dunánált elemző korábbi tanulmányomban már igyekeztem 
kimutatni az ÓíMban a bergsoni emlékezésteória hatékony jelenlétét.14 

Elsősorban a két nagy költeményt rokonító eme közös elem fölfedezése 
ösztönzött arra, hogy belefogjak az Óda értelmezésébe. Az alábbiakban ezt a 
korábbi kezdeményezést folytatva és továbbfejlesztve szólok az emlékezés 
szerepéről a m ű szerkezetében és gondolatmenetében: „Bergson szerint múl-
tunk, amelyet a cselekvésre való folytonos kényszerű készenlét gát lás alatt 
tart, csak akkor muta tkozhat meg számunkra a maga személyes gazdagságá-
ban, konkrét képszerűségében, ha el t udunk szakadni a tett kényszereitől, ha 
el t u d u n k vonatkoztatni észleleteink ösztönzéseitől, amelyek folyton a jövő 
irányába lendítenek bennünket . Ha értéket tulajdonítunk annak, ami nem jár 
közvetlen haszonnal. Tudatosan, szándékosan vissza kell tehát há t rá lnunk a 
múltba. Odüsszeusz módján föl kell keresnünk az árnyak birodalmát. Ez a 
szemlélődés, a meditáció bergsoni körülírása. 

A cselekvés felfüggesztése és az emlékek ebből fakadó gazdag és termé-
keny áradása indít ja. . . az Ódát 
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Itt ülök csi l lámló sziklafalon. 
Az ifjú n y á r 
Könnyű szellője, mint egy k e d v e s 
Vacsora melege , száll. 
Szokta tom szívemet a c sendhez . 
Nem oly n e h é z -
Idesereglik, ami tovatűnt , 
A fej lehajl ik és lecsüng 
A kéz. 

A képlet példaér tékű. A kontemplációt a költő fiziológiai precizitással, az 
ülő testhelyzet és a tétlenségre uta ló tartás: a lehajtott fej és a lecsüngő kéz ré-
vén jeleníti meg. Utal a zajos, mozgalmas társasági élettől való elszakadás 
igényére, a m a g á n y keresésére, aminek híján a lírai hős n e m tudna a 
(közel)múltba visszahátrálni: »Szoktatom szívemet a csendhez.« A bergsoni 
sugallat követésének köszönhetően aztán megindulha t a spontán emlékezés, 
amit hallatlan szabatossággal definiál a 7. sor: »idesereglik, ami tovatűnt«."1 5 

A költemény egy későbbi pont ján, anélkül, hogy az első beszédhelyzet befe-
jeződését külön jelezte volna, a költő a termékeny tétlenség egy újabb hely-
zetére utal - az éjszaka biztosította magányra: „Milyen magas e hajnali ég!" 
Csakhogy az első helyzet a múl tba fordulás kezdetét , a másod ik viszont a 
múltból a jelenbe való visszatérés pillanatát rögzíti. Végül a Mellékdal is - a 
magányos u tazásnak köszönhető - izolációban fogantatik: „(Visz a vonat, 
megyek utánad, . . . ) ." Itt azonban az időviszony n e m a jelenből a múltba tör-
ténő visszarévedés, mint az előbbi esetben, h a n e m a jelenből a jövőbe irá-
nyuló ábrándozás relációja. 

„Bergson emlékezéstanában sem tiszta emlékezet, sem tiszta percepció 
n e m létezik, a valóságban a kettő áthatja egymást . . . az emléknek, hogy jelen-
né válhasson, materializálódnia kell, kölcsön kell vennie az észlelet testét... , 
hogy elfoglalhassa helyét az észleletben, kettős mozdulatot kell végeznie. 
Egyrészt összehúzódik, hogy elférjen egy érzéki képzet keretei között, más-
részt azt az oldalát fordítja az észlelet felé, amely legjobban hasonlí t rá, amely 
a leghasznosabb a jelen számára."1 6 Az Óda első részében ez, a látványból 
születő emlékkép, az észlelés és az emlékezés fúziója valósul meg, spontánul 
és észrevétlen rugalmassággal alkalmazva a bergsoni emlékezésteória elveit: 

Nézem a hegyek sörényét -
h o m l o k o d fényét 
villantja m i n d e n levél. 
Az ú t o n senki , senki, 
látom, h o g y meglebbenti 
s zoknyád a szél. 
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És a törékeny lombok alatt 
látom előrebiccenni hajad, 
megrezzenni lágy emlőidet és 
- amint elfut a Szinva-patak -
ím újra látom, h o g y fakad 
a kerek fehér köveken , 
fogaidon a t ü n d é r nevetés. 

„A táj észlelt részletei hívják elő a közelmúltban megismert szép nő test-
tájait. Az erdőborította hegyoldal látványa a kedves homlokának emlékét 
eleveníti föl. A Szinva-patak fehér kövei a szeretett nőalak nevetés közben ki-
villanó fogait juttatja eszébe." Az emlékidézés ebben a két esetben hasonló-
sági, metafor ikus a lapon megy végbe. „Az út és a lombok, az elmúlt jelenlét 
üres keretei metonimikusan jelenvalóvá teszik a hiányzó emberi lényt."17 

Hiányról két értelemben is beszélhetünk. Egyfelől valaki, aki a szemlélet 
számára nincs jelen, a memória megelevenítő ereje révén újra megmuta tko-
zik. Másfelől a megidézés mot ívuma épp a hiányérzet , a vágy arra, hogy a 
távol levő személyt közvetlen közelünkben tudhassuk. 

Fentebb a költő tájleírásának módjá t egy impresszionista festő ábrázolás-
módjához hasonlítottam. Az első rész felépítése azonban többszörösen ellen-
téte az impresszionizmus elvének. Itt ugyanis a szerelmi szenvedély kompo-
nál, a részletek hierarchiába rendeződnek. A kompozíció középpont jában a 
szeretett nőalak áll, m i n d e n mozzanat arra szolgál, hogy minél érzékleteseb-
ben, s f inoman erotikus értelemben is érzékien megjeleníttessék. Kiinduló-
pontul minden részletben az optikai elem szolgál, de a bergsoni emlékezés-
tan értelmében az észlelt táji elem egy hiányzó képzetet hoz felszínre az 
emlékezet mélyéről, meghaladva a puszta optikai látvány rekonstrukcióját. 

A táj egészén egy szép nő alakja de reng át, mint annyiszor József Attila köl-
tészetében. A Ritkás erdő alatt című versből csak az elemzés fejti ki, m á s doku-
men tumok tanúságtételére támaszkodva a női pr incípium mindenü t t való 
jelenlétét.18 A sokat vitatott Az a szép, régi asszony c ímű költeményben emlé-
kezetbeli és talán részben képzelt tá jban emlékezetbeli asszony, talán épp a 
vers múzsája , jelenik meg.1 9 A Kései szrafóban az anya alakját próbálja meg 
összeállítani „sok kedves nőből" a lírai én. Az Óda első részének alkotási 
elvéhez legközelebb a Flóra. Hexameterek áll, amelyben eldönthetetlen, hogy 
az olvasott sorok az ébredő tavaszt, egy antik istennőt, vagy pedig a szeretett 
nőt festik: „s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra"; „Szól örökös ne-
ved árja, törékeny bá jú verőfény".20 

Az Ődában tehát éppenséggel az impresszionizmus ellentétével, egy belső 
lelki tartalom, a szerelmi élmény tárgyának kivetítésével állunk szemben. 
Nem abban az értelemben, mintha az ihlető asszony szépsége szépítené meg 
a tájat, h a n e m abban, hogy a kora nyár i hegyvidéki táj szépségében találja 
meg a költő az emlékében élő alak szépségének egyenértékesét. Közelebbről 
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nézve azonban látvány és emlék mégsem egyenrangú. A táj nem érdek 
nélkül tetszik, hanem percepciója mintegy szolgálja a kedves szépségének 
megjelenítését, Baudelaire szavait kölcsönvéve: „tökéletes szegélyt köréje 
szelve". Az emlékező-kontemplatív magatartás esetében nem azér t emléke-
zünk, hogy ezzel a jelent szolgáljuk, a percepció az, ami szolgál. . . nélkülöz-
hetetlen ki indulópontul a múlt felidézése számára. Nagy Lajos idézett meg-
figyelése, amely szerint a költőt nem érdekel ték ö n m a g u k é r t véve a 
kisvasutat szegélyező fák, hanem a táj csodálata helyett szívesebben adta át 
magát u tazás közben egy szöveg, a Toldi szerelme varázsának, é p p az emléke-
zés és az érzéki észlelés közötti összefüggések szempontjából válik számunk-
ra te rmékeny tanúságtétellé. Csak amikor szerelme tárgyának távolléte tuda-
tosította benne szerelmi érzésének tartósságát, s felfokozta a távol lévő 
személy iránti hiányérzetét, hatott rá a maga teljes intenzitásában a hely 
szépsége, akkor nyűgözte őt le a hegyek sörénye, a patak csillogása és a víz-
esés robaja. 

Fülep Lajos fentebb említett if júkori emlékezésesztétikájának igazolására 
számos ponton fölhasználhatnánk az Óda részleteit, s fordítva: ha van mű, 
amelynek megvilágítására Az emlékezés a művészi alkotásban a lkalmas, akkor 
József Attila általunk elemzett alkotása ilyen. „Az emlékezés - írja például az 
értekező - nem valamely elmúlt jelennek ha lvány képe, h a n e m átalakítása, 
megformálása, rendszerbe és egységbe foglalása a jelenből dedukálhata t lan 
módon. Az alkotás percében jelen és múlt egymásba olvadnak, de a produk-
tív és formáló tényező nem a jelen, hanem a múl t , nem a percepció, hanem 
az emlékezés."2 1 Ha az idézett mondatok érvényesek az elemzet t első rész 
soraira, még hatványozot tabban érvényesek a költemény további olyan rész-
leteire, ahol az emlékezés újra és újra érvényesíti szövegalakító erejét. 

A kedves testének egy részlete: poharat tartó keze tényleges emlékkép 
gyanánt is felbukkan, újabb részlettel kiegészítve az első rész mozaikkockáit: 
„s a vizes poháron kezed, / rajta a f inom erezet, / föl-fóldereng." A megőrzés 
témája azonban egyre átszellemültebben ismétlődik a gondola tmenet továb-
bi részleteiben. így a második részben a vízesés látványa már egy hasonlat-
ba, pé ldába felszívódva bukkan föl: „Ki mint vízesés önnön robajától, / el-
válsz tőlem és halkan futsz tova,", s a ha rmadik részben ugyanígy a 
barlanglátogatás élménye: „ízed, miként barlangban a csend, / számban ki-
hűlve leng". A harmadik részben a kedves emléke egy vegytani hasonlat 
révén tematizálódik. Ahogy a savak vegyi reakcióba lépve megtámadják a 
sima fémlapot , úgy maratja bele kiiktathatatlanul az eszmélet egyik felébe, az 
intellektusba az eszmélet másik fele, a (szerelmi) ösztön az imádot t lény alak-
ját: „Elmémbe, mint fémbe a savak, / ösztöneimmel belemartalak". A negyedik 
részben a női test (egyelőre csak spirituális, hipotetikus) birtokbavétele 
mehet végbe az emlékezet csodája révén: „s ámulatra méltó tünemény, / 
hogy bejárhatom a semmiség ködén / termékeny tested lankás tájait?" 
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Az érzéki észleléssel ellentétes magatartáselvet a köl teményben fentebb a 
jeladásban és jelfelfogásban jelöltem meg. Azt is megállapítot tam, hogy a két 
pó lus között, épp az emlékezet révén, tökéletes kétirányú közvetí tés megy 
végbe. Az eddigiekben a memóriának az érzéki felé fordított arcát láttuk. A 3. 
részben azonban az emberi aktivitásnak ez a változata egy fizikai hasonlat 
segítségével közvetlen kapcsolatba kerül a jelek világával. Ahogy a tömeg-
vonzás révén égitestünkön a fizikai tárgyak, ú g y őrződnek m e g az emléke-
zet révén az énben a szeretett személyhez kapcsolódó jelek, a mimika , a gesz-
tuskincs és a nyelvhasználat elemei: „Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, / 
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld." Emlékezet és jelképzés összefüggéséhez 
tartozik a reprodukciónak, min t kommunikációs tevékenységnek, azaz az 
emlékezésnek mint kreatív aktusnak az értelmezése az 5. részben, mintha a 
távoli kedves felidézése az érzékszervek hangos beszéde lenne: „De szorgos 
szerveim, kik újjászülnek / napról napra, már fölkészülnek, / h o g y elnémul-
janak. / / D e add ig mind kiált —". Ezért szolgálhat az emlékezés hídként az 
érzékletes és az intelligibilis szféra között. 

A memória hata lmának legspirituálisabb és legáthatóbb megnyilvánulásai 
azonban a versben azok a pontok, ahol a költő a platóni anamnészisz gondo-
latához, az esetlegességek világában az állandó, változatlan, örök ideákra 
való visszaemlékezés tanához kerül közel. A filológiai kapcsolat biztos 
hiányát tudomásul véve itt újra csak Fülep Lajos emlékezésen alapuló eszté-
tikája felől vehető legtermékenyebben szemügyre az Óda megoldása : „a mű-
vész ... mindenki másnál jobban emlékezik a létre, melyből jött az emlékezést 
immár nem a mneme, hanem az anamnesis platóni értelmében véve. Ebben a 
világban, ebben az életben, mint a platonikus, a misztikus még ebben az élet-
ben keresi az örökkévalóságot, lelke bensőjében.. . a szép valamely jelenség 
formájának örökkévalóság-jellege. "21 

A platonizmus és az Óda szerzőjének összekapcsolhatóságát latolgatva 
véletlenre is gyanakodhatnánk, ha nem tudnánk a fiatalkori művészetbölcse-
leti írások alapján, hogy József Attilától a húszas évek végén n e m állt távol a 
logikai pla tonizmus egyik változata. Pauler Ákos és Varga Béla bölcseleti 
í rásainak befolyására gondolok,2 3 amely, ú g y látszik, F reud , Bergson, 
T h o m a s Mann , Babits felértékelésével együ t t újraéledt . A „végte len 
regresszus lehetetlenségének elve", amely szerint a feltételek száma nem 
lehet végtelen, s el kell jutnunk egy határhoz, az abszolútumhoz, az Óda több 
pont ján tetten érhető: „A pillanatok zörögve elvonulnak, / de te némán ülsz 
fülemben. / Csillagok gyúlnak és lehullnak, / de te megálltál szememben." 
Ezekben a sorokban a pillanatnyinak, az ideiglenesnek, relatív értékkel bíró-
nak és az örök érvényűnek, teljes értékűnek, tehát az árnyékvilágnak és az 
ideának abszolút ellentéte fogalmazódik meg, a szeretett lényre vonatkoz-
tatva. A. hatást csak fokozza a kép hiperbolisztikus jellege, azaz hogy a 
csillagvilág élettörténetének évmilliókkal mérhető tartama is csak „elzörgő" 
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pil lanat a kedves lényegszerű fennállásának örökkévalóságával összehason-
lítva. 

Lét és lényeg (törvény) ugyanezen platonista szembeállításával találko-
z u n k „A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd" sorokban is. A szerelem 
abszolút helyzetbe állítja a szerelem tárgyát. Az ént teljesen ha ta lmába kerí-
tő szenvedély a világ egy részét, a megszólított másik személyt a világegész 
szemléleti helyettesévé növeszti, annak puszta lénye lényeggé magasztosul 
föl: „lényed ott m i n d e n lényeget kitölt." A „lény" és a „lényeg" szavak rész-
leges fonetikus egybeesése és jelentéstani ellentétességük hangtani síkon erő-
síti az 'ens'-től az 'essentiá'-ig vezető átlényegülést. 

Ez a platonikus d imenzió új megvilágításba helyezi a természet szemléle-
te során nyert érzéki adatok: a nyár i szellő, a levelek csillogása, a pa tak kövei, 
a vízesés robaja, a bar lang csöndje stb. és az általuk felidézett, b e n n ü k meg-
testesülő, mögöt tük felderengő, a jelenbeli tapasztalatot meghaladó ideális 
létező, az eszményivé távolított nőalak viszonyát. Az ént körülvevő világ 
részletei szépségükkel tökéletlenül utalnak az őskép magasabb r e n d ű szép-
ségére. Az Óda megoldása ebben az összefüggésben is pá rhuzamba állítható 
a Flóra. Hexameterek példájával, ahol a tavasz ébredésének pil lanatképe, s az 
ezzel egybeolvadt nőalak mögött áttetszik egy antik tavaszistennő „törékeny 
bá jú" eszményi lénye. A szerelmi ódában az emlékezet közvetítésével jön lét-
re a távol levő ember i lény és a szemlélhető táj ama különös szimbiózisa, 
amelyet Thomas M a n n Л varázshegyben a „genius loci" fogalmában definiált: 
„De ha Madame Chaucha t láthatatlanul távollevő volt is, ugyanakkor látha-
tat lanul jelenlevő is volt Hans Castorp számára, a hely szelleme volt ő, 
melyet . . . megismert és magáévá tett, s azóta is ott hordja árnyékképét kilenc 
hónapja oly hevesen igénybe vett szívén."24 

Sokatmondó az a párhuzam is, amely a szakirodalomban Juhász Gyula 
híres Milyen volt... c ímű verse és az Óda között fölmerült.2 5 Juhásznál látszó-
lag épp az emlékezés ellentétéről, a feledésről, az Anna alakjának vissza-
idézésére való képtelenségről van szó, ám a memór ia csodája végül mégis 
bekövetkezik. József Attila mestere az érzéki észlelés képeihez, a nyár i búza-
mező sárgaságához, a kora őszi ég kékjéhez, s a langyos tavaszi szellőhöz, az 
emlékezésnek ezekhez az érzéki észlelésbeli támaszaihoz folyamodik az én 
mélyébe eltemetett emlék előcsalogatása érdekében. S talán még fontosabb, 
hogy a mnémé nála is anamnészisszé változik a vers utolsó két sorában: 
„Anna meleg szava szól át / Egy tavaszból, mely messze, mint az ég." Mind 
Juhász, mind József Attila esetében az észlelést mintegy kényszeresen meg-
szállják az emlékek. Az elragadtatottság pillanataiban a valóság adottságai is 
c supán utalások valamire, ami ra j tuk túl, egy másik valóságban fennáll. 
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Tudás 1. - Élmény és ismeret 
A memória fogalmát olyan mértékben kitágíthatjuk, hogy abba mindenfaj ta , 
tudatosan vagy szokássá rögzültén megőrződött ismeret beleférjen. Ebben az 
esetben az emlékezet egyenesen a szellem szinonimájaként szerepel. Cél-
szerűbb azonban fönntartani az emlék fogalmát mindannak a megjelölésére, 
ami a múltból úgy őrződik meg, hogy nem veszíti el az énhez való kapcsola-
tát, a személyesség indexét, s az időben fennmaradó , de perszonálisán 
közömbössé vált, elszemélytelenedett mentális tartalmakat, legyenek azok 
szokásszerű beidegződések vagy intellektuálisan magasan szervezett isme-
retanyag, tudásként különböztetni m e g az előbbiektől. Az Ódában például a 
filozófiai vagy anatómiai ismeretek igen jelentős hányada - bármennyire 
fontos szerepet játszik is a költemény konstitúciójában - jól kivehetően elkü-
lönül a közvetlen élményi rétegtől, a lillafüredi tá jhoz vagy a kedves szemé-
lyéhez kapcsolódó emlékektől. 

Fentebb kimutat tam, hogy olyan bölcseleti megfontolások bukkannak föl a 
köl temény szövegében, amelyeket a költő évekkel korábban élt magáévá. 
Azoknak, akik - talán túlságosan is nagy buzgalommal kicsinyelve a verset 
kiváltó szerelmi é lményt - azt állítják, hogy a futó kapcsolat csak pusz ta alka-
lom volt a vers születésére, annyiban igazuk van, hogy a teljes hangszerelés-
sel felzengő „szimfonikus köl temény" bizonyos értelemben évek óta készült 
József Attila műhelyében. „A lét dadog , / csak a törvény a tiszta beszéd" 
monda tban például nem nehéz ráismerni a költő jellegzetes alkotásmódjára, 
amit korai művészetbölcseleti írásaiban az „ihlet" szóval jelöl. Ahogy a gon-
dolkodó folyton „spekulál", akkor is, ha éppen n e m alkot rendszert , úgy a 
költő is folyamatosan alkot, fúrja-faragja, gyúrja, gyártja szüle tendő művei 
alkotóelemeit. Megalkotója más bölcseleti elmélyültségű verseiben is helyet 
biztosíthatott volna az idézett mondatnak . A szerelmi élmény azonban, mint 
egy túltelített oldatba került faág, m a g a köré kristályosította az ihlet, a költői 
gondolkodás által felhalmozott „mot ívumok" egy részét, az alkotó intellek-
tus rendelkezésére bocsátotta őket, s ezek sorában az Óda vérkeringésébe 
kapcsolta be „A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd" mondato t . 

A m ű értelmezése során tehát a továbbiakban az élménytől megkülönböz-
tetjük az ismeretet. Előbbi magába foglalja a jelen tapasztalatát, legyen szó a 
sziklaszegélyen ténylegesen szemlélt (vagy csak képzeletben szemügyre 
vett) tájról, a hajnali ég észleléséről vagy a robogó vonaton folytatott álmo-
dozásról; a fiatal asszonnyal való közelmúltbeli találkozás emlékeit; a szemlé-
leti és emlékképeket átitató szerelmi érzést és e sokrétű érzetegyüttest egysé-
gesítő, rendező intellektuális tudást, azaz az Óda nagyobb hányadá t . Utóbbi 
pedig jelenti a korábban szerzett, felhalmozott, valamikori é lmények hozadé-
kából összeállt tudást , amely n e m oldódik bele mindenestül az élménybe, 
nem oszlik föl benne, hanem külön tömböt alkot a 4. részben, ismereti jelle-
gét szigetszerű kontúrral körülövezve tagolódik bele a nagy egészbe. 
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A4, rész tehát, s annak legközvetlenebbül belátható módon „Vérköreid. . ." 
szóval kezdődő és a „forró kút ja in" jelzős szerkezettel befejeződő része, az 
észleleti és emlékezeti rétegre épülve nemcsak ú j egységet, h a n e m új szintet 
is alkot, s más m ó d o n szervesül a költeménybe, min t az eddig tárgyalt szin-
tek. A kutatás, sőt, általában a befogadás észlelte ezt a másságot, álláspontjá-
tól függően helytelenítve vagy mentegetve azt. Mint minden ismeret , a költő 
itt érvényre jutó sajátos anatómiai-fiziológiai tájékozottsága alkalmaztatik 
egy tárgyra: esetünkben a szerelmi élményre, amely nélküle is korrektül le-
írható lenne. Megállítja, vagy csak lelassítja ennek lendületes kibontakozását, 
hogy elmélyedhessen benne, hogy új aspektusból feldolgozhassa. 

Az ilyen „ tudományos" betétek kétségkívül azzal a kockázattal járhatnak, 
hogy megtörik a kompozíció lendületét, vagy legalábbis közbeiktatnak a 
gondolatmenetbe kevéssé harmonikusan illeszkedő idegen elemet, egy 
esszéisztikus zárványt . Nem írható elő a befogadó számára, érezzen-e vissza-
tetszést vagy legalább kizökkenés okozta pil lanatnyi zavart az adot t részlet 
olvastán, avagy a legteljesebb odaadással élje azt át. A vers feltétlen csodálói 
közé tartozván sem törekedhetem ezért többre, min t hogy a negyedik rész-
nek a kompozíció egészébe való szerves és harmonikus beilleszkedését meg-
győzően kimutassam. Mint ismeretes, József Attila itt nem teljesen járatlan 
úton indul el. Thomas Mann Varázshegye nyúj tot t számára példát arra, 
hogyan vonhatók be tömbszerűen a művészi kompozícióba az esztétikum 
sérelme nélkül a te rmészet tudományos megismerés eredményei. 

Heller Ágnes az (általunk ismeretnek nevezett) „o lvasmányélmény" vagy 
„gondolati é lmény" elsődlegességét vagy legalábbis elsőrendű fontosságát 
hangsúlyozza a verset kiváltó „átmeneti, n y o m o t sem hagyó kapcsolat", 
„futó életélmény" ellenében.26 Tamás Attila, n e m tagadva a Thomas Manntól 
eredő ihlet tényét, s a „futó kapcsolat" elégtelenségét a magyarázat során, azt 
az álláspontját fejti ki vitacikkében, hogy mégiscsak „valóságos, személyes 
élmény szülötte az Óda".27 A vitából, s a későbbi reagálásokból, mint annyi 
más esetben is, azt a következtetést vonhatjuk le, amit József Attila így fogal-
mazott meg: „megoszlik, mint az egy-élet / az egy-igazság maga is". Abban 
egyetértünk Tamás Attilával, hogy Heller Ágnes fogalmazásmódja elfogad-
hatatlanul egyoldalú és sarkító, pé ldául amikor a 4. résznek a magyarázatát 
elintézhetőnek véli abból ki indulva, hogy „az Ódá-Ъап csodáljuk ugyan e 
rész költőiségét, a költőietlen tárgy költőivé változtatását, de végső soron 
nem értjük: miért kellett a val lomásnak ebben a bizarr fo rmában folyta-
tódnia? A Varázshegy-analógia most megválaszolja a kérdést."28 Az általa 
(újólag)29 fölvetett problémát mindazonáltal Halász Elődhöz hasonlóan 
termékenynek ítéljük.30 A vers mélyebb megértéséhez ennek megoldásán 
keresztül vezet út. 
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A lírai én 
Bár Thomas Mann regényében elsődlegesnek azt a bátorító pé ldá t tekintjük, 
hogy „a tudományos tükrözés" bizonyos feltételek között „művészi ha tás t 
kelthet", a regény és a költemény párhuzama a legkevésbé sem szorítkozik a 
„biológiai tárgyiasság"3 1 sz igorúan vett képsoraira. Az akadálynak mesz-
szebbről kell nekifutnunk. A német író befolyásának kulcsa, min t már koráb-
ban utaltunk rá, a költőnek a főhőssel, Hans Castorppal való egyfajta identi-
fikációja, nézőpont juk részleges azonossága. Először ezt kell sorra vennünk. 
Mindenekelőtt helyzetazonosságról van szó, amit a síkföldi nagyvárosból 
üdülés céljából a hegyek közé való elutazás idéz elő mindkettejüknél. 

„Kétnapi utazás sokkal jobban eltávolítja az embert - kivált a fiatal, az élet-
ben még kevéssé gyökerező ember t - köznapi világától, mindat tól , amit köte-
lességének, érdekének, gondjának, reménységének nevezet t , mintsem a 
pályaudvarra menet . . . megálmodta volna" - indítja ú t jára hősét Thomas 
Mann.3 2 Az Óda keletkezése szempontjából n e m lehet eléggé hangsúlyozni a 
költőnek az IGE jóvoltából való kiszakadását megszokott környezetéből: 
maga mögött hagyhat ta a választott közösségével, az illegális párttal való 
megoldhata t lan konfliktusát, „monogámul szervezett boldogta lansága" , 
Szántó Judittal való együttélése fiaskóját, elfeledkezhetett egzisztenciális 
gondjairól, így a kifizetetlen lakbérről, amely miatt komolyan fenyegette a 
kilakoltatás veszélye, elnapolhatta az irodalmi életben való teljes elszigetelt-
ségéből való kitörésének sürgető gondját. S erre a kikapcsolódásra, felszaba-
dulásra, szellemi-lelki regenerációra a jelek szerint ekkor m é g képes volt. 

Thomas Mann a térbeli hely(zet)változással magyarázza a jelenséget: „A 
tér, amely kerengve, hátrafelé elmaradozva közéje meg tenyészhelye közé 
furakszik,. . . óráról órára belső változásokat hoz létre, amelyek erősen hason-
lítanak az idő okozta változásokhoz, bizonyos tekintetben azonban felülmúl-
ják emezeket. Mint az idő, a tér is feledést szül; de olyan m ó d o n teszi ezt, 
hogy az ember személyét kioldja kapcsolataiból, eredeti és szabad állapotba 
helyezi, sőt még a pedánsból, a nyárspolgárból is szempillantás alatt amo-
lyan csavargófélét csinál."33 A Székely Bertalan utcai lakás bérlőjéből a lilla-
füredi Palota Szálló vendégévé lenni, a kőrengetegből a Bükk csodálatos 
mikroklímával rendelkező völgyébe kerülni, olyanszerű változás, min tha 
valaki Hamburgból egy alpesi szanatóriumba költözik át. M é g akkor is, ha a 
természeti és társadalmi feltételek minden másban különböznek. Az Óda in-
dításában: „Itt ü lök . . . " sűrítetten benne rejlik a szabad állapot, a viszonyok 
szorításából való jótékony kioldódás nyomán bekövetkező fellélegzés. 

A tevékeny életből való kikapcsolódás, a tétlen szemlélődésnek kényszer-
ből vagy meggyőződésből, ideiglenes vagy tartós életgyakorlattá emelése a 
regény egyik fő témája. A költő, aki a közelmúltban még engedmények nél-
kül hirdette a munkás élet erkölcsi magasabbrendűségét a henyélő életmód-
dal szemben, n e m kerülhette el a szembesülést ezzel a kérdéssel. Az ő számá-
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ra is, igaz, nem polgári szorgalomból, h a n e m a proletár osztálytudat etikai 
kódexe alapján, „a m u n k a volt a kor abszolútuma, úgyszólván önmagá t 
válaszolta meg. . . tisztelete iránta tehát vallásos jellegű volt , és - már ameny-
nyire ő maga tudta - feltétlen és kétségbevonhatatlan."3 4 

Csakhogy Thomas M a n n nyomban kikezdi ennek a konok munkaerkölcs-
nek a hitelét: „más kérdés azonban - ironizál hőse buzga lmán - , hogy szeret-
te-e; mer t szeretni nem tud ta , akármennyire tisztelte, mégpedig azon egy-
szerű oknál fogva, hogy n e m tett jót neki . . . voltaképp sokkal jobban szereti 
a szabad időt, a kötetlent."35 Az unokatestvér, Joachim ellenben nem bír ölbe 
tett kézzel ülni, kivárni a gyógyulást , idő előtt tér vissza a síkföldre. Korlátolt 
kötelességtudatáért életével fizet. A kérdést aztán Settembrini és N a p h t a 
alaposan megvitatják, s a vitában a fiatalember - az olasz humanista nagy 
bánatára - hajlik arra, n e m utolsósorban fenti tapasztalataira hivatkozva, 
hogy a jezsuitának a kviet izmus mellett tartott védőbeszédét tegye magáévá . 
József Attila, ha nem is hét évre, hanem csupán egyetlen hétre, úgyszintén 
„kilépett" a nagyvárosi nyüzsgésből, „hogy enyhülésre leljen", s ezt a szituá-
ciót emelte vershelyzetté. 

A vers első sora a síkföldi életből való kilépésen túl a szándékos elszigete-
lődésnek még egy újabb fokára utal. A „csillámló sziklafalon" ülő én nem-
csak attól az állapottól távolodott el, amely egy-két napja a Keleti pá lyaudva-
ron a miskolci vonatba beülés pi l lanatában még jellemezte, h a n e m a 
helyszínen ideiglenesen és lazán megszerveződött kongresszusi közönségtől 
is félrevonult: kiült nézelődni (vagy elképzelt egy ilyen szemlélődést) a völgy 
egy kiugró pontján. Ahogyan lát, az nem a mozgalmi vi ták sűrűjében érvelő 
emberre, sem a kávéházban tengődő értelmiségire, sokkal inkább „az élet fél-
tett gyermekére"3 6 jellemző emelkedett módja a világlátásnak. A helynek, 
ahol a szemlélődés megtörténik, nemcsak tényleges, élményi, h a n e m jel-
képes aspektusa is van. 

Ilyen hely a Castorp szanatóriumi szobája előtt el terülő erkély is: „kíván-
sága az volt, hogy egyedül maradhasson gondolataival m e g uralkodói gondjai-
val, s ennek a kívánságának páholy-erkélye, ha felületesen is, eleget tett 
volna."37 A regénynek páholy-erkélyén a völgy fölött „ura lkodó" főhőse a 
tájjal általában véve bensőséges, személyes kapcsolatot alakít ki, s a teljesen 
szabálytalan, az évszakok rendjét felborító időjárás is folytonosan arra kény-
szeríti, hogy alakulását az átlagosnál jóval intenzívebb figyelemmel kísérje. 
Van kedves tartózkodási helye is, amely kiváltképpen alkalmas a félrevonu-
lásra és a meditációra: „Castorp elüldögélt a padon,. . . félrehajtott fejjel hall-
gatta a tarpatak zuhogását, és elnézte a zár t tájképet m a g a előtt, meg a töme-
gesen kéklő haranglábat, mely ismét virágzott a réten. Csak ezért járt oda? 
Nem, azért üldögélt ott, hogy egyedül legyen, hogy emlékezzék, a hosszú hóna-
pok benyomásait , kalandjait rendezze és átgondolja."3 8 Ilyen hely tehát a 
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„csillámló" sziklafal,39 ahonnan a tájrészlet elkülönülő egészként vehe tő 
szemügyre, s ahol zavartalanul rendezni lehet az elmúlt napok benyomásai t . 

A „Szoktatom szívemet a csendhez. / N e m oly nehéz - " sorok azonban 
még ennél is szorosabbá vonják a regény és a vers rokonságát: a csend mot í -
vumáról beszélünk, amely A varázshegyben és az Ódában egyaránt oly fon tos 
szerepet játszik. Elegendő, ha a Hó c ímű fejezetre u ta lunk, amelyben a hős 
sítalpával megszökik az emberi közösségből: „Az áhított magányt is m e g -
szerezte, az elképzelhető legteljesebb magányt , amely a szívben már az elzár-
kózó idegenség és bírálat húrjait érintette meg. . . Ha mozdulat lanul megáll t , 
hogy magamagát ne hallja, föltétlen és tökéletes volt а csend, vattázott nesztelen-
ség, amilyent sosem látott, sosem tapasztalt, amilyen másu t t nem is fo rdu l t 
elő."40 

Az „ős-hallgatásnak", „ős-csendnek" ez a „meglesése"4 1 kísérti az Óda 
lírai énjét is. Nemcsak a sziklafal védelmében, „szoktatván szívét a csendhez", 
hanem később a „bar langban" honoló „csend" tettenérésével is. A csend, a 
némaság, a halkság az egész versben az érték, a zaj pedig az érték fogyatko-
zásának kísérője: „Ki mint vízesés önnön robajától, / elválsz tőlem és halkan 
futsz tova" - jellemzi kettejük viszonyát a 2. részben. A „Szeretlek.. . / m in t 
mélyüket a hallgatag ve rmek" sorokban a verem mibenlétéhez tar tozóként 
definiálja a hallgatást. „A pillanatok zörögve elvonulnak, / de te némán ülsz 
fü lemben" sorok platonizmusában az eszményhez a némaságot , az á rnyék-
világhoz a zörejt rendeli hozzá. A Mellékdal-beli megnyilatkozás módja is be-
leillik ebbe a sorba: „talán csendesen m e g is szólalsz". Míg a te o lda lán a 
csend, vagy a csöndes megszólalás, némaság, hallgatás, a tüdő lombjainak 
suttogása áll, addig az ént a vízesés robaja, a zengés, sikoltás, a szervek kiál-
tása, a szív csattogása jellemzi. Ennek a zajnak, a vágy hangjának elcsitítását 
várja az én a szerelemtől. Az ellentétek vonzzák egymást. 

Nem szabad azonban abba a hibába esnünk, hogy mindenáron egy-
neműsí tsük a versnek az emberről alkotott képét. A csendnek, némaságnak 
fentebb taglalt többletértéke mellett egy másik aspektusa is megmutatkozik , 
amelyet hagyományosan a legnagyobb negat ívummal, a halállal szokás ösz-
szekötni: „De szorgos szerveim, kik újjászülnek / napról napra, már fölké-
szülnek, / hogy elnémuljanak." Az elemzők - minden bizonnyal teljesen jogo-
san - kivétel nélkül az elmúlás metaforá jaként ér te lmezik a sze rvek 
elnémulását. Csak mellékesen vetem föl, hogy a belsőleg megőrzött lény újjá-
szülésének, szellemi újrateremtésének abbamaradása, a szervek e lnémulása 
önmagában véve a feledés, a visszaidézésre való képtelenség metaforája is 
lehet („Milyen volt szőkesége, nem tudom már... "). Bármint legyen is, az elné-
muláshoz a versnek ezen a pontján negatív érték tapad. 

A csend elemzett értékhasadása a magány egész kérdéskörére általánosít-
ható. A kutatás előszeretettel vezeti le József Attila b izonyos költői megnyi -
latkozásait magáramaradottságából , elszigeteltségéből, s ezen nemegyszer a 
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szó szoros értelmében vett egyedüllétet ér tenek. Ilyenben pedig, a közkeletű 
felfogással ellentétben, kevésszer volt része. Valószínűleg n e m többször, min t 
bárki másnak. A magány érzetét a közösségben elszenvedett kudarcok: alul-
maradás a vitában, szereplésének kinevetése, letorkolása, meg-nem-hall-
gatása stb. is táplálták. Ez azonban nem zárja ki, hogy társasági ember volt, s 
emlékezések bizonyítják, hogy a magány érzése épp akkor gyötörte a leg-
kegyetlenebbül, amikor már egy baráti, munkatárs i kör fonódot t köréje. 

Nagyon is jól ismerte tehát ezt az érzést, s tudta, hogy a magány nem a tár-
sasági élet hiányát, hanem lényegi kontaktushiányt, é rdemi kommunikáció-
képtelenséget jelent a bennünke t körülvevő emberekkel. Az ilyen m a g á n y 
nem a Robinsoné, amelyet egy vadember társul választásával könnyen fel 
lehet számolni. Kialakításában a szenvedő alany is részt vesz, helyesebben ez 
az érzés az ént legbensőbb valójában bénítja meg, támadása ellen nem lehet 
védekezni. Ilyen az Ódában megnevezett , „a szív legmélyebb üregeiben / 
cseleit szövő fondor magány". 4 2 Az ént ily módon elszigetelő börtönfalakat 
akárki nem képes áttörni. A versbeli te ezt a csodát tudja megtenni: megold-
ja a magába zárkózott, befelé fordult, a vi lág számára megnémul t én nyelvét. 

Paradox m ó d o n a magány ilyen feloldására, az érzés szavakba foglalására 
éppen a magány, az önkéntes félrevonulás teremti meg az alkalmat. Erre, a jó 
értelemben vett magányra mindanny iunknak szükségünk van, ez az, ame-
lyet Hans Cas torp is ismételten keres, a szobája erkélyén v a g y a tarpatak mel-
letti padon vagy a havazásban, hogy meditálhasson, emlékezhessen, védel-
me alatt rendezhesse kusza benyomásait . S ezt a tuda tos elkülönülést 
biztosítja a csillámló sziklafal is. A m a g á n y két változata már az 1932-es 
Bánatban is együtt , de jól megkülönbözte thetően jelen van . „Csak egy pilla-
natra martak ki, csak" - konstatálja az én a politikai közösségből való kívül-
kerülését valamely konfliktus következtében. Ez a rárótt egyedüllét azonban 
nyomban keresett, megnyugvás t adó, erőt biztosító, léleküdítő magánnyá 
alakul át: „s kijöttem, hogy e rőm összeszedje, / mint a néni a gallyat, a bá-
nat." Nem nehéz ezzel rokon példákat hozn i az életműből. Legszebb talán a 
„párosult magány" egyik verse, az Alkalmi vers a szocializmus állásáról: „S 
azért tolom el a csendet, h o g y belásd. . ." - szólítja meg beszélgető társát. 

Az ily m ó d o n körülhatárolt és szituációba állított én mindvégig hangsúlyo-
san van jelen, s mindvégig a tehez fűződő érzelmileg erősen átfűtött reláció-
jában határoztat ik meg. A táj szemléletében ez a viszony közvetett , az emléke-
zésben közvetlen és tárgyszerű, a szerelmi vallomásban és a fohászkodásban 
közvetlen és szubjektív, a vers zárójeles zá ró részében eszmélő és önmagára 
reflektáló, s a 4. rész biológiai vallomása - mondhatni - minden felsorolt 
reagálásmódot magába foglal. A lírai én általános leírása után visszatérhe-
tünk ennek az anatómiai hódola tnak közelebbi szemügyre vételéhez. 
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Tudás 2. - Tudomány és képzelet 
A 4. rész három kisebb egységből épül föl. A női test biológiai szakszerűség-
gel és egyúttal a költői képzelet szabad tevékenységével megalkotot t dicsőí-
tése képezi a szöveg törzsét („Vérköreid... kútjain!"), s ezek a sorok kapták 
az elemzőktől és az olvasóktól a legtöbb figyelmet. A záró részlet a felidézett 
test mikrokozmikus természetét fejti ki („Hullámzó. . . örökkévalóság.") be-
vezető egységben a lírai én a megismerés csodája fölött érzett ámula tának ad 
hangot („Ó, hát . . . rejtelmeibe!..."). 

A lelkendezéssel teli csodálkozás tárgya mindenekelőt t maga a megismerő 
én. A beszélő önnön mibenlétén, természetén és képességein á m u l el. Szám-
ba veszi az emberi lény anyagiságát, ám az önmegfigyelés folytán arról a 
tapasztalatáról számol be, hogy ha az anyagiság emberi fo rmá t ölt, akkor 
nagyon különös viselkedést muta t : mintha megtagadná önnön természetét, 
min tha lerázná magáról e r edendő nehézkességét , á thatolhatat lanságát . 
Olyan anyagnak érzi magát a lírai én, amely a lelki-szellemi e lemmel lép köz-
vetlen reakcióba, amelyet nem izmokkal, szerszámokkal, energiaforrások 
igénybevételével vesznek kezelésbe, hanem egy másik ember pillantása, 
szellemi aktivitása elegendő arra, hogy „metssze és alakítsa". Lélekkel átha-
tott, átszellemített anyag a megismerő én, máskülönben nem a d n á át magát 
az idegen pillantás alakító hatalmának. 

A bevezető részben József Attila egyik gyakori eljárásával, a mondat tani el-
bizonytalanítással találkozunk. A „Miféle lélek és miféle fény / s ámulatra 
méltó tünemény" sorokban nem lehet pontosan tudni , hol ér véget az önref-
lexió, s hol lép be új nyelvtani alany. A „Miféle lélek" kérdés m é g bizonyosan 
önmaga mibenlétére és természetére kérdez rá. Előbb önnön anyagiságát 
tette ki indulópontnak, most a test-lélek dual izmus, a testi kiterjedést kapott 
pszichikum másik összetevője felé fordul f igyelme. A „miféle fény" kérdés 
úgy is tekinthető, mint a lélekre vonatkozó kérdés folytatása, h iszen a fény az 
anyag egyik állapota, az anyag átszellemülésének metaforája. A kérdésben az 
az állítás rejlik, hogy az emberben végbement az anyag metamorfózisa fény-
nyé. Ez a metafora, megismerésről lévén szó, n a g y o n is helyénvaló: „a fényt, 
amelytől világlik agyunk, / hisz egymás nélkül sötétben v a g y u n k " - olvas-
suk a Thomas Mann üdvözlése c ímű alkalmi ódában , az Óda egyik rokonversé-
ben. A megismerés alapformájának a látást, legfontosabb teoretikus érzék-
szervünknek a szemet szokás tekinteni. A látáshoz, a szem tevékenységéhez 
ped ig fényre van szükség. Az ember mint megismerő anyag lényege: a fény, 
az az állapot, amelybe az anyag a maga legkevésbé testies formájában el-
juthat. 

A mondat tani elbizonytalanodás a negyedik sorban következik be. Vajon a 
beszélő önnönmagát nevezi ámulat ra méltó tüneménynek? Az ilyen minősí-
tés ellen sem lehet kifogásunk az adott szövegösszefüggésben, hiszen itt nem 
önhittségről, h a n e m a megismerőképesség csodáján való ámula t ró l van szó! 
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Éppígy lehet azonban, hogy itt a gondolatmenet ú j s zegmentumához érkez-
tünk, s ámulatra mél tó tüneménynek (ez a kor szóhasználata, ma talán úgy 
mondanánk : „ámulatra méltó jelenség") azt nevezi a beszélő, „hogy bejárha-
tom a semmiség k ö d é n / termékeny tested lankás tájait". Ha az előbbi eset 
érvényes, akkor hiányos mondattal ál lunk szemben, amely kifejtett formában 
így hangzana: „Miféle lélek és miféle fény (vagyok), / (miféle) ámula t ra mél-
tó t ünemény (vagyok), / hogy. . ." Utóbbi esetben viszont a m o n d a t alanyi 
csoportja az „ámulatra méltó tünemény", s az ál l í tmány van kifejtve a rá-
következő mellékmondatban: „s ámula t ra méltó tünemény (az), / hogy be-
járhatom . . ." 

A mondat tani megvalósulás akármelyik értelmezését fogadjuk el, a gondo-
lat mindenképpen világos. Nem lépünk ki az anyag és lélek, anyag és szel-
lem egymást áthatásának kérdésköréből. A megismerés két aspektusá t látjuk 
itt tökéletesen egymásra másolódni. Az egyik a látás, amit Bergson a „távol-
baismerés" csodájának nevez: „Egy született vakok között élő születet t vak 
nem fogadná el, hogy lehetséges valamely tárgyat messziről észrevenni anél-
kül, hogy előbb át ne mentünk volna minden közbeeső tárgy észrevételén. 
A látás mégis megvalósítja ezt a csodá t" - olvassuk a Teremtő fejlődésben.43 

Azaz a látás révén a semmiség k ö d é n átlépve érintkezésbe l éphe tünk látá-
sunk (és vágyunk) tárgyával. A megismerés másik aspektusa, ame ly éppily 
joggal kihüvelyezhető ugyanebből a két sorból, az emlékezet szerepe a meg-
ismerésben. Az ember a tiszta, szabad, nem pusz tán szokássá rögzü l t emlé-
kezet révén felidézheti azt is, ami nincs jelen. A megismerésben n incs kötve 
az észleletben adotthoz. Birtokba veheti (virtuálisan) azt is, ami c supán vir-
tuálisan adott. Az emlékezet az a képesség, amely a semmiség (a jelenlét hiá-
nyának) ködén is át t u d hatolni, elő tudja teremteni a megismerés tárgyát. 

Az eddigi fejtegetésekből is kitűnt, s a vers szövege közvetlenül is igazol-
ja, hogy a megismerés mint látás és a megismerés min t visszaemlékezés tár-
gya egybeesik a vágy tárgyával. N e m utolsósorban ennek köszönhető, hogy 
a 4. rész bevezető részlete a legkevésbé sem száraz ismeretelméleti okosko-
dás, h a n e m elragadtatással teli szerelmi vallomás is egyben. H i szen nem 
valamely közömbös tárgy megismeréséről, hanem a szerelem tárgyának vir-
tuális, de szabad és senki által meg n e m akadályozható birtokbavételéről van 
szó ezekben a sorokban. Sőt, több ez, mint puszta erotikus képzelgés, hiszen 
a lírai énnek „tervei v a n n a k " szerelme tárgyával, bizakodik abban, hogy ami 
itt emlékezetből ki indulva megy végbe, az a közeli jövőben valóságban is 
megtörténhet . 

Ezen a ponton a látás és az emlékezet mellé az imagináció képességét is föl 
kell sorolnunk. Az a lany tevékenysége ugyanis szabad, nem a t á rgy kény-
szerei vezetik őt útján, hanem kedve szerinti i rányokban járja be ismeretének 
tárgyát, ott időz el hosszabban, ahol kedve támad megállni, mint egy termé-
szetjárónak a Bükkben. A birtokbavétel mozzanata biztosítja a képzelőerő 
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aktivitásának kibontakozását. A szerelmes úgy járja be a „semmiség ködén" 
kedvese testét, ahogyan a júniusi ifjú nyári nap fénye megvilágít egy termé-
keny és lankás tájat. A költő itt sem feledkezik meg arról, hogy az emlékezet-
nek támpontokra van szüksége, s hogy ezeket a támpontokat a lillafüredi táj 
részletei, a fák, a patak, a sziklák, a barlang nyújtották számára. 

A következő két sor: „S mint megnyílt értelembe az ige, / alászállhatok 
rejtelmeibe!..." a 4. rész bevezető egységéhez tartozik, de különálló sorpárt , 
„strófát" alkot: az eddigi, „felületi", szemléleti oldalhoz a megismerés új, 
vertikális aspektusát társítja. Ha a felszín és a mélység ellentétpárt önmagá-
ban véve vizsgáljuk, tanulságos pá rhuzam kínálkozik Karinthy Frigyes 
Capilláriájávai. Az Óda 3. részének utolsó sorai - „s a vizes poháron kezed, / 
rajta a f inom erezet, / föl-földereng" - a Karinthy regényében kifejtett külö-
nös szépségeszményre emlékeztetnek, amely szerint a víz alatti birodalom-
ban élő nők bőre és általában testfelépítésük olyan különlegesen f inom volt, 
hogy a belső szervek áttetszettek a testfelületen.44 A felület, a kívülről aka-
dálytalanul szemlélhető, de a derengő belső szervekre utaló szépség láttán 
támad föl a megismerőkedv az alanyban a test belsőbb régióinak felfedezé-
sére, a mélységi dimenzió bejárására, az alászállásra. 

A megismerés itt új arcát: nyelvi mivoltát érvényesíti. A megismerendő 
tárggyal való kommunikáció gyanánt mutatkozik meg, amely nemcsak bir-
tokba veszi a tárgyat, nemcsak beléhatol, hanem egyúttal magamagát , önnön 
lényegét is közli vele. Az ige termékennyé teszi a megnyíl t értelmet, a leg-
nagyobb kegyelemben részesíti a kommunikáció e másik pólusát. A megis-
merés a szellem alászállása az anyagba. Az „alászállás" szó egyszerre két 
mitológiai összefüggésre is utalhat. Egyrészt a szeplőtelen fogantatásra (itt a 
női test pusztán virtuális birtokbavételére). Ebben a vonatkozásban az a kö-
rü lmény érdemel különös figyelmet, hogy az angyali üdvözlet alkalmából az 
isteni és az emberi, a szellemi és a testi szféra között végtelen távolság van 
ugyan, de a test „szeplőtelen", a szűz méhe méltó arra, hogy Krisztus „lakó-
helye" legyen.45 Tehát a távolság nem jelenti a jó és rossz, a hiánytalan és a 
silány értékellentétét is egyben. Az Óda elemzett részletének hasonlatában a 
két oldalnak ugyanez az ellentétet áthidaló közössége van jelen. Hiszen a -
megnyíl t értelem alacsonyabb rendű ugyan az „igé"-nél, amely beléje száll, 
de lényegüket tekintve nincs közöttük eltérés. A fogékony értelem a maga-
sabb rendű tudás méltó lakhelye.46 

A másik mitológiai összefüggés, amelyre az idézett részlet utalhat, ezzel 
éppen ellentétes: a pokolra szállás mítosza, annak sokféle változatában. Az 
„alászállás" a „Hiszekegy. . ." szavai szerint is a gonosz birodalmát implikál-
ja, min t azt a helyet, amelyet Krisztus halála után fölkeresett.47 Az „ige" vol-
taképpeni ellentéte a versben, ha a hasonlaton túllépünk, éppen az anyagi 
világ, amely az előbbihez képest maga a pokol. Az utóbbi dual izmus magya-
rázatául az 1930-as Babits-pamflet szavai kívánkoznak ide megvilágító ana-
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lógiaként: „A szellemre az anyag poklai tá tognak mindenünnen" . 4 8 Az ige 
alászáll az anyag poklába és győzedelmeskedik rajta. Mivel pedig az anyag 
(a József Attila által nagyon jól ismert pszichoanalit ikus magyarázat szerint 
is) a női pr incípium és az ige, a teremtő erő maszkulin elv, a versben a férfi 
szelleme, az ige hatol be a női elembe, az anyagba, s feltárja annak minded-
dig öntudat lan belső rendjét.49 

A megismerésbeli személyes érdekeltségnek ebben a két sorban az erotikus 
mellett egy másik mozzanata is érvényre jut, amely ugyancsak hozzájárul 
ahhoz, hogy a részlet elegánsan túllendüljön az ismeretelméleti tanköltészet 
laposságán és görcsösségén. Azt a birodalmat, amelybe az ige alászáll, a 
pokolhoz hasonlítottuk, ez a hasonlat azonban erősen sántít, csupán a meg-
ismerés tárgyának hierarchikusan alacsonyabb szintjére mu ta t rá a megis-
merőerőhöz képest, illetve a kettő közötti kezdeti mérhetet len távolságot 
hangsúlyozza. A kedves teste valójában izgalmas, t i tkokkal teli „tárgy", 
amelynek felfedezése ezernyi meglepetést tartogat. Ez az érdekeltség és a 
titok előtti izgatottság sűrül a „rejtelmeibe" szóba, amit a rákövetkező sorok 
messzemenően visszaigazolnak. Az „ige" abszolút biztonsággal „szállhat 
alá", s így a „rejtelmek" szónak nincs félelmetes, elbátortalanító ' t i tokzatos ' 
jelentése, hanem ellenkezőleg, a felfedezés izgalmát ígéri.50 

Mint említettük, s már Ignotus Pál idézett megjegyzése legkorábban figyel-
meztetett erre, József Attila számára Thomas Mann Varázshegye nyújtott pél-
dát arra, hogyan vonhatók be tömbszerűen a művészi kompozícióba az 
esztétikum sérelme nélkül a te rmészet tudományos megismerés eredményei 
- noha József Attila biológiai ismeretei természetesen más forrásokból is táp-
lálkoztak, mint a német író regénye. Idézzük a m ű egyik, a szeretett nő testi 
felépítését leíró részletét, amely párhuzamba állítható az Óda elemzett rész-
letével. „Has és mellkas egy központi szerv m e g a gerincvelőből eredő moz-
gatóidegek ösztönzésére működ tek , a pleuroperitoneális ü reg tágult, össze-
húzódott , a lehelet a légzőcsatorna nyálkahártyái közt fölmelegedve és 
megnedvesedve, kiválasztási anyagokkal telítve, kiáramlott az ajkak közt, 
miu tán a tüdő légsejtjeiben oxigénjét átadta a vér hemoglobinjának belső 
lélegzésre. Mert Hans Castorp megértette, h o g y ez az élő test a maga titokza-
tos egyensúlyában, vérrel táplált , idegekkel, vivő- és ütőerekkel, hajszálerek-
kel átszőtt, nyirokkal átszivárgott tagjaival, zsíros velővel töltött csöves cson-
tokból, tömör, lapos csontokból, csigolya- és gyökércsontokból álló belső 
állványzatával. . . ez az én magas rendű életegység.. ."5 1 

Az idézett és további helyekkel még bőségesen kiegészíthető részlet egy-
részt arra bizonyíték, hogy József Attila számára Thomas Mann eljárása 
bátorító példát jelentett. A 4. rész törzsének és a fenti idézetnek az össze-
hasonlítása ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a költő és az író a női test 
leírása-felidézése során gyökeresen eltérő megoldásokat választott. A varázs-
hegy anatómiai leírásai nem nélkülözik ugyan a metaforikus elemeket, még-
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is sokkal inkább megmaradnak a szabatosság, szakszerűség szintjén. József 
Attilánál a szervek és ezek működésének bemutatásában a képzeletnek, tehát 
a metafor ikus aspektusnak messzemenően jelentősebb szerep jut. 

József Attila a női test „vérköreivel", a szervezet keringési rendszerével 
kezdi a leírást, majd az emésztőrendszer bemutatásával folytatja („gyomrod 
érzékeny talaját"), sort kerít a légzőrendszerre („lombos tüdőd") , végül az 
anyagcsere szerveivel és funkcióival („a belek alagútjain", „buzgó vesék") 
zárja a sort. Közben kitér a szaporodás, az emberi élet átörökítésének szervé-
re, a „méhre" is. Ha e szervek működésé t összefoglalóan minősít jük, azt 
mondhat juk , hogy az életfontosságú szervekről, az élet biztosításának szervi 
és működésbel i feltételeiről szól itt a költő, nem feledkezve meg az élet 
továbbörökítésének szerveiről és funkcióiról sem.52 Az „élet" szó ebben az 
összefüggésben közvetlenül nem szerepel a szövegben, azonban a bergsoni 
„élan vitai", „életlendület" szinonimája, azazhogy definíciója: az „örök 
á ram" kifejezés jelen van. Az örök áram nem a vér. Á vér az, ami ezt az örök 
áramot, az életet, az elemzett részlet egyik princípiumát hordozza. A Teremtő 
fejlődés magya r fordításában az élet áramlásként van meghatározva: „Egy 
bizonyos pil lanatban.. . jól észlelhető áramlás született; ez az életáram.. ." ; 
„az élet á r amnak látszik".53 

A másik princípiumra akkor lelünk, ha azt a kifejezést keressük, amelyet a 
költő ugyancsak az „örök" jelzővel látott el, s ez az anyag: „az örök anyag" . 
Az emberi szervezet körforgása eme két princípium, az élet és a matéria, az 
„örök á r a m " és az „örök anyag" végletei között zajlik le. Ez a képlet József 
Attila természetfilozófiai gondolkodását nagyon erősen a vitalista felfogá-
sokhoz közelíti. A két elv jelenlétét és kölcsönös kapcsolatát az Ódá ban ezért 
megint egy Bergsontól vett idézettel világíthatjuk meg legjobban: „Valójában 
az élet mozgás , az anyag a fordított mozgás , és mind a két mozgás egyszerű, 
mert a világot formáló anyag osztatlan áram, s osztatlan az élet is, mely 
átjárja és élő lényeket vagdos ki belőle. E két áramlásból a második gátolja az 
elsőt: de az első mégis kicsikar valamit a másodikból."54 Az anyagból az élet 
által kivagdosott „élő lény" rajza az ál talunk vizsgált részlet. 

Ha a női szervek leírása során alkalmazott t rópusokat vizsgáljuk, akkor 
először is arra figyelhetünk föl, hogy a vérköröket reszkető rózsabokrokhoz 
hasonlítja a költő. Az örök áram, az ágakban futó életnedvnek köszönhetően 
az ágak végén virágok bontakoznak ki: „orcáidon nyíljon ki a szerelem". 
A méh az organizmus gyümölcstermő helye. A gyomor: érzékeny talaj, ame-
lyet „a sok gyökerecske át meg át hímez". Végül a tüdő „lombjai", „szép cserjéi" 
kerülnek szóba. A részletek együtt, a női szervezet szupermetafórájaként egy 
pompás szépségű növényt adnak ki, ágakkal, virággal, gyümölccsel, lom-
bokkal és gyökérrel. Ha mindezt megfontoljuk, meg kell ál lapítanunk, hogy 
a leírás ízig-vérig költői, és sok tekintetben igen messzire távolodott Thomas 
Mann ironikusan szakszerű anatómiai deskripcióitól. 
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Ehhez m é g hozzátehetjük, hogy a metaforizálást a költő egy ponton m é g 
tovább is fűzi . A talaj és a gyökér maga is további képek ki indulópontjául 
szolgál: a női munka , a h ímzés és varrás i rányában bontakozik tovább az al-
kotó képzelet: „a sok gyökerecske át meg át / hímezi, finom fonalát / csomóba 
szőve, bontva bogját". Sőt, az „áldott" jelzőnek a „gyümölcse" szóhoz való 
hozzáfűzésével a biológiai leírást az áhítatosan vallásos képzetkörbe, az 
„Üdvöz légy.. ." ima asszociációs körébe is beemeli. Amennyiben az imából 
vett kifejezés a test belső leírásának ki indulópontja , akkor a „gyümölcs" kép-
zetéhez fűződnek a „növény" metafora összes többi alkotórészei. 

Az örök á ram forrásai, mozgatói és csatornái tehát a botanika és a női 
munka metafor ikájában konkretizálódnak. Az „örök anyag" leírásához 
ellenben a költő máshonnan: a földtan, ásványtan köréből válogat képeket: a 
„belek alagútjairól", felszín alatti járatairól olvasunk, majd „forró kutak", hő-
források, gejzírek képzete merül föl a vese kiválasztó tevékenysége kapcsán. 
A vers több helyén fölfigyelhetünk az egymással közvetlen kapcsolatban 
nem álló, a vers viszonylag távoli pontjain elhelyezkedő nyelvi összetevők 
motivikus kapcsolatára. A „belek alagút]am" kifejezés a test belső üregeinek 
képzetkörében visszautal „a szív legmélyebb üregeiben" sorra, a „mint mé-
lyüket a hallgatag vermek", sőt a „miként a barlangban a csend" hasonlatra 
is.55 „A b u z g ó vesék forró kútjai" sor ped ig a felszín és a mély, a belső és a 
külső közötti összefüggést ismétli meg, valami mélyben megtermelődő 
anyag felszínre jutásának folyamatát vázolja, az alászállás ellenpontját te-
remti meg a szövegben. Az „élet" szó, aligha véletlenül, éppen ezen a pon-
ton, egy paradoxon elemeként bukkan föl. A költő nyilván arra tartogatta, 
hogy a „salak" „gazdag életéről", tehát az örök anyag életrevalóságáról, az 
élet számára való újra hasznosíthatóságáról beszélhessen, hogy az anyagot 
visszavezethesse az élethez, a két elvet m é g egy paradoxon árán is össze-
illessze. 

Ez a részlet különös kapcsolatban van a szerelmi témával. Már Thomas 
Mann is ügyel arra, hogy Hans Castorp anatómiai ábrándozásai során az em-
beri test női testként jelenítődjék meg a hős számára, sőt, M a d a m e Chauchat 
mongol vágású szemének anatómiai szakszerűségű leírása egyértelművé 
teszi, hogy a fiatalember anatómiai ismeretei egyetlen személyre, a szeretett 
nőre koncentrálódnak. Az Óda 4. részében olvasható leírás talán sokakban 
visszatetszést szül, de még inkább így lenne, ha egy anatómiai tabló semle-
gességével ismertetné a szerveket és funkciókat a költő. Ebből a szempontból 
is nagyon tanulságos az az összehasonlítás-sor, amelyet Halász Előd az Óda, 
egy Walt Whi tman és egy Gottfried Benn vers között tesz. így József Attila 
megoldása valamiféle, nehezen meghatározható pikantériára tesz szert, 
amely nyi lvánvalóan azzal van összefüggésben, hogy az ún. „kényes" rész-
letek éppenséggel a szeretett nőnek, a vágy tárgyának a testtájait jelentik. 
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Az Óda elemzett egysége a maga korában kétségkívül bátor és kockázatos, 
de a legtökéletesebben indokolható feladatra vállalkozott, amikor a szó-
kimondástól nem visszariadva, de a szemérmes tartózkodást n e m feladva az 
alapvető emberi életfunkciók ellátásához szükséges szerveket kivétel nélkül 
sorra vette. Az azóta eltelt évtizedek során azonban az ember világról alko-
tott képe annyira megváltozott, a nyilvánosan megbeszélhető tárgyak köre 
oly mértékben kibővült, hogy ma már aligha kelt igazi megütközést , még 
kevésbé őszinte megbotránkozást egy ilyen részlet elolvasása. 

A 4. rész utolsó szakaszában folytatódik a női test rejtelmeibe történő alá-
szállás, de megszűnik az előző strófa anatómiai és fiziológiai kri tér iumokat 
mindvégig szemmel tartó önfegyelme. Az az elgondolás alakítja a versszak 
gondolatmenetét , amely szerint az emberi test a makrokozmoszt , a minden-
séget visszatükröző mikrokozmosz. Először is azt kell leszögeznünk, hogy az 
itt felvázolt képlet értelmében a mindenség minőségi sokszerűsége a mikro-
kozmoszban is jelen van. Ezen a pon ton újra Bergson Teremtő fejlődésére 
hivatkozhatunk, amelyben újra meg újra fölvetődik az emberi egyed egysé-
gének, belső sokszerűségének, az egyéniséggé válás lehetőségének kérdése. 
„Én tehát - írja a filozófus - sokszerű egység és egységes sokszerűség va-
gyok"; „minden egyes egyén is úgy tűnik fel nekünk , mint va lami halmaz, 
molekulahalmaz és tényhalmaz" - olvassuk a gondolatmenet egy másik he-
lyén; végül egy harmadik párhuzam: „az élő szervezetet nem valamely hatá-
rozott anyagi tárgyhoz, hanem inkább az egész anyagi mindenséghez kelle-
ne hasonlí tanunk".5 6 

A csodált és vágyott nő testét József Attila is ilyen sokszerűségből állítja 
össze. „Hul lámzó dombok emelkednek" - kezdi egy domborzat i részlettel 
az összeállítást (akarva-akaratlanul ez is a lillafüredi helyszínt idézi), majd 
csillagászati képzet következik: „csillagképek rezegnek. . ." Ezután vissza-
kanyarodunk a földrajzi-domborzati képzetkörhöz, s ennek Lillafüreden, a 
Hámor i tó par t ján szintén van szemléleti fedezete: „tavak mozdulnak" . 
A társadalmilag elkötelezett ember eztán a termelés, a munka világából vesz 
példát: „munká lnak gyárak".57 Az állatvilágból a mennyiségi sokszorosság 
elve és a fajtaelnevezések mentén vett elemekkel folytatódik a felsorolás: 
„sürög millió élő állat, / bogár, / hinár". Erkölcsi elvek kerülnek sorra: „a 
kegyetlenség és a jóság". A mikrokozmosz összetevőinek sorolása a csillagá-
szati-meteorológiai fogalomkörhöz tér vissza, a fény forrásához és az éjsza-
kai égboltot titokzatos pírral bevonó fényjelenséghez: „nap süt , homályló 
északi fény borong". 

A mindenség minőségileg hangsúlyozot tan különböző összetevőinek a 
kollázstechnika szándékos szervetlenségével történő, véletlenszerű egymás 
mellé rendelése révén éppen a teljesség benyomását kívánja fölkelteni a 
költő. „Az élő lény megfigyelhető, ellenben az egész mindenséget gondola-
tilag szerkesztjük vagy állítjuk össze" - írja Bergson.58 A költő ezt az össze-
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állított mindenséget sűríti bele a megfigyelt női testbe: „ tar ta lmaidban ott bo-
lyong / az ön tuda t lan örökkévalóság." A minőségi sokféleség mellett az al-
kotóelemek divergenciáját József Attila még két másik eljárással is fokozza. 
Az egyik az, hogy az egyes összetevők között egyszerű lények: „bogár, hinár, 
n a p " és összetett egységek: „csillagképek, gyárak, tavak" egyaránt előfor-
dulnak. Másrészt ped ig a méretbeli arányok az aprótól, a jelentéktelentől 
(„bogár") a ha ta lmas dimenziókig („csillagképek, nap") terjednek. Épp ez a 
minőségi, mennyiségi és méretbeli sokszerűség az, aminek a révén a vers 
szuggesztíven fel tud ja idézni a mindenség képét. Nem véletlen, hogy éppen 
formai tényezőknek jut itt hangsúlyozot t szerep a különböző minőségek 
közötti egység megteremésére. A „bogár" és a „hinár" szavak, amelyek 
között jelentéstanilag semmiféle közvetlen összefüggés nem létesíthető, 
különös r ímben kapcsolódnak össze, mindkét szó önálló sort alkotva. 
Ugyanígy „horgonyozza" az „északi fény" jelenségét a mikrokozmoszba a 
„borong" - „bolyong" tiszta ríme. 

Az egyéniségnek és a mindenségnek ez a találkozása roppant jelentőség-
teljes abból a szempontból is, hogy a lírai én, aki „a szív legmélyebb üregei-
ben / cseleit szövő, fondor magány"-tól szenved, az asszony Hans Castorp-i 
erőszakosan és egyúttal kedvesen tegező megszólításával60 a szeretett nő 
révén a mindenséggel , „az öntudat lan örökkévalóság"-gal tud és remél köz-
vetlen személyes kapcsolatba kerülni. A szerelmi érzés tehát egyúttal az uni-
ve rzummal való érintkezés hatalmas panteisztikus élményében, az elszige-
teltségből való feloldódás katarzisában részesíti a vers beszélőjét. 

Fohász 
Az anatómiai hódola t után a közvetlen vallomás az 5. részben tör ki újra 
nagy erővel. Amennyiben ebben a val lomásban a szorgos szervek újjászülő 
munkájának e redményét látjuk, annyiban az emlékezet kérdésköréhez kap-
csolódik, amennyiben a szorgos szervek kiáltásaként fogjuk fel, annyiban a 
kommunikációéhoz. Önmagában véve azonban a szóban forgó egységet 
fohászként határozhat juk meg. A szerelmi költészet sok százados konvenciója 
lép itt működésbe: a lírai én a szeretett lényhez képest alárendelt személy-
ként szólal meg, tisztelettel, de hévvel kérleli a hozzá képest elérhetetlen ma-
gasságban vagy távolságban álló megszólítottat, viszonozza szenvedélyét . 
Ennek az önkéntes jelképes szerelmi alávetettségnek József Attila költészeté-
ben is megtaláljuk az előzményeit. Elegendő, ha az „Ó zordon Szépség, tró-
nusodhoz jöttem, / Bús koldusod. . ." intonációra, s a benne foglalt „ t rónus" 
- „ko ldus" ellentétre utalunk. 

Az önkéntes szerelmi alávetettségnek, az asszony elismert fölényének 
egyik aspektusa az erőfeszítés elégtelensége a férfi részéről a női szépség 
méltó verbális kifejezésre juttatására. A Lányszépség dicsérete c ímű ifjúkori 
vers ezekkel a sorokkal kezdődik: „Valaki másnak kéne mostan jönni, / Ki 
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nálam mégis szebben tud köszönni". A dadogás, min t a tárgyhoz n e m méltó 
nyelvi kifejezés szinonimája már itt is előfordul: „Ki nem dadog, lá tván szép-
ségedet". A vers ezu tán idézi ezt az elképzelt valaki mást, aki szebben tud 
köszönni, ám a lírai én még ezzel sem elégedett: „Igen, tán így, de szebben, 
lelkesebben", s a megfelelő hangot csak egy hasonlattal tudja érzékeltetni, 
annak a tűz imádónak elragadtatott hozsannájával, aki körül egy egész erdő 
gyullad ki. A lírai én végül feladja a próbálkozását a lányszépség mél tó dicsé-
retére: „S én nem birom". Érdekes, hogy a dadogás és a tiszta beszéd ellenté-
te egy másik ifjúkori versben - igaz, nem szerelmi témájú darabban - is fel-
bukkan: „Hol a tiszta szavak nem dadognak, / El innen, végre, a magasba , föl! 
- biztatja magát az én az El innen c ímű versben. 

Ezeknek az előzményeknek szembesítése az Óda 5. részének első szakaszá-
val muta t ja az a távolságot, amelyet gondolati és művészi vonatkozásban 
egyaránt megtett a költő az eltelt évek során. A szerelmi érzés mélységéhez, 
forróságához, felkavaró erejéhez mér ten fogyatékos megfogalmazás itt a 
nyelv és az általa kifejezendő belső tartalom közötti áthidalhatatlan szakadék 
érzékeltetésével történik. Az örök áramot hordozó vér mot ívumához folya-
modik újra a költő. A test éltető nedvének két állapotát állítja szembe impli-
cit m ó d o n , az ellentétpárnak csak az egyik oldalát kifejtve, egymással . Azt, 
amikor a szervezetben, az erekben futva végzi feladatát, s azt, amikor a fel-
színre jutva, megfelelő közegéből kicsordulva megalvad, összecserepesedik, 
erejét veszti. Az eredendő életlendület így darabolódik föl szavakká, s a be-
lőlük készült kompozíció az eredeti belső áramnak csak halott másá t képes 
rekonstruálni. Az 5. rész kezdő sorai olyan megoldásra nyúj tanak példát, 
amellyel a költő gyakran él pályája során. A „mint alvadt vérdarabok, / úgy 
hullnak eléd / ezek a szavak" monda t a készülő műre vonatkozó önreflexió, 
éppúgy, mint például a Nagyon fáj ban „De énnekem / pénzt hoz fá jdalmas 
énekem" vagy a „Költőnk és kora" kezdő sorai: „ íme, itt a kö l t eményem. . . " 

A következő sorpár ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg, de immár a 
filozófiai általánosítás magasabb szintjén, a testi, biológiai példa fölé emel-
kedve. A versen végighúzódó kommunikációs mot ívumháló áttekintése kap-
csán és a vers platonikus aspektusára rámutatva már szóltunk róla. A korai 
El innen „tiszta szavak" és „dadogás" ellentétpárja ismétlődik itt meg, de a 
korai sejtést előre beláthatatlan mér tékben kimélyítve. Nem a beszélő ember 
(az én) ékesszólásáról vagy fogyatékos megnyilatkozási képességéről van 
immár szó, hanem a mindenség, ha úgy tetszik: a valóság belső megosztott-
sága v a n a nyelvre modellálva. Az egész un iverzum kommunikál , csak épp 
a külső, látható, dolgokká széteső valóság, a lét csak dadogja azt, amit a 
benső, eleven, megnyilatkozásra kész hatóerő tisztán képes k imondani : 
„A lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd." Sem az előbbi két sorban, 
sem az utóbbiban n e m a szerelmes férfi egyéni nyelvi kifejezésbeli gondjával 
bíbelődünk, mint az ifjúkori mintákban, hanem a nyelv általános képtelen-
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sége áll a figyelem előterében arra nézve, hogy a megfogalmazásra váró tar-
talmakat autent ikus m ó d o n juttassa kifejezésre. A lírai én „csupán" a nyelv 
foglya. N e m akadályozhatja meg sem a vér alvadását, ha egyszer az a leve-
gővel, külvilággal érintkezésbe lép, sem pedig a lét és törvény között i szaka-
dékot nem ugorhat ja át. 

Az ember számára, aki számol a nyelvnek ezzel az eredendő fogyatékossá-
gával, csupán két lehetőség van adva: az e lnémulás vagy az érzés világgá 
kiáltása. Ez lenne a következő sorok mondandója , ha a költő a korai versek 
„középiskolás fokán" gondolkodna és fejezné ki magát. Az Óda lírai énje 
előtt azonban nincs ilyen választási lehetőség. Az alany nem beszél a szerel-
méről, nem gondol rá, hanem mintegy ki van szolgáltatva önnön „szorgos 
szerveinek", hogy „újjászüljék". De kit? Ezen a ponton újra a József Attila-i 
monda t t an i elbizonytalanítás jelenségével talál juk magunka t szemben. 
A szorgos szervek, amelyeket a 4. rész tanulmányozot t , mindenki t magát 
szülik újjá. Tehát a monda t rejtett tárgya ebben az értelemben a lírai én len-
ne: „szorgos szerveim.. . újjászülnek (engem). . . " - azaz: élek, életben va-
gyok, hála az életműködést biztosító szervek szorgos munkájának. Annak 
sincs azonban semmiféle szintaktikai és jelentéstani akadálya, hogy a tárgy a 
szeretett lény legyen: „szorgos szerveim.. . újjászülnek (téged).. ." Azaz itt az 
életfunkciókat ellátó szervek munkájára ráépül az emlékezet, m á s szóval: az 
egész szervezetem munkája arra irányul, hogy emlékezetedet megelevenítse. 

Attól függően, hogyan értelmezzük e ki induló mondatokat , válik szét a to-
vábbi interpretáció két irányban. A „szorgos szerveim.. . / már fölkészülnek, 
/ hogy e lnémul janak" jelentheti az énnek az elmúlásra való előkészületét, a 
halálra gondolást , amely ugyancsak végigkíséri a költő életét. A Nyárban pél-
dául a férfikor várat lan gyorsaságú elérkeztéről írja: „Ily gyorsan betelik 
nyaram." De jelentheti - mint már korábban uta l tunk rá - a feledés, elfaku-
lás könyörtelen törvényeinek betelését minden olyan tárgyon (lett légyen az 
a vágy legforróbban kívánt tárgya is), amely tartósan eltávolodik tőlünk. Ha 
a vers szigorú és szoros logikai következtetési lánc lenne, akkor ezt az értel-
mezési lehetőséget a 3. rész elemzett platonikus vallomása, pé ldául „A pilla-
natok zörögve elvonulnak, / de te n é m á n ülsz fü lemben" sorpár kizárná. Ám 
egy költeményben, s főleg egy több részes, hosszú versben a lélek belső 
tapasztalatai sorjáznak egymás után, kígyózó vonalvezetéssel, ahol a korábbi 
erős érzés nem feltétlenül szabja meg pontosan egy további emocionális hul-
lám útját. 

Bármiként ér telmezzük is az idézett sorokat, raj tuk is következetesen vé-
gigvonul a létezésnek és a nyelvnek egymásra mintázódása. A halál vagy a 
feledés: elnémulás, a vallomás pedig - ugyan n e m autentikus beszéd, de -
a szervek önkéntelen, az alanyra parancsolt kiáltása. A „De a d d i g mind 
kiált - " sor tartalmilag az 5. rész első strófájának részét képezi, formailag 
azonban az új szakasz kezdő mondata , s így a szerelmi vallomás nyelvi ki-
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fejezési akadályaival viaskodó első egységet szorosan hozzáfűzi a végre 
megszülető voltaképpeni fohászhoz. 

A fohász rövid, de rendkívül intenzív felkiáltás, amely rövidségében is két 
részre tagolható. Előbb a vers 4. részében már felbukkant témát, az egyszeri-
ség és sokszerúség ellentétének kérdését fogalmazza újra , a korábbi változat-
tal ellentétes nézőpontból. Ott a sokból összetevődő, belső különbségekből 
felépülő, mikrokozmosz-szerű egyet lát tuk, itt pedig a sokaság, a t ömeg kö-
zül kiválasztott egyetlen lény a szerelmi vallomás tárgya. A szerelmi érzés 
ugyanis ú g y is definiálható, hogy az emberek nagy tömegéből kiválasztunk 
egyetlen személyt, akihez életünket kötni akarjuk, illetve hogy a végtelen 
számú lehetséges partnerből ketten kiválasztják egymást , mint olyan valakit , 
akiben szerelmi társra és érzelmi támaszra lelhetnek. A sokaság és egyedül i -
ség dialektikája alkalmaztatik itt a szerelmi tematikára. A József Attila által 
megszakítás nélkül tisztelt Kosztolányi Halotti beszéd c ímű, 1933 ápri l isában 
publikált versében ez a dialektika van jelen, de nem a szerelem kontextusá-
ban: 

I lyen az ember. Egyedü l i példány. [. . . ] 
homlokán fe l tündökö l t a jegy, 
hogy milliók közt az egyetlenegy 

Akár azoknak a helyeknek a számát szaporítjuk ezzel a pá rhuzammal , 
amelyek a két költőt összekötik, akár véletlen egybeesésről van szó, József 
Attila mindenesetre számon tartja az emberiség „létszámát": „két ezer mil-
lió embernek / sokaságát", amit „két milliárd párosult magány"-ként hatá-
roz meg Emberiség c ímű versében, a F/óra-ciklusban ped ig azt konstatálja, 
hogy „Már két milliárd ember kötöz itt". Az emberi lények mennyiségi tel-
jességével állítja szembe azt az „egyetlen" egyet, akit „kiszemelt" a maga 
számára, mer t ő az, aki fel tudta pat tantani magánya zárjait . Különös nyelvi 
formát iktat be ezen a pon ton a költő a megszólításos beszédbe. A lírai én ön-
nönmagáró l itt többes szám harmadik személyben szól: „Kit két ezer millió 
embernek / sokaságából kiszemelned". Az előre vetett mel lékmondat u tán 
következő főmondat a szerető mennyiségi definíciójához további minőségi 
jegyeket fűz . 

A szerelmi érzés másik megnyilvánulási módja az összeforrás, a teljes azo-
nosulás kívánása a szeretett lénnyel. Ez az igény fogalmazódik meg a máso-
dik szakasz utolsó három sorában. Az azonosulási vágy nemcsak pil lanatnyi, 
hanem egész életre szóló. A 2. rész szerelmi vallomásában a teljességet egy 
helyzet, állapot két szélső pontjának, „a szív legmélyebb üregeinek" és a 
„mindenségnek" , a „földnek" és az „égboltnak" térbeli szembesítésével 
idézte föl a költő. Az 5. rész fohászkodásában a lírai én a szerelmi társ és 
ezzel párhuzamosan önnön életének egészét háromarcú, idő vonatkozású 
metaforával érzékelteti. Különös ellentét köti össze a Tiszta szívvel negat ív 
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önmeghatározásainak egyikét ezzel a részlettel: „se bölcsőm, se szemfedőm, 
/ se csókom, se szeretőm" - olvassuk az első szakasz utolsó két sorában. Itt 
ellenben a szerelem úgy teszi teljessé az emberi életet, hogy a szerető, az „ele-
ven ágy" egyúttal az életbe belépő ember első fekhelye: „lágy bölcső", s 
egyúttal a végső nyugalom helye is: „erős sír". 

A szerelem, amelyet a férfi számára a nő nyúj tani tud, végig kell kísérje őt 
egész földi pályáján. Életünk mindhárom stádiumában: a csecsemőkorban, 
felnőtt, érett emberként és halálunk pil lanatában egyformán szükségünk van 
az asszonyi szeretetre. A véges emberi lény jelenében magában viseli múltját , 
a „lágy bölcső" iránti nosztalgiát, s potenciálisan jelenvalónak érzi végzetét, 
ezzel az „erős sír" szükségességét. A szexuális kapcsolatban: „eleven ágy" , 
mindkét véglet egyetlen pil lanatban összpontosul . A „fogadj magadba!" fel-
szólítás ezt a há rmas igényt a „két ezer millió embernek / sokaságából kisze-
melt" „egyetlen" lényhez címezi. 

Zárójelben 
A vers zárlatát a szerelmi é lmény tárgyának önfeledt visszaidézéséből, a jelen 
nem lévőhöz intézett vallomásos és fohászkodó beszédből való feleszmélés 
tölti ki. A realitásra történő ráébredés, a lá tomás eloszlása, a magányos én 
figyelmének önmaga felé fordulása, ez az önmagában véve erősen disszo-
náns élmény a zárójeles sorok egyik tartalmi összetevője. Csakhogy a hajna-
lodó égbolt látványa, s általában a felhőtlen égre vetett pillantás: „Milyen 
magas e hajnali ég!", mint József Attila költészetében mindig , most is kivéte-
lesen nagy pillanat. Az Eszmélet a „Földtől eloldja az eget / a hajnal" kijelen-
téssel kezdődik. „Ahogy fölvetem boldog szememet, / m i n d följebb oszla-
nak az egek" - halljuk az elragadtatás szavait az Alkalmi versben. „Szürke 
haja lebben az égen, / kékítőt old az ég v izében" - zárul a mennybemenete l 
jelenetével a Mama. „Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság" - for-
dítja tekintetét az ég felé a bo ldog szerelmes a Hexaméterekben. Azaz a szere-
tett nő hiánya miatti disszonanciát a feleszmélés után is tovább tartó, 
reményteljes szerelmi élmény egyensúlyozza ki. Lenyűgözöttség és elragad-
tatás kettőssége alakítja az Óda záró sorait. 

A fény azok közé az elemek közé tartozik, amelyek motivikusan átszövik 
a vers egészét. A hős „csillámló sziklafalon" ül, a kedves „homlokának fényét 
/ villantja m inden levél", úgy szereti őt, „min t а fényt а t e rmek" , „mint lán-
got a lélek". Sőt, önnönmagát , mint megismerő alanyt is fényként határozza 
meg: „miféle fény". A csillagképek, napsütés, északi fény jelenségeit idézi föl a 
szeretett nő tartalmaiként. A vers zárlatában azonban a mot ívum funkciót 
vált. A hajnali ég fénye hirtelen ellenségesen kezd csillogni: „Seregek csillog-
nak érceiben", s a lírai én azt a szem számára elviselhetetlen, vakító fényes-
séget látja, amelyet emberi lény istenséggel találkozva tapasztal , s amely elől 
el kell fordítania tekintetét, mer t különben jóvátehetetlen vétket követ el: 
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„Bántja szemem a nagy fényesség. / El vagyok veszve, azt hiszem." A jele-
netet természetesen csak az olvasó önkénye költi és fűzi hozzá az egyetlen 
mozzanathoz, ami ténylegesen ábrázolva van: a drámai színezetű fény-
élményhez.6 1 

A látványhoz hangeffektus is kapcsolódik. Az én befelé figyelve önnön 
szívdobogását észleli. Itt újra érintkezési pontot találunk Thomas Mann 
Varázshegyével, amelyben a főhős szívdobogásának témája szinte zenei motí-
vumként , rendszeresen visszatér. Először az önmegfigyelés, a testérzékelés 
eredménye a test motorjának meghallgatása. A tengerszint fölötti magasság 
veszi igénybe H a n s Castorp szívét: „És odakinn szőnyeget poroltak. . . de ez 
kevéssé látszott valószínűnek, és valóban n e m is volt igaz; hanem kitűnt, 
hogy a szíve dobogását hallja mintegy testén kívül és a messzi távolból, 
éppen úgy, min tha odakünn szőnyeget vernének fonott nádporolóval ." A tes-
ti ok mellé később lelki is társul. A főhős szerelme Madame Chauchat iránt: 
„Makacsul, to lakodón vert a szíve, mint m a j d n e m állandóan, amióta ide fel-
jött; de újabban Hans Castorp kevésbé ütközött meg rajta, min t az első na-
pokban. . . Az összefüggés mos t már megvolt, . . . a túlzott testi működéshez 
minden különösebb megerőltetés nélkül m e g lehetett találni az indokolásul 
szolgáló lelki mozzanatot . Elég volt, ha M a d a m e Chauchat-ra gondolt - már-
ped ig gondolt reá! - , és már i s meglelte sz ívdobogásához a megfelelő 
érzést."62 

Thomas M a n n regényének idézett részletei azonban nemcsak megvilágító 
analógiául szolgálnak, hanem újra és nem először figyelemre méltó ellentétet 
is képeznek az Ódával. József Attila ugyanis a zárójeles részben gondosan 
tartózkodik a szeretett nőre való legkisebb közvetlen utalástól is, s „csupán" 
önnön állapotáról számol be. Teljes egészében a kontextusra bízza azt, hogy 
az olvasó megérezze: miféle ragyogás vakította el az alanyt, és mi lehet oka 
a füleit betöltő hangélménynek, hogy „Hallom, amint fölöttem csattog, / ver 
a szivem." Az „El vagyok veszve, azt hiszem" kijelentés al igha értelmezhető 
másként , mint hogy az én föladja minden ellenállását, hagyja magá t elsodor-
tatni e hatalmas szerelmi szenvedély hullámaitól. Nem ura többé érzéseinek. 
A vers a júniusi nappal sziklatetőn szemlélődő és emlékeit rendezgető lírai 
én képével kezd, s a hajnali égre eszmélő alany benyomásaival zárul. A gon-
dolatmenet nem érzékeli és n e m érzékelteti a közben eltelt időt: a szerelmi 
é lmény idő-feledtségébe, időtlenségébe ragadja el az olvasót. A vers utolsó 
egységének zárójelei a felidézett asszony bűvöletének lezárulását, az é lmény 
Paradicsomából való kiűzetést jelzik. 

Mellékdal 
Az Óda azonban még itt sem zárul le véglegesen. Meghatározatlan harmadik 
időpont és meghatározott harmadik helyszín: egy mozgó vona t utasfülkéje 
képezi az alany beszédhelyzetét. Térben és időben távolodunk az élmény 
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helyszínétől, de közeledünk az időközben elutazott kedveshez. A verstestben 
a lírai én nézőpontjai rögzítettek és statikusak voltak. Az alany egy „csillám-
ló sziklafal" tetejéről tekintette át és írta le a táj egy részletét, majd egy köze-
lebbről meg nem nevezet t helyről tekintett föl a ha jna lodó égre. A mellékdal 
helye mozgásban van, a hőst a vitetés helyzetében muta t ja be, de a külvilág 
látványa, a vonatablakból szemlélhető fu tó táj egy pil lanatra sem tűnik föl. 

De nemcsak a lírai én helyzete különbözik. A Mellékdal két szabályos vers-
szakra (két négysoros, párr ímes strófa) tagolódó egysége formailag is több-
szörösen különválik az Óda szövegtestétől. Külön címet visel, amely műfaj i 
megjelölésként („dal") feszültségben van a köl temény („óda") minősítésé-
vel. A különbség ebben a vonatkozásban hangnembeli . A cím összetett szavá-
nak első tagja: „mellék-" a/ó'szöveghez való hozzáfüggesztet t jellegét, függe-
lék voltát hangsúlyozza. A tagolás másik módja, a részek sorszámozásában 
kapott 6. szám egyszerre hozzáfűzi és különválasztja a Mellékdalt a korábbi 
egységektől. Az sem kerülheti el f igyelmünket, hogy ez a két strófa is é p p ú g y 
zárójelben szerepel, min t a főszöveg zárlata. A di t i rambikus formájú, válto-
zatos rímképletű, sőt, szeszélyes rímelésű ódával ellentétben a mellékdal 
4/5-ös, 5 /4-es osztású jambikus kilencesekből áll, amelyeknek r ímképlete 
(a, a, b, b, с, c, a, a) következetes, sőt, kerekre zárt. 

A költemény egészét és a Mellékdalt elválasztó tartalmi mozzanatok az első 
két sorba tömörülnek. A „Visz a vonat" , a „megyek u t ánad" , a „ma m é g meg 
is talállak" éppenséggel a főszöveg vershelyzetének, a távol lévő kedves em-
lékezésbeli felidézésének felszámolását célozzák. A harmadik sortól kezdve 
viszont motivikus szinten lényegi folytonosság muta tha tó ki a két szöveg-
rész között. A „talán kihűl e lángoló arc" közvetlen visszautalás a vers zárla-
tának a látvány (fényélmény) és a hangzás (csattogó szívdobogás) vonatko-
zásában megmuta tkozó fiziológiai tüneteire. A „talán csendesen m e g is 
szólalsz" sor egyszerre utal vissza a szeretett nőhöz lényegi a t t r ibútumként 
hozzátartozó, már elemzett csendhez, halksághoz, a „szóra bíró" remélt 
megszólalása ellenben az eredeti vershelyzetet felszámoló fentebb említett 
mozzanatokhoz kapcsolódik hozzá. 

A víznek az Ódában észlelt látványa, a „kerek fehér köveken" „elfutó 
Szinva-patak", a „vízesés robajá"-nak hangja, a „vesék forró kútjai" megsze-
lídülve, a fürdővíz csobogásában tér vissza: „Csobog a langyos víz, fürödj 
meg!" A „Sül a hús, enyhítse étvágyad!" kedves invitációja a „kedves vacso-
ra melegére" emlékeztető „ifjú nyár könnyű szellőjében" rejlő ígéret meg-
valósulásaként is értelmezhető, éppúgy, ahogy a Mellékdal utolsó sora, 
pointe-je: „Ahol én fekszem, az az ágyad" az 5. rész fohászára visszhangzik: 
„te lágy / bölcső, erős sír, eleven ágy, / fogadj magadba! . . . " A Mellékdal utó-
piája az Óda vágyakozó, családot, biztonságot, támaszt szomjazó lírai énjé-
nek minden vágyát teljesíti... képzeletben, a freudi szublimációtan értelmé-
ben. A felsorolt megfelelések n e m a korábbi m o t í v u m o k vál tozat lan 
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ismétlései, hanem variációs ismétlések, két egymásnak megfeleltethető mo-
t ívum felesel is egymással, más hangfekvésben szólalnak meg, m á s valóság-
szinten helyezkednek el. Az Ódában a vágy orkesztere zeng, di t i rambikus 
magasságokban, a Mellékdalban megcsendesedve, megszelídülten, a dalsze-
rűség önfegyelmével és egyszerűségével. 

Az Óda olvasója előtt az a di lemma vetődik föl, va jon szerelmi verset ol-
vas-e vagy filozófiai költeményt? Vajon a szenvedély elemi ereje v a g y a gon-
dolat fegyelmező munká ja alakítja-e a kompozíciót? Vajon a lírai hév domi-
nál vagy a mélységre és magvasságra való törekvés nyomja rá bélyegét a 
szövegre? Az ilyen jelentős, még József Attila pá lyáján is kivételesen nagy 
művek esetén nem szégyen, ha ezt a di lemmát n e m tudjuk eldönteni. 

1 Az elemzés első része József Attila 1933. 
június címmel az Irodalomtörténet 1998. 3. 
számában (432-449.) jelent meg. A szövegben 
támaszkodunk és hivatkozunk az itt leírtakra, 
de külön jegyzetekben nem utalunk vissza a 
megfelelő helyekre. 

2 „Vámház tér. Dinnyék. Lépcsők, rako-
dópart ." - Sárgahajuak szövetsége = Miért fáj ma 
is, Balassi, Bp., 1992, 408. 

3 IGNOTUS Pál, Költő és a halál, Szép Szó, 
1928. jan.-febr. = Kortársak József Attiláról, II. 
köt., Akadémiai, Bp., 1987, 978. 

4 SZABOLCSI Miklós, Fiatal életek induló-
ja, Akadémiai, Bp., 1963,120-121. 

5 SOMLYÓ György (József Attila Ódájáról 
= Uő: A költészet vérszerződése, Szépirodalmi, 
Bp., 1977, 291.) - SZAPPANOS Balázs, A lírai 
vers elemzésének módszere = Tanulmányok a mű-
elemzés köréből, Tankönyvkiadó, Bp., 1973, 59. 

6 PACH Éva, Eszmetörténeti elemzés. József 
Attila: Óda = Műelemzés - műértés, szerk. 
SIPOS Lajos, Sport, Bp., 1980. 

7 „Szebb nőt képzőművész létemre keve-
set láttam... Műveltsége, kelleme mellett ez a 
kivételes szépség egyszerűen nem maradha-
tott hatástalan senkire, aki a közelébe került.. . 
A tény, hogy lózsef Attila a verset dr. Szől-
lősnéhez írta, szűkebb baráti körömben elég-
gé köztudott volt" - emlékezik Pátzay Pál. 
Idézi BOKOR László, József Attila „svéd asszo-
nya", Élet és Irodalom, 1973, aug. 11., 32. sz., 2. 

8 BÁNYAI László, Négyszemközt József 
Attilával, Körmendy, Bp., 1943,170. 

9 FÜLÖP László, Az „Óda", Studia Lit-
teraria, KLTE, Debrecen, 1966, 90. 

10 BENEY Zsuzsa, Lényed ott minden lénye-
get kitölt - az Ó d a világképéről = Uő, József Atti-
la-tanulmányok, Szépirodalmi, Bp., 1989, 176. 

11 FÜLEP Lajos, Az emlékezés a művészi alko-
tásban = Uő, A művészet forradalmától a nagy 
forradalomig, Magvető, Bp., 1974, II. köt., 
605-651. 

12 „... a művészet az emberi eszméletnek, a 
léleknek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tu-
datalattinak a mélyéről, - de mindenképpen 
az emberi élet jelenné gyiilemlő múltjából hozza 
föl képeit." (József Attila Összes Művei, III. köt., 
sajtó alá rend. SZABOLCSI Miklós, Akadé-
miai, Bp., 1958, 111.) 

13 LENGYEL András, A „jelenné gyiilemlő 
múlt" = Uő, A modernitás antinómiái, Tekintet, 
Bp., 1996, 98. 

14 TVERDOTA György, A Dunánál , az em-
lékezés verse, ItK, 1994, 5-6. sz., 639-672. 

15 I. т . , 657-658. 
16 I. т., 656. 
17 I. т., 657. 
18 SZIGETI Lajos Sándor, Ritkás erdő alatt 

- A tűnődés és eszmélés verse = József Attila-ver-
sek elemzése, szerk. SZABOLCSI Miklós, Tan-
könyvkiadó, Bp., 1980, 72-99. 

19 FEHÉR Erzsébet, Múzsa fénypalástban -
József Attila „szép, régi asszonya", Iris, 1992. 
szept., 26-31. 

20 Elemzését lásd TVERDOTA György, Jó-
zsef Attila: Flóra 1. Hexaméterek, A Tiszatáj 
Diákmelléklete, 1998, 55. sz. 

21 FÜLEP Lajos, i. т., 629. 
22 FÜLEP Lajos, i. т., 649-650. 
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23 Lásd TVERDOTA György kommentár-
ját az Ihlet és nemzet című József Attila-töre-
dékhez, Az alak, b) A genetikus alakeszme fejeze-
tet, különös tekintettel a 95-97. oldalakra 
(JÓZSEF Attila, Tanulmányok és cikkek 1923-
1930. Magyarázatok, Osiris, Bp., 1995.) 

24 Thomas M A N N , A varázshegy, ford . 
SZŐLLŐSY Klára, Európa, Bp., I960," П. köt., 
12. 

25 TÍMÁR György, A nap hőse, Köznevelés, 
1958. márc. 19., 135-136. 

26 HELLER Ágnes, Az Óda és A varázs-
hegy, Kortárs, 1962, 12. sz., 1828. 

27 TAMÁS Attila, Valóság, vagy olvasmány-
élmény? Kortárs, 1963, 317. 

28 HELLER Ágnes, i. т., 1830. 
29 IGNOTUS Pál, Óda és Eszmélet, Esti 

Kurir, 1936. febr. 29., 6. = Kortársak József Atti-
láról, I. köt., szerk. BOKOR László, sajtó alá 
rend. és jegyz. TVERDOTA György, 398-399.; 
FEJTŐ Ferenc, József Attila költészete, Szép Szó, 
1938. jan.-febr. 68-89. = Kortársak József Attilá-
ról, II, 997-998.; TÍMÁR György i. т., 135. 

30 HALÁSZ Előd, A „belső" anatómia epikai 
és lírai ábrázolása és funkciója, Helikon, 1973, 1. 
sz., 7-18. 

31 Heller Ágnes kifejezései, i. т., 1829., 
1830. 

32 Thomas MANN, i. т., I. köt., 8. 
33 Uo. 
34 Thomas MANN, i. т., I. köt., 50. 
35 Uo. 
36 Thomas MANN, i. т., I. köt., 436. 
37 Thomas MANN, i. т., II. köt., 186., 

HELLER Ágnes, i. т., 1828., TAMÁS Attila, 
i. т., 317.; HALÁSZ Előd, i. т., 27. 

38 Thomas MANN, i. т., И. köt., 65-66., 
HALÁSZ Előd, i. т., 13. 

39 A „csillámló" jelző rendszeresen tér 
vissza az erkélyén magányosan szemlélődő 
Cas torp elé táruló lá tvány jellemzésére: 
Thomas MANN, i. т., I. köt., („csillámló fa-
gyos éjszaka") 386., („kristályosan csillámló 
havasi völgy") 389., („csillámló völgy") 392., 
(„fagyosan csillámló völgy") 402. 

40 Thomas MANN, i. т., II. köt., 190. 
41 Uo., 190., 191. 
42 FÜLÖP László, i. т., 91. 
43 Henri BERGSON, Teremtő fejlődés, Aka-

démiai, Reprint sorozat, Bp., 1987,156. 

44 KARINTHY Frigyes, Capillária = Uő, 
Összegyűjtött müvei, Szépirodalmi, Bp., 1976, 
114-115. Clawdia Chauchat kezének látványa 
is hasonlóképpen mély nyomokat hagy Hans 
Castorpban. Thomas MANN, i. т., I. köt., 183. 
HALÁSZ Előd, i. т., 21. 

45 Beney Zsuzsa a János-evangélium „És az 
Ige testté lett" mondatára (1. 14.) vezeti vissza 
a hasonlatot. BENEY Zsuzsa, i. т., 197. Az an-
gyali üdvözletet azonban Lukács evangéliu-
mában találhatjuk meg teljes formájában. 
„Áldott vagy te az asszonyok között" -
mondja az angyal Máriának - „A Szent Lélek 
száll te reád és a Magasságosnak ereje árnyé-
koz meg téged" (Luk 1. 28., 35.) Az angyali 
üdvözletnek a versrészlet m ö g é vetítése azért 
is indokolt, mert a vers egy későbbi pontján 
felbukkanó „méhednek áldott gyümölcse" ki-
fejezés ugyanebből a szent történetből ered. 

46 A tevékeny és a befogadó értelem (az 
„Ige" és a „megnyílt értelem") megkülönböz-
tetése előfordul egy lappangó József Attila le-
vélben, amelyet a költő Vágó Mártának írt, 
valószínűleg 1928 októberében. A tényt Vágó 
Márta 1928. november l-jén kelt levelében ol-
vasható reakciójából tudjuk: „Mi a terméke-
nyítő és termékenyülő szellemiség szerepe a 
mi ügyünkben azt igazán n e m értem. Végre is 
minden igazi szellemi életnek mind a kettő-
nek kell lennie egyszerre! Kell, hogy az ember 
állandóan adjon és kapjon nemcsak szellemi-
ekben, d e minden egyes terén az életnek." 
(VÁGÓ Márta , József Attila, Szépirodalmi, Bp., 
1975, 409-410.) Az idézett fogalmi különbség-
tétel „intellectus ágens" és „intellectus possi-
bilis" közö t t József Attila skolasztikus 
(neotomista?) irányú tájékozódására enged 
következtetni. 

47 BENEY Zsuzsa, i. т., 197. 
48 JÓZSEF Attila, Az Istenek halnak, az Em-

ber él = JÓZSEF Attila, Tanulmányok és cikkek 
1923-1930. Szövegek, Osiris, Bp., 1995, 216. 

49 BENEY, i. т., 198. 
50 FÜLÖP László, i. т., 94. 
51 Thomas MANN, i. т., I. köt., 392-393. 
52 HALÁSZ Előd, i. т., 31. 
53 BERGSON, i. т . , 29., 30. 
54 BERGSON, i. т., 228. 
55 TAMÁS Attila, József Attila Ódájának mo-

tívumrendszeréről = Uő, A költői műalkotás fő 
sajátságai, Akadémiai, Bp., 1972, 264. 

1 3 2 



JÓZSEF ATTILA SZERELMI ÓDÁJA 

56 BERGSON, i. т., 235., 228., 19-20. Ro-
kon gondola tok bőséggel idézhe tők Thomas 
M a n n regényéből is. /. т., I. köt., 402. 

57 Thomas M A N N , i. т., I. köt., 103. 
58 BERGSON, i. т., 20. 
59 SOMLYÓ György, i. m„ 291-292. 

60 Hans Castorpot a farsangéj jogosí t ja föl 
a magázás felfüggesztésére, s a t egezéshez az 
a lka lom elmúltával is ragaszkodik, C l a w d i a 
C h a u c h a t minden t i l takozása ellenére is. 

61 TAMÁS Attila, i. т., 261. 
62 Thomas M A N N , i. т., I. kö t . , 128., 

200-201. 
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