
Sík Sándor

JÓZSEF AT'"fILA ISTENÉLMÉNYl~*

Az Ady-utáni nemzedék legnagyobb költő-tehetségének, József Attilának Isten
élménye sokban erősen rokon Adyéval: erősen egyéni és sokrétű, bonyolultsága elle
nére is közvetlen és bensőséges. Különbözík azonban Adyétól mindenekelőtt Isten
képének nagy határozottságával és egyértelműségével. Szó sincs itt Ady "éjszakai
lsten"-éről, kisérteties, olykor babonás légköréről, imbolygó bizonytalanságáról. nincs
is ebben az élményben semmi elsődleges miszticizmus. Ha szabad így szólni, sok
kal "foghatóbb" Isten jelenik meg itt előttünk, erősen antropomorfizálva (ő maga
egy helyen "te emberarcú"-nak nevezi), egészen földies, olykor szinte földhözragadt
vonásokkal megrajzolva. még sincs benne semmi méltatlan, semmi szentségtelen;
még azon az egy-két helyen is, ahol lázadó szóval támad ellene, átérzik a hit és
imádat konvertált élménye.

Jellemző József Attila Isten-élményére az is, hogy végighúzódik egész pályá
ján, nincsenek észrevehető komoly szünetei, árnyalataiban fejlődik ugyan, de csak
az Istenhez való viszony változik, nem maga az Isten-kép. Állandó és szervesen át
fogó ez az Isten-élmény, akárcsak a Balassáé, és hogy nála éppen úgy, mint annál,
mégsem lett életalakító erővé, annak magyarázata mindenekelőtt életviszonyaiban
rejlik. Nem hozhatta magával a gyermekkorból a "rendes emberek" beidegződött,

magátólértetődővé vált hitét. "A görögkeleti vallásban Nyugalmat nem lelt, csak
papot" - írja magáról -, és hogy ez a mondat milyen belső örvényeket tár fel,
megsejthetjük, ha meggondoljuk, hogy szükségesnek látta belevenni egy néhánysoros
önjellemzésbe, amelyben minden sornak mázsás súlya van. Sem a nyugalmat, sem'
az élet sarkcsillagát nem találhatta meg mások segítségével, magának kellett meg
harcolnia értük, egy szörnyű élet szenvedései, a külső és belső ellentmondások tragikus
vonaglásai közt. Harcol is érte sokfelé, pillanatra sem nyugodva. Egymásután állítja
élete centrumába a szépséget, a tudományt, a szociális problémakört, alélekelemzést,
a "mamát", a szerelmet, - verseinek egy jó ismerője egyszer igy kiáltott fel: "Hogy
is ért rá ennyit törődni az Istennel a sok nyomorgás, betegség és küzdelem közöttl '
De semmi sem volna tévesebb. mínt azt hinni, hogy mindezekben az értékekben
valláspótlékot keresett: az Isten-élmény ott van ezek mögött, sőt a legtöbbször ezek
ben is; annyiszor felüti fejét magukban a versekben is, hogy nem lehet tudomást
nem venni róla. "Egyben-másban Istenhez .is hasonlított" - írja magáról ugyan
abban az önjellemzésben. Ez az istenhasonlóság mélyen rejtőzött lelkében, ha úgy
tetszik, ösztönei mélyén és egészen soha el nem törlődött onnan.

Megnyilatkozásának hangja mindenekelőtt valami kedves, ügyetlen, követelő,

mégis tiszta és egyszerű gyermeki hang. Ime, az egyik vers:

ISTENEM

Dolgaim elől rejtegetIek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
Segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél,
segítnék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném.

• Részlet a szerzö akadémiai székfoglalójábóLJ
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Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is a nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebbre nyomj am.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat,
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem únnád.

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd,
s én hosszan, mindent elmesélnék.

Alig van olyan verse, amelyben egy-egy ilyen gyermekes kifejezés ne ütné
fel a fejét. Egyszer ezt mondja: "Ne haragudj, jó Íze van az égnek", egy Betlehem-vers
ben: "Jézus, kinek szállása sárga irka, Heverő papírbarmok közt örül, S a tűz fényénél a
jámborok, mintha Ugrándoznának a jászol körül", Olykor a gyermekivel édestestvér
népies jóizűséggel szól. Gondeljunk a közismert Betlehemi királyokra. Ez a gyermekes
hang azonban nemcsak a kezdő költőnek, illetőleg a még majdnem gyermek lélek
[lek jellemzője: végighúzódik az egész költészetén. Egyik legutolsó versében olvassuk
ezeket a sorokat:

Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva!

. , . Tudod, szívem mily kisgyerek
ne viszonezd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

(Nem emel föl.)
Vagy ezeket:

Ijessz meg engem, Istenem,
szükségem van aharagodra.

. , . Ordíts reám, hogy nem szabad!
Csapj a kezemre mennyköveddel.

(Bukj föl az úrból.)

Ez a gyermeki hang valami gyermeki magatartást, valami csendes, roppant egy
szerűségű és roppant bensőségű áhítatos meghúzódást takar fel. Az Isten-közelségnek
nálunk egészen szokatlanul bensőséges hangja ez. Egyik korai versében így ír:

0, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet

Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel.
Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám.

Hallom, hogy fú a szél. de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok.

De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked.
Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy meg erős, meg örök.
0, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.

(Csöndes estéli zsoltár.)
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Később:

Láttam, Uram, a hegyeidet
S olyan k.icsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni. hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem, hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ö gyönge dadogása
Mért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a hegyek és mint a füvek:
Szívükben szép zöld tüzek égnek,
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha estelPdik,
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén -
Meg nem zavarIak, én Uram
Elnézel kis virágaink fölött.

(lsten.)
Vagy:

Érzem, hajnali falucska lettem,
Szelídség nyugodt tehenei
Ballagnak belőlem az Úr kegyelmének
Friss és térdigfüves legelője felé.

(Komoly lett mér.)

Ha ennek a csendes Istenhez-simulásnak forrását keressük, azt hiszem, József
Attila egyik legbensőbb, legátfogóbb ösztönében, legtöbb szenvedése és legnagyobb
értékei szerzőjében találjuk meg: a nagy, szomjas szeretetvágyban. Galamb Odőn, a
Makói-évek szerzője, a költőnek elöbb tanára, utóbb jóbarátja leirja annak elsö, gyer
mekkori öngyilkossági kísérletét. "Csak amikor magamhoz öleltem s megcsúkoltam,
mint szegény, elhagyott gyermeket, akkor zokogott fel s akkor adta beleegyezését, hogy
igen: segitsünk rajta. Egy szó tarthatta csak vissza, melyet kora ifjúságától nélkülözött:
a szereteté". (22. 1.) A világért sem szabad azonban azt gondolni, hogy ez a mohó sze
retetvágy a tehetetleneknek és örök kiskorúaknak, az inaszakadt, másodrendü embe
reknek infantilis ösztöne volna, akik mindig mindenkitől csak kapni akarnak és nya
fogó passzívitásban élik végig életüket. József Attilában ennek a szeretetvágynak aktív
oldala, az adnivágyó erősek nemes ösztöne semmivel sem volt kevésbé erős. Ugyan
csak Galamb szerint egyik legnagyobb szenvedése, ami idegbaja felé is vitte, az
volt, hogy többet szeretett volna adni. Érzése szerint nem volt elég jó az egyes embe
rekhez. (98. 1.) Bizonysága erre egész nagyszabású szociális költészete, melynek mín
den szocialista öntudat és harcos élesség mellett az emberekkel való együttérzés, a
szegények, elnyomottak, emberségükben megcsonkítottak felé ölelő szeretet a legerő

sebb hangja. Ez a szeretetvágy búvik oda Isten-verseiben az Istenhez, a mindenség
melegének forrásához és ösztönszerűleg belőle várja a maga szeretet-energiájának
örökös megújító erejét. A vallásgyalázási pere alkalmából írt vers - amelynek jel
lemző címe: Milyen jó volna nem ütni vissza - így végződik:

Fölemelnek a napsugarak,
Isten megcsókolja minden arcom,
És nagy, rakott szekerek indulnak belőlern

A pusztaság felé.

Az az élmény, amelynek ilyen mélységes, a léleknek nemcsak metafizikai, hanem
egyenesen önfenntartási ösztönébe mélyedő gyökerei vannak, nem is lehet más, mint
a szó mindkét értelmében teljességgel reális. Reálís az élmény szervességében, az
egész ember minden életmegnyilvánulását átfogó és színezö voltában, és reális a
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konkrétságban, a mindennapi élet mozzanataiba való beágyazottságában, illetőleg annak
földiesen megfogható formái közt való megjelenésében is. Ime, egy kis vers, amely
mind a kettőre példa:

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az Isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gmitja.

Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk - pirositja.

Ö vigyáz a tiszta cipőre,

az utcán is kitér előre.

Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mik or egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem:
tetten értem az én szívemben.

(Isten.)

A következőkben módunk lesz rámutatni, mennyire beleszövődik az Isten-moti
vum forradalmi költészetébe is. ou van. félreérthetetlenül sűrűn, szerelmi költészeté
ben is: "Istennek tégedet felelIek" - irja az Áldalak búval, vigalommal c. versben.
Másutt, Adyra emlékeztetve:

Szeret az Úr.
Nem jön soha nagy fényességgel,
Nem akarjá, hogy elromoljanak
Szemeim, akik .
Nagyon kivánnak látni téged.

(Olyan bolond vagyok.)

Lehet ezután már mase IS, akit szeret: "Csak az Istent, szerelmesem Az én szép nagy
Istenemet Megőrizzed". (Szerelmesem, mi már .. .) Egyenesen az Istent látja megnyi
latkozni a szerelmi élményben is, - az Istent, akihez örök, legigazibb szerelme füzi:

Hogy tebenned jött most elém,
Azt is látom -
Ö az én őrök szerelmern
S a halálom.

(Bibliai.)

A gyermeki bensőség és az átfogó realizmus mellett harmadik egyéni jellem
zöje Isten-élményének a nagyon erősen inteIIektuáIis jeIIeg. Van ebben valami, ami
az egész korra jellemző, de József Attilánál nagyon határozottan és kibélyegzett egyéni
módon jelenik ez meg. Jellemző ez egész költészetére és világnézetére. A költő, mint
egyik leghatalmasabb versében (A város peremén) írja, "az adott világ varézsainak-
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mérnöke", akinek úgy kell "megszerkeszteni" magában a harmóniát. Ez a kedves gon
dolata végigkíséri egész életen, és megható naivsággal, d nagyratermett kamasz világ
megváltó önérzetével szólal meg már jóformán gyermekkorában. Egy ifjúkori levelé
ben így ír: "Most müvészetbeli megújhodás előtt állunk, amit elég keserves lesz ke
resztülvinni, lllert még nincs meg az új ethika, ami pedig még Krisztus ethikájától is
sokban fog különbözni. En úgy képzelem el, hogy cirea olyan arányban tér el az új
testamentumtól, amilyen arányban az újtestamentum az ótól. Es ez nem bolondság,
ezt én erős hittel hiszem és így vélek eljutni az én életem értelméhez. hogy azután
megtaláljam az élet (és a létezés) értelmét. Ez összefügg szervesen az Isten-hittel 
itt figyelmeztetem Odön bátyámat arra az álmomra, amit Makón már elmondtam, hogy
én az Istent új és igazi valójában fogom megmutatni". (Galamb i. m. 35. l.) Amit a
gyermek ilyen harsogó nagyszavakba foglal, később ilyen tömör sorokba szoritja össze:
.Egem az ésszel felfogott emberíség világossága". (Már régesrég.) Maga a gondolat
vissza-visszatér, egyre határozottabban, ha egyre szürkébben is, egészen a végső csa-
lódásig. .

Ezek a mondatok szinte kínálkoznak annak a néhány versének magyarázatára,
amelyekben az Isten ellen való lázadás hangja üti föl fejét. (A bűn, A füst.) Ha ala
posabban odafigyelünk ezekre a hangokra. lehetetlen ki nem hallani mögülük az Istenbe
kapaszkodó kétségbeesés elfojtott sóhajtásait. Kinek jutna eszébe pl. a hires Tiszta
szívvel oly sokakat megbotránkoztató sorait ("Nincsen apám, se anyám, Se istenem,
se hazám") szószerint venni! Csak a lélektani és esztétikai botfülűség nem érzi ki ezek-

,ből a sorokból a szegény megvert. megalázott, éhező gyermek keserű dacát, aki
csak azért is odamond mindenkinek, elsösorban "a nagyoknak". Ki ne gondolna itt
a sírástól maszatos arcú kisgyerekre, aki azt rnondja magában: "Úgy, hát akkor
azért is rossz leszek!' Egyik töredékében, amelyben azt vallja, hogy nem találja az
Istent, így sír föl az Istennek (és a jóságnak) elfojtott vágya:

0, boldog az, kinek van istene
ki rettenetes és maga' a jóság,
kinek sebet kap reszkető keze,
ha leszakitja a tilalmas rózsát.

0, boldog az, kinek van istene,
mert rajta van a mindenség szeme.

A tulajdonképpeni lázadás, amely érzelmileg öszinte és akart, elsősorban forra
dalmi költeményeiben harsan meg, de jellemzöen akkor is majdnem mindig meg
villan a versek mélyén az Isten neve. Ez az egész forradalmi költészet emberi gyö
kereivel is lelke legmélyéből szívja nedveit. A kollektív gondolat kollektiv érzésből

- az imént megpróbáltunk rámutatni: - a szeretetvágyból fakad. A várt és a szét
osztandó szeretet-energia összeolvad ebben a nagyszerű lírában, és túl minden program
szerüségen, párt- és osztálygondolaton, egészen átfogóan emberivé - nem tudom meg
állni, hogy ne mondjam: kereszténnyé - teszi. "Hiába fürösztöd magadban, Csak
másban moshatod meg arcodat" - mondja a Nem én kiáltok c. kötet hatalmas proló
gusában. De e mellett a velejében individuális alaphang mellett ott van az eredendően

közösségi érzés ölelése is:

Az én hitem a földnek melegsége,
Es miként a föld szétosztja melegét
Gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt,
Az én hitemet úgy osztom szét közöttetek.

(Tanítások.)

és ugyanabban a versben főlremeg az alapvető Isten-látomás hangja is, amikor
ember-víziój át ebbe a hatalmas sorba foglalja: "Por és Istenpor vagyunk". Megszólal
- természetesen az ö félreismerhetetlen tísztaságú hangján - a forradalom isten
kihívó kiáltása is (Hosszú az Úristen. Fiatal életek indulója.) De ez a forradalmiság
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sem az egyoldalú vulgár materializmus hangja. A nélkül, hogya szociális igaz
ságtalanságon érzett felháborodás és a forradalmi öntudat bármit vesztene erejéből,

túlnő a forradalmi költészet szokványos keretein, az értelem és a mindenség meta-
fizikai rétegeibe: -

En túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess. alhass!
A mindenséggel mérd magad!

(Ars poetica.]

Egy másik versében (Ki verné föl lelkünkben a lelket):

... emberek, emberek!
Ki venné újból észre,
Hogy le kell sikálni asztalainkat,
Ki mondaná meg az asszonyoknak,
Hogy kisöpörhetik a szomorúságot,
Ki ültetne kerteket szemükbe,
Ki verné föl lelkünkben a lelket?!

Forradalmi élményének nemcsak az inditékai közt van ott -- bizonyos értelemben
negatív módon - az Isten-vonatkozás ("Az Isten se törődött velünk"), hanem a vég,
a cél, a programm is beletorkollik az Isten-vizióba:

Vegyetek erőt magatokon
Es legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok 
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

(A számokról.)

Ugyanez az élmény lüktet ,a Kövek megrázó látomásában:

Ennek az egész kollektiv költészetnek legmélyebb gyökereit, azt hiszem, a Nem
én kiáltok három egymásután következő verse adja meg. Az egyik az embernek
egyémiek és tömegnek - elolthatatlan Isten-szomja egy megrázó szimbolumban:

AKUT YA

Oly lompos volt és lucskos,
A szőre sárga láng.
Éhségtől karcsú,
Vágytól girhes,
Szomorú derekáról
Messze lobogott
A hűvös éji szél.
Futott, könyörgött.
Tömött, sóhajtó templomok
Laktak. a szemében,
S kenyérhéj át, miegymást
Keresgélt.
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Ogy megsajnáltam, mintha
Belőlem szaladt volna
Elő szegény kutya.
S a világból nyüvötten
Ekkor mindent láttam ott.

Lefekszünk, mert igy kell,
Mert lefektet az este,
S elalszunk. mert elaltat
Végül a nyomorúság.
De elalvás előtt még,
Feküdvén, mint a város,
Fáradtság, tisztaság
Hűs boltja alatt némán,
Egyszer csak előbúvik

Nappali rejtekéből,

Belőlünk,

Az az oly igen éhes,
Lompos, lucskos kutya
És Istenhulladékot,
Istendarabkákat
Keresgél.

A másik az emberi fájdalomnak Istenhez kiáltó hangja:

Isten,
Kiáltunk hozzád:
Légy ami érzö, meleg bőrünk,

Mert megnyúztak bennünket,
A fájdalomtól már semmit se látunk,
És hiába, hiába tapogatózunk,
Nem érezzük meg a dolgokat,
Csak azt, hogy irtózatosan fájnak.

(Kiáltás Istenhez.)

A harmadik (Imádság megfárad/aknak) az érzés pozitív, tettvágyó, harcos oldalát
ragadja meg:

Alkotni vagyunk, nem dícsérni.
Gyerekeink sem azért vannak,
Hogy tiszteljenek bennünket,
S mi, Atyánk, a te gyerekeíd vagyunk.
Hiszünk az erő jó szándékában.
Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted,

Akár az égben laksz, akár a tejben,
A nevetésben, sóban, vagy mibennünk.
Te is tudod, hogyha mi sírunk,
Ha arcunk fényét pár könnycsepp kócolja,
Akkor szívünkben zuhatagok vannak.
De erősebbek vagyunk gyönge életünknél,
Mert a fűszálak sose csorbulnak ki,
Csak a kardok, tornyok és' ölő ígék.
Most mégis, megfáradván
Dícséreteddel keresünk új erőt

S enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván:
Szabadíts meg a gonosztól.
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1936-ban megjelent utolsó ciklusa (Nagyon fáj) egy olyan verssel kezdődik,

amelynek címo A bún. Második verse (Í,n nem tudtam) ilyeneket mond: ,,fn nem
tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szivem, Én úgy hallgattam mindig, mint
mcsét A bűnről szóló tanitást. Utána Nevettem is. Most már tudom". Ezek a cimek
egy nagy és végzetes élményt lepleznek le, utolsó éveinek halálos élményét: il bűn

tudatot és a beteg léleknek a büntudaton keresztül való megrendítő bomlási folyama
tát. Ennek az élménynek életrajzi gyökerei világosan állanak előttünk: az egyik a
gyermekkorától magában hordozott lelki betegség végzetes kifejlődése. Ezt azonban
kérlelhetetlenűl sietteti a nyomorúság és az elhagyatottság gyötrelme, nem utolsó
sorban pedig a pszichoana'rízisbe való, éppen a József Attila-féle beteg lelkek számára
anrryi veszélyt rejtő fascinált belesodródás: Ennek a halálos küzdelemnek képe m"g
renditően rajzolódik elénk az utolsó két év verseiben. (A bűn, Én .nem tudtam, Nagyon
fáj, Ki-be ugrál, Kiáltozás, Nem emel föl, Bukj föl az árból, Tudod, hogy nincs bocsánat,
Vers.) Ezekben az években új, még mélyehb csengést kap a szeretet utáni sóvárgás
("Bár lennétek ti bűnösök minynyájan, Hogy ne maradnék egész egyedül"), új színt
a szerelmi lira (a Flóra-versek), még a szociális lázadás is (A költö hasz talem vonít).

Ennek az utolsó korszaknak Isten-verseit is új hang jellemzi, amelyet egy szóval
lehetne kifejezni: kapaszkodás az Istenbe, mint az egyetlen, utolsó mentségbe. Vannak
pillanatok, amikor a régi intellektuális Isten-gondolat úrrá tud lenni rajta és valami
férfias önrnogét-megragadéssal megpróbál annak fényében talpraállni. A Ve.'f így
kezdődik:

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni bennem
Úgy segitett, hogy'nem segithetett.
Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Az uralkodó hang azonban a fuldokló lihegése,
sugár felé:

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

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segits meg mindkét szűkségemben.

. . . Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoinám.

Ijessz meg engem, Istenem,
szükségem van aharagodra.
Bukj föl az árból hirtelen,
ne t ántson el a semmi sodra.

az eltűnő utolsó fény-

(Nem emel föl.)

(Bukj föl az cirból.)

Úgy érzem, mintha ezzel a sóhajjal ajkán halt volna meg József Attila, aki
"országos volt a pusztulásban", de aki "egyben-másban istenhez is h~sonlított", és aki
"tetten érte szívében az Istent".
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