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Az Eszmélet egyike József Attila legtöbbet elemzett verseinek. Vajon miért?
Leginkább jellemző alkotása-e, vagy életművének legszebb darabja? Egyértelmű

igennel egyik kérdésre sem válaszolhatunk; annak ellenére ugyanis, hogy az Esz
mélet formájában, fogalmazásmódjában és problémáiban számos olyan jelenséget
megfigyelhetünk. amely József Attila egész költészetét is jellemzi, igen fontos
szernpontok szerint ellentétes is ezzel a költészettel. A vers "szépsége" pedig,
bár csaknem minden helyen eléri a költő legszebb alkotásainak szintjét, egészé
ben túlságosan töredezett ahhoz, hogy nyelvi, formai egységéért, logikájáért 
ami a József Attila-í vers-szépség lényege - külön kiemelhetnénk.

Az Eszmélet-et nem jellegzetessége és szépsége, hanem roppant gondolati
ereje, erőfeszítése, grandiozitása miatt tartják József Attila költészete egyik kulcs
versének. Olyan - problémákat tükröz, amelyek, mint oszlopok, a közéjük emelt,
hatalmas fesztávú boltozatot, a költő eszméletét valóban fenntartják -, de en
nek az érzékeny egyensúlyú és mégis biztos épületnek szerkezetét egyszerre lát
juk fentről és lentről: a kész eredménnyel együtt az építkezés erőfeszítését és a
tartó vázat. Az Eszmélet-ben József Attila a lét és a tudat számára legfontosabb,
mondhatnók életfontosságú kérdéseit fogalmazza meg; költészetében először itt,
és legutolsó korszakától eltekintve, itt a legközvetlenebbül. Életművében az Esz
mélet-et - a megjelenése előtti évben - A' város peremén, iz Elégia, az Oda,
cc Téli éjszaka előzi meg. Vele egy évben, 1934-ben írta az "Alkalmi vers a
sz:ocializmus állásáról" címűt; ket-három évvel későbben a Nagyon fáj kötet
nagy verseit, a Levegőt címűt, a Hazám-at, az Ars poeticá-t. Ez a felsorolás
csak a nagyobb, jól ismert versek között akarja az Eszmélet helyét érzékeltetni,
s itt is elsősorban a színtetízáló, gondolati - leginkább. talán úgy mondhatnók:
a "helymeghatározó" versek közt. Az idézett költemények csaknem mind a köl
tő t.ársadalmi helyével - a társadalmi felelőssége által megszabott hellyel fog
lalkoznak. A társadalmiság József Attila számára egyértelmű volt alétezéssel ;
ismét hangsúlyozzuk : az utolsó korszak verseinek kétségbeesett, egzisztenciális
magánya, kapaszkodásí kényszere előtt az Eszmélet-ben teszi fel legközvetleneb
bűl a létnek a társadalmi létezésnél is általánosabb lényegére vonatkozó, on
tológiai kérdéseit. A késői versek kérdésfeltevése (Négykézláb másztam, Bukj föl
az át'ból) más jellegű; az itt feltörő istenkeresés, a bűnhődéshez kényszeresen
bűnt kereső transzcendens moralitás ·kérdéseivel talán még lesz alkalmunk kü
Jön foglalkozni. Itt, az Eszmélet-ben az általános magában foglalja akonkrétat:
a létezés egésze a társadalmi létet, sőt, az adott társadalom és a társadalomban
őrlődő ember konkrét ellentmondásait is.

Az Eszmélet, ahogyan Szabolcsi Miklós írja: "keresztút, válaszút, összefog
lalás, eddigi pályája lezárása". Hozzátehetjük: ha az eddigi költői pálya lezárása,
akkor (amint erre egyébként. Szabolcsi is rámutat) az új szakasz nyitanya is:
olyan szint.ézis; mely a következőkben tézisként újabb gondolkodási folyamatot
indít meg. Csakhogy, nagyon valószínű, hogy ez a költői fejlődés szempontjá
ból ki emelt. helyzet sem magyarázza meg teljesen az Eszmélet iránti különle
~es érdeklődést. Feltételezhető, hogy a kutatókban szubjektív indítékok is moz
dulnak: az Eszmélet szinte kihívja, izgalomba hozza az olvasót, és ugyanígy az
irodalomtörténészt is. Az Eszmélet iránti különleges érdeklődés oka feltehetően

az, hogy József Attila legrejtélyesebb, feloldatlan ellentéteket tartalmazó ver
se. Valahányszor úgy érezzük, hogy megértettük mondanivalóját (ha egyáltalán
érezzük ezt), újabb és újabb kérdéseket ébreszt. Ez a nagy költemény a költő
oeuvre-jének legkevésbé egyértelmű. darabja, s itt már nem csak az izgatja a
kutatót, hogy a verset' addig anallzálja, míg egyetlen fonálként az egyértelmű

sézre fűzve tudja meglátni az ellentétek egymás által mozgatott s egymás be
folyásoló mozgásának szövevényét. A legizgalmasabb feladatnak, kimondatla
nul is az látszik, hogy e kétértelműség (pontosabban e sokértelműség. megha
tározatlanság) alkotáslélektaní okát megtaláljuk.
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S miért tűnik olyan fontosnak ezt az okot megismerni? Két szempontból
is; az első a József Attila-i versalkotás technikáját érinti. József Attila versei
általában, mind gondolatilag, mind képileg egyértelműek, rnondanivalójuk meg
fejthető - ezt az egyértelműséget szuggerálják még ott is, ahol a groteszk vagy
bizarr kifejezőeszközök megnehezrtík a megértést (pl. a Medáliák ciklusban).
Míndig azt érezzük, hogy a költő világosan látta mondanívalóját és verse szer
kezetét is; a vers részletei célirányosan összefüggőek - ha mégsem értjük, en
nek oka míndössze annyi, hogy a vers létező, a költő számára evidens szimbó
lumrendszere a világától távol álló olvasó számára, mint egy ismeretlen, de lé
tező nyelv, lefordíthatatlan. Az Eszmélet-ben nem érezzük ezt az egyértelműsé

get; itt nem a nyelv tűnik. idegennek, hanem a versből hiányzik a csaknem
minden más József Attila versben érzékelhető szintézls-élmény. Nem kizárható,
hogy ez a vers még nem egész, vagy nem kész költemény - a vívódás olyan köz
bülső állapotát tükrözi, amelyen a többiek már túl vannak. Ezért tételezhetjük
fel, hogy elemzése során talán sikerül valamit megtudnunk József Attila vers
alkotási módjáról,

De a másik ok, ami miatt az Eszmélet sokértelműsége oly izgalmasan hat,
még fontosabb. Kétségtelen tény, hogy ez a költemény: filozófia, a gondolat ví
vódásait tükrözi, a világ megismerhetőségének korlátját Ieszegetí. Pólusai: tu
dat és öntudatlanság, értelem és érzelem között (az ellentétpárok nem párhu
zamosak l) egy már-már megroppanó intellektus óriási és megrendítő erőfeszíté

seit érezzük - de nem kevésbé megrendítően egy érzelmeiben a legvadabb szél
sóségeknek kitett" bizonytalanságát, szinte saját haláltusáját átélő ember szen
vedését, A József Attila-i vers - a látszólag leginkább elvont is - mindig ér
zelmi feszültségből születik; éppen ez költészetének legfőbb sajátossága. Első

sorban asszociációinak feszültségéből - az asszociációk távolságából és eviden
ciájából - a képalkotás személyességéből. hangulatából és az egymást váltoga
tó képek ritmusából következtethetünk erre. Ezeket a nagyon is személyes je
gyeket az Eszmélet-ben is megtaláljuk - hiszen az Eszmélet, amellett, hogy fi
lozófiai vers, líra is -, és líraiságában nemcsak az a metafizikai feszültség tük
röződik, amely a létezés végső kérdései előtt borzongatja a költöt, hanem az
az érzelmi gyötrődés is, mely éppen most, éppen ilyen formában fogalmaztat ja
meg benne a lét és a tudat egymásra vonatkozásának kérdéseit. A gondolatról és
az érzelemről fogalmakban beszél a költő - önnön érzelmeiről azonban úgy
árulkodik, hogy közvetlenül nem szól róluk. Az Eszmélet nemcsak az értelem
erőfeszítésének víbrálásait, nekifeszülését és megtorpanását, görcseit és kétségbe
esett sikolyait tükrözi, hanem a vers közvetlen mondanivalójánál sokkalta mé
Iyebb szenvedést - ezt pedig a vers szerkezetéből, egymás ellen feszülő, mln
den összebékítést nélkülöző ellentéteiből, töredezettségéből - de mindenekelőtt

képeiből olvashatjuk ki. Ezért tartjuk a képeket az Eszmélet legizgalmasabb esz
tétikai rétegének. A költemény legfőbb értékeként Szabolcsi Miklós is ezt emeli
ki: "Képszerűség-filozófia tartalom ilyen feszült egysége, ennyire kiérlelten, öko
nomikusan és tömören, a magyar irodalomban, de a világirodalomban is pá
ratlan".

A versnek ez a rétege az, amely a gondolati erőfeszítés csodálata után, s
annál mélyebben, az olvasó érzelmi kapcsolódásat előidézi. Az olvasó katarzis
élménye ugyanis alighanem az alkotó érzelmi feszültségének tükörképe. Az Esz
mélet-ben egy lélek szenvedését követjük nyomon, egy vergődő szellem szenve
déstörténetét ismételjük meg. Elemzésünkben elsősorban ezzel, a vers képeiben
tükröződő érzelmi feszültséggel foglalkozunk. Egyetlen rövid példán megvilá
gítva célunkat, idézzük a III. rész befejező két sorát: "Ügyeskedhet, nem fog a
macska / egyszerre kint s bent egeret". Ez a hasonlat, az adott kontextusban
a külső és a belső világ értékrendjének különbőzőségét summázza - azt a ta
nulságot, melyet prózában egyszerűen így fogalmazhatnánk meg: nem boldogul
hatsz úgy, ha a külső és a belső világhoz egyaránt alkalmazkodsz, ha különbö
ző követelményeiket egyaránt akarod teljesíteni. A mi verselemzési szempon
tunk nem a kép értelmezése, hanem rendkívüli belső feszültségére irányul; ar
ra, hogy ezt a prózára is lefordítható állítást a költő olyan képben fejezi ki.
mely egyben a halálos veszedelem fenyegetését, az emberi határokon túlmenő

(állati) szorongást is kifejezi. Méghozzá olyan ambivalens formában, amelyben
a költői Én - értelemszerűen - sem a fenyegetővel. sem az áldozattal nem
azonosítható. Ez az egzisztenciális veszélyeztetettség egyébként nem témája a
versnek - a kép azonban arról árulkodik, hogy az öntudat mélyén talán mégis
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ebből keletkezett. Az Eszmélet, látszólag, a kifejezhetőség, az értelem birodal
mában fogalmazza kérdéseit - e kép alapján lehetségesnek látszik, hogy az,
amit kimond, a kimondhatatlan lecsapódása; az eszmélet a megsejtett (nem a
végiggondolt I) eszméletlenségnek ellentéte; biztonságkeresés a tudatban és az ér
zelernben: olyan fenyegetettségben. mely mindkettőbe kétségbeesetten kapasz
kodni késztet.

Az 1934-es év, amelynek nyárvégén. koraőszéri az Eszmélet megjelent, mély
pont volt a költő életében. Számos ok miatt annak tekinthetjük; az okok, ter
mészetesen összefüggtek és hatottak egymásra.

Az első: Szántó Judithoz fűződő kapcsolatának lassú elsorvadása. 1930 ősze
tele óta éltek együtt; 1934-ben a Korong utcai manzárdlakásban ; ebben az év
ben már erősen gondolkozva a végső szakításon. Valószínű, hogy ezekkel a ter
vekkel függött össze az, hogy az 1934-es év nyarának nagy részét nővérénél,

Hódmezővásárhelyerr töltötte; itt jelent meg az Eszmélet, először két részletben,
1934. augusztus 27-én és szeptember 3-án. .

A Judithoz fűződő szerelem kihűlését csak mint az Eszmélet előzményét ér
tékeljük. Okait - nyilvánvalóan - csak találgathatjuk; az okbk között azonban
olyanok is akadnak, amelyek a költemény értelmezése szempontjából is fontos
nak látszanak. így elsősorban az, hogy a költő ebben az időben rendkívül rossz
anyagi helyzetben élt; s az ezzel kapcsolatos depresszióját nyilvánvalóan fokoz
ta az, hogy élettársa nemcsak rendszeresen keresett, hanem állandó; megszabott
elfoglaltsággal dolgozott is - nemcsak eltartónak. az eltartott "gyermekkel" szem
ben felnőttnek, hanem a társadalom normál életét élő, befogadott tagjának is
tűnt. Nagyon valószínű, hogy valamilyen formában mindez magatartásában is
tükröződött - legalábbis a költő extravagancíájával, kezdődő, fel nem ismert
betegsége tüneteivel szembeforduló magatartását lehetett a felnőtt, a kereső

fölényének is érezni. Az Eszmélet-nek már felszínén, a vers legkülsőbb rétegé
ben megmutatkoznak az anyagi nehézségekkel küzdő költő gondjai: "Sovány va
Oyok, csak kenyeret / eszem néha" - s ennél egy fokkal mélyebben, nagyobb
érzelmi háttérrel a "felnőttség", önállóság problémája: "Az meglett ember" ..•

Szántó Juditot valamennyi leírás szígorú, elvhű, kissé merev embernek áb
rázolja; bizonyos, hogya költő, aki anya iránti vágyában egész életében a ké
nyeztetésre, a megkülönböztetetten elnéző szeretetre, kifogyhatatlan gyöngédség
re vágyott, aki kétségbeesetten lázadozott az ellen, hogyeltartsák, de valójában
még kétségbeesettebben. haláláig ragaszkodott ehhez, ebben az időben már más
társra vágyott. A Judit elleni lázadásban önmaga ellen lázadt - mert állt volna
bármilyen asszony, bármekkora áldozatokkal vagy gyengédséggel a költő olda
lán, az ilyen mély konfliktusokkal terhes lélek három, négy év alatt oly mér
tékben projiciálja önmagát a szeretett személyre, hogy feltétlenül lázadásba for
dul ellene. József Attila lázadása teljességgel negativísztíkus, gyermeki formák
ban megnyilvánuló lázadás, talán kezdődő szkízofréniájára jellemző regressziós
jelenség volt. A kihűlő érzelmi állapotra utal az is, hogy az 1933-34-35 évben
mindössze egyetlen szerelmes verset írt a költő, az 1933-as Odá-t: mintha eb
ben a futólagos szerelemben (jellemzően: nem valóságos kapcsolatban, hanem
egy felvillanó lehetőségben) csapódott volna ki esztendők felgyűlt érzelmi ener
giája. Az Eszmélet és az Oda rokonságára még visszatérünk - úgy véljük, hogy
e rokonság alapja érzelmi nosztalgia, bizonyos fajta rezignáció, a lemondásra
kényszerült szerelem vísszarezgése. A szintén 1934-ben írott Nyári délután-t nem
tekintem szerelmes versnek, hanem lírai helyzetképnek. Egyetlen hangulatnakz
a nosztalgikus rezignációnak érzékeltetése; hangulatában, főleg az utolsó szaka
szában, ez is mutat némi rokonságet az Eszmélet-tel: a békességben eltávolodó
tehervonat hangjait hallgató költő magatartása hasonló az elhaladó vonat-fénye
ket néző, könyöklő-hallgatóéhoz. Biztos, hogy az Eszmélet utolsó szakasza sok
kal mélyebb értelmű, többet mondó ennél a konkrétabban hangulatfestő képnél;
nagyon valószínű azonban, hogy a kép hasonlóságában az érzés emléke, a rezig
nált békesség hangulata is visszaidéződött.

Az 1934-es év válságának másik oka a költő elhatalmasodó betegsége. úgy
látszik, ez az éva kapcsolatok lazulásának, a belefáradásnak időszaka: a Szántó
Judithoz fűződő meglazulása mellett még egy igen fontos kapcsolat bomlik fel
ebben az esztendőben, s alig valamivel rövidebb tartam után, A költő 1931 óta
volt pszichoanalitikus kezelésben; három év után úgy látszott, hogy a kezelés
nem vezetett - alighanem nem is vezethetett - kielégitő eredményhez. Az ana
litikus elismeri sikertelenségét, az analízisnek végeszakad. Ma már szinte lehe-
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tetlen rekonstruálni, hogy ez a megszakadás csak a költőnek amúgy is meglévő

depresszióját súlyosbította-e, vagy kiváltotta - esetleg csak segítette - szkizof
réniája első manifesztációját. Nagyon valószínű, és többek között éppen az Esz
mélet-ből is valószínűsíthető, hogy betegsége első - az 1937-esnél jóval eny
hébb - történése ekkor zajlott le. Az Eszmélet töredezettsége, ellentétekre épí
tett - tehát szüntelenül kettösségre bontott - szerkezete, egyes nyelvi-képi for
dulatai ("Kék, piros, sárga, összekent / képeket láttam álmaibem I és úgy érez
tem,e:o a rend - / egy szálló porszem el nem hibbant") árulkodnak, már fe
lületesen is, a betegségről. A mélyebbről fakadó jelekről későbben szólunk.

A magára hagyottság következő oka az, hogy József Attila kapcsolata való
színűleg ezekben az években szakadt meg az illegális kommunista párttal. A
párt jelentősége igen nagy volt életében; nemcsak a marxista eszmékben talál
ta meg azt a világnézetet, mely választ adott a benne felrnerül t társadalmi, de
annál tágabb körben is: a létezés értelmére vonatkozó kérdésekre, hanem kora
baloldali értelmiségében s a munkások leginkább felelősségteli, legműveltebb ré
tegében, az illegális kommunista párt tagjai között barátokat, sorstársakat és har
costársakat talált. A költő, aki - különböző okok miatt, melyek közt saját
származása és a korabeli társadalom ellentmondáscssága korántsem a legfonto
sabbak - nem tudott beilleszkedni a polgári társadalmi rendbe, s emiatt tár
sadalmon kívülínek érezte - érezhette - magát; itt közösséghez és, legalább
időlegesen, megbecsüléshez jutott. Vértes György, egykori harcostársa szerint Jó
zsef Attila 1928-30 között közeledett a párthoz; 1933-ig, mint aktív tag, részt
vett munkájában; 1933-tót kezdve pedig, fokozatosan elszígetelődött tőle.

Az, hogy kizárták, vagy "kihagyták"-e József Attilát a pártból, szempon
tunkból érdektelen. Azt azonban, hogy ez az elszigetelődés - melyet tényszerű

en az 1931-es moszkvai "Platform-tel'vezet" róla szóló mondata, a Társadalmi
Szemlében 1933 februárjában megjelent elmarasztaló hangú kritika és végül,
mint az Eszmélet szempontjából a legfontosabb, legmélyebb sebet ütő, és a köz
lemény megírásához időben legközelebb álló esemény, hogy várakozása ellenére
sem hívták meg a Szovjet Irók Szövetségének 1934 augusztusi kongresszusára,
mélyített el -, hogy ez a sorozatos mellőzés milyen megrendítő érzelmi törést
okozott életében, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Valószínű, hogy ez a teljes
magára maradottság, mely az Eszmélet-ben tükröződik, nemcsak a kapitalista
társadalomban, a kizsákmányolás nyílt erői közöttí, hanem talán az egykori
elvbarátok közti magánynak is tükre.
, Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az érzelmi megrázkódtatással
párhuzamosan, mellyel, legalábbis időlegesen, bizonyosan érzelmi elfordulás is
járt - 1933-34 telén, rövid időre, József Attila a jobboldali Rátz Kálmán kö
réhez sodródott -, értelmileg, ideológiája lényegét tekintve sohasem fordult él
a marxizmustól. Az Eszmélet, egy bizonyos, de mellőzhetetlen aspektus szerint
marxista vers; csak annyival több a marxizmusnál, amennyivel a vers mindíg
több, mert komplexebb. az ideológiánál. amennyivel a világ megélése több a vi
lágnézetnél.

Marxista költemény az Eszmélet elsősorban azért, mert világlátásának kiin
dulópontja következetesen társadalmi. József Attila világa mindig ernber-, és
mindig társadalomközpontú. "Sebed a világ. ég, hevül / s te lelkedet érzed, ct
lázat" -ez a világ a társadalom világa, társadalmiságára a vers egyéb uta-

.lásaiból is következtethetünk. Vitatható, hogy ez az állítás: "úg'y szabadulsz, ha
kényedül / nem raksz magadnak olyan házat I melybe háziúr települ" konkrét
forradalmi harcra szólít-e fel, vagy metaforikusan a "lélek házíuráról' szól
(mint az elképzelhető a X. versszak alapján: "Ki nem istene és nem papja I
sem magának, sem senkinek") - de semmiképpen sem vitatható, hogy aki ezt
írta, az a konkrét társadalmi valóság problémakörében élt, a társadalomtudo
mányi gondolkozás elemei világlátásának, mindennapjainak részévé váltak. Jó
zsef Attilának természetes szellemi közege, erkölcsi magatartásának alapja volt
felismert és vállalt társadalmi felelőssége -- tévedhetett, rossz utakon is keres
hette a konkrét történelmi helyzet megoldását, de - nemcsak osztályáh oz 
osztálya öntudatához. történelmi felelősségéhez hűtlenné sohasem válhatott.

" - lélek! Ez a hazám!" - írja az Elégiá-ban a külvárosról. Ahogyan ha
zájától nem szakadhat el az ember, éppolyan kevéssé anyanyelvétől: a marxista
dialektika -pedíg József Attila gondolkozásának anyanyelvévé vált; nemcsak tar
talmában, hanem formájában is. Egy rendkívüli intellektussal megáldott szellemi
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alkat és egy nagy meggyozo ereju, igen széles hatósugarú ideológia szerenesés
találkozása volt ez - szerencsés, de kisebb részben, szerencsétlen is. Mert mig
a marxistu ideológia lehetövé tette József Attilának a kommunista párthoz
csatlakozását, míg társadalmilag, politikailag aktivizálhatta, s ezáltal, minden bi
zonnyal, alkotó energiáit is felszabadította (nem szólva most a versekké érett
ideológia világirodalmi teljesítmény-értékéről) - másfelől ez az ellentétekre sar
kított, mindig kettősségben, kívülről-belülről, keletkezésben-elmúlásban kategori
záló gondolkozásmód betegsége előrehaladtával a költő gondolkozásmódjának
elmerevedését, sztereotipikus formalizmusok kialakulását segítette elő. Varga Er
vin pszichiáter 1966-ban írott tanulmányában a József Attila betegségének kiala
kulását elősegítő tényezők között említi: "A dialektika tanulmányozása esetében
sajátságosan kifejleszti az ,ellentétek ellentéte' gondolkodásmódot". Különösen
prózaiára jellemző ez a túlkategorizált látásmód; ma is jogosnak érezzük a kora
beli krítíkákat, melyok közül (Jeszenszky) Molnár Erik kérdésként megfogal
mazott vádja látszik a legpregnánsabbnak : "Skolasztika vagy dialektika?" (1932).

Ennek az élesen dichotomizáló látásmódnak több példáját is megtaláljuk az
Eszmélet szorosan párhuzamos ellentétpárjaiban: "Nappal hold kél bennem, s ha
leint van / az éj, egy nap süt idebent", "Ügyeskedhet, nem fog a macska / egy
szerre kint s bent egeret", "Hallottam sírni a vasat / hallottam az esőt nevetni".
Mintha az "eszmélet" egy pillanatra megrendülne, s a homályba merülő lélek
öntudatlanul is legerősebb részébe, intellektusába kapaszkodik - öntudatlanul
is itt kompenzál, sőt túlkompenzál. Az érzelmek föl bomlott egyensúlya, az ér
zelmi kiszolgáltatottság itt talál valamilyen biztonságot, ellensúlyt, mely aztán
még sokáig biztosítja is a személyiség zártságát, önállóságát, Későbben, a vég
ső versekben aztán a mérleg míndkét karja rettenetes súllyal terhelődik: foko
zódik az érzelmi kötődés, mind gyermetegebbé válik, s fokozódik lassan, sokkal
kevésbé észrevehetően, a racionalizálási kényszer is.

Nyilvánvaló, hogy ebben az érzelmi elbizonytalanodásban, "megtörettetésben"
nagy szerepet játszott elszigetelődése a párttól. Lehetséges, hogy a "dialektikus
túlkompenzálás", legalábbis részben, a bizonyítás igényéből született: nem a hű
ség érzelmi bízonyításának, hanem a fegyverek ismeretének, az értelmi fölény ér
zékeltetésének öntudatlan szándékával. Talán nem tévedünk, ha Bori Imrével
és Tamás Attilával együtt az Eszmélet híres IV. strófáiából (Akár egy halom ha
sított fa) a marxi-lenini dialektika tételének bámulatosan érzékletes képi meg
'fogalmazása mellet.t - azzal együtt - a végletes pesszimizmus hangját is ki
halljuk: "ami van, széthull darabokra".

Bevezetőnkben .már említettük hogy az Eszmélet József Attila legtalányo
sabb, életműve egészétől leginkább eltérő műve. Ha ezek az előzmények nem
is magyarázzák meg teljesen ellentmondásait, megértésüket valamennyire meg
könnyítik, s felhívják figyelmünket arra, hogy a vers a költő megoldatlan - s
teljességgel megoldhatatlannak megélt - élethelyzetében született; olyan pszicho
lógiai szítuációban, melynek alapélménye nemcsak a kilátástalanság, hanem a
tehetetlenség is volt. A kör bezárult, a költő minden irányból kudarccal találko
zott, s bizonyos, hogy ebben az időben, ezekkel a frusztráció-élményekkel össze
függésben már elkezdődtek a későbbi önvádlások is - most talán még némileg
reálisan, megalapozottan; későbben már kórosan, kényszeresen. Nagyon valószí
nű, hogy Judittal kapcsolatban is merültek fel ilyen önvádlások, s könnyen le
het, hogy az analitikus kezelés csődje is ahhoz a szubjektív megéléshez vezetett,
hogy a költő úgy érezte: semmiképpen sem tud felnőni, nem tud "meglett em
berré" válni. Hozzájárult mindehhez az 1934-ben már igen feszült politikai lég
kör. A fasizmus győzelme, a háborúnak már akkor felmerülő baljós fenyegeté
sével. mind Ideológiailag: mind érzelmileg kaotikus élményt keltett. Gyötrővé

mélyíthette ezt az élményt az. hogy azok, akikkel a fasizmus ellen együtt harcol
hatott volna, nem fogadták be maguk közé; a tehetetlenség és magány részben
önvádlásokba, részben agresszív negatívizmusba fordult.

Ez a kilátástalan élethelyzet, még ha elszenvedője nem mutatná is elme
betegségre utaló hajlam jeleit ha nem szenvedne már ekkor is súlyos neurózis
ban. ha nem állna is olyan pszichiátriai (sőt: analitikus) kezelés alatt. .mely leg
alábbis elmélyíti befelé fordulását. érzelmileg, de az önboncolás soekulációival
is - még akkor is. bárkiben is súlyos depresszióhoz vezetne. Ebben a hely
zetben született meg. feltehetően 19~4 nyarán az Eszmélet.

S itt míndíárt felmerül az első kérdés: vajon egyszerre. egymás után 
vagy ami még fontosabb: egységes versnek írta-e József Attila, vagy csak ké-
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sőbben kapcsolta össze lazán összefüggő részeit? Szabolcsi Miklós azt írja, hogy
valószínűleg két részben készült: külön az első és külön a második hat strófa;
Szántó Judit emlékezése szerint 1933-bankezdte meg, a nyolcadik és a kilence
dik szakaszt Hódmezővásárhelyen írta (valószínűleg 1934 februárjában), de ké
sőbben így folytatja: "Csak 1934-ben alakult, formálódott benne verssé az eszmé
let". (Így!) Az igényes kétszer négyes rímelésű stanzák mását az akkori évek
termésében nem találjuk; valószínű tehát, hogy az ebben a formában írott nyolc
sorosak célzatosan egy nagyobb költemény részeinek készültek; vagy, alighanem
helyesebb az a megfogalmazás, hogy valószínűleg az élményfeldolgozás azonos
módjaként, olyan formában, mely feltehetően az egyes részek belső "sikere" foly
tán a többi "tartalmát" is meghatározta. A költeményalaptónusa, a Iírai-rnedi
tatív, filozofáló attitűd magához hasonítja azokat a részeket is, melyek, ha csak
külön ismernénk őket (pl. az 1., V. és XI. részt) egészen mást mondanának. Azt,
hogy az Eszmélet azonos módon megfogalmazott nyolcsoros versek későbben ösz
szeállított füzére, valószínűsíti még az a további hét és fél strófa, melyet az
Akadémiai Kiadó krítíkaí kiadásába !lz "Eszmélet" ciklus vázlataiból és (Mi
emberek . . .) címmel vettek fel. Ezek fogalmazásmődja, de a bennük tükröződő

problémák, s ezek megoldási tendenciái is nagyon hasonlóak az Eszmélet-hez.
Elképzelhető, hogy a költő ezekből a meglévő nyolcsorosokból válogatott, vagy a
meglévők hatására egészítette ki a ciklust, s határozott szerkezeti igények miatt
hagyott ki az általa kiadott versből olyant is, mely egyébként, tónusában és mon
danivalójában, az Eszmélet részeként is felfogható lenne:

A csillám szememből kihagy,
szemem már tanul rámeredni
a dolgokra. - Gyermeki vagy
- szól - én már nem tudok szeretni.
Én azt látom, hogyemeletnyi
áttetsző állkapocs, a fagy,
siklik ott fönn... Annyit feledni
nem tudsz, hogy ember ne maradj.

(Az "Eszmélet" ciklus vázlataiból)

Az Eszmélet analízisekor az elemző különlegesen nehéz helyzetben van: egy
részt ugyanis - és ez az értékelés immanens követelménye: a verset megbont
hatatlan műalkotásként, egységként kell vizsgálnia: feltételezve, hogy benne a ki
fejezés adekvát a költői szándékkal, tehát a vers a költői szubjektum felől

közelítve - nem esztétikai, hanem közlésí szinten közelítve - tökéletes. Más
részt viszont, éppen ez a költői szubiektum irányából kiinduló megközelítés kész
tet annak felismerésére, hogy a költői kifejezés tartalma a formai megvalósí
táshoz is igazodik, a forma a mondanivaló modósításaihoz is vezethet. Az Esz
mélet variánsait követve a mind tökéletesebb megvalósításhoz jutunk - kérdés
azonban, hogyameglévő vers nem lehetne-e egy még tökéletesebbnek (a mon
dandót még tísztábban, egyértelműbben kifejezőnek) variánsa? Az Eszmélet
ugyanis, formailag-esztétikailag (itt most a "forma"kifejezésll igen tág értelme
zésben, beleértve a látás- és fogalmazásmódot, a versmagatartást is, használjuk)
- "formailag" tehát nem teljesen győz meg bennünket arról, hogy egységes
költemény: elképzelhető, hogy filozófiai töredékek, állítások, esetleg tézisek egy
más mellett álló sora. Lehet, hogy célirányos sor, mely preformált szerkezeti
váza szerint egy, a vers végén kibontakozó mondanivaló szolgálatába állítja a
megelőzőeket -, de az is lehet, hogy a kész, zárt vers úgy készült, hogy szakasz
ról szakaszra építkezve, az előző határozta meg a' későbbit, asszociációit folytat
va, vagy szándékosan kontrasztot keresve. A kétféle versépítkezés csak árnya
latnyi különbséget jelent, mert a József Attilához hasonló költő (éppen ebben
rejlik művészetének lényege) mindig egységben lát, egységessé építi versét - de
az Eszmélet elemzésekor ennek az árnyalatnyi eltérésnek is jelentősége van. (Ez
az eltérés leginkább az alkotás mechanizmusának oldaláról, alkotáslélektani szem
pontból közelíthető meg.)

De nemcsak az lehetséges, hogy az Eszmélet "sor", hanem az sem elkép
zelhetetlen, hogy "halmaz"; ha verstani értelemben nem is, filozófiailag nem
"haladó", egymásra építkező logikai mű, hanem egymás mellett álló tézisek gyűj

teménye, melyet nem filozófíai, hanem egyéb kohézió tart össze. E kohéziós erők

egyik legfontosabbika a költemény címe. József Attila jó verscímei közül is ki-
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emelkedik: nemcsak összefogja a verset, hanem alaphangulatát is megadja; kicsen
gésében meghatározott várakozással fordulunk a vers felé - alighanem a címnek
köszönhető- az is, hogy az első versszakot természetes szimbólumként olvassuk.
Ha azonban jelentését keressük - mert közvetlen utalás az eszméletre, vagy
eszmélésre nincs a versben, az öntudat, a törvény, a szabadság, a boldogság szín
te körülfogják, de sohasem definiálják -, ha tehát indirekt jelekből próbálunk
arra következtetni, mit is jelent az "eszmélet" fogalma - e költemény fogalma
zásában - József Attila számára, úgy arra a megállapításra kell jutnunk,
hogy már maga a cím sem egyértelmű.

Az "eszmélet" egyrészt a tudat egy meghatározott, ébredő állapotát jelenti:
átvezető utat öntudatlanság és a tudat .telies ébrenléte. a figyelem lebegését az
álom időtlen önmagába merülése és a valóság mozgalmas nyitottsága között.
Olyan lelkiállapotot, amelyet még erősen befolyásolnak az ösztönös és a bioló
giai erők, az álom mozgatói, de amelyhez már az értelem rendezi a benyomáso
kat: azokat a külső hatásokat, amelyeket az első meglátás tisztaságával, élmény
szerűségével appercipiálunk. Ebben az értelemben az eszméletnek elképzelhetően

legérzékletesebb, leginkább megfelelő szimbóluma a költemény nyitó-strófája:
"Földtől eloldja az eget / a hajnal"... - az elméről leoldja a kábulatot, a te
hetetlenséget, mely súlyosan ül rajta (mint ahogyan a földön az éj, a sötétség).
A frissen meglátott világ az ember számára újrateremtődik, benépesül - boga
rakkal (kicsiny lényekkel) és kísgyerekekkel, a jövő ígéreteivel, és mint a jövő,

a tavaszi természet ébredése ; "az éjjel felszálltak a fákra / mint kis lepkék, a
levelek". Ez az elsődleges, gondolatoktól, előre kialakított formáktól mentes lá
tás a tiszta appercepció feltétele; ez a látásmód teszi lehetővé József Attila vi
lágképének teljességet, megfogalmazásaínak, hasonlatainak bámulatos valósághű

ségét, "anyagszerűségét". Ha ezt a jelentést nézzük, az "eszmélet" a József Atti
la-i költészet egyik jellemzőjének, kulcsának látszik. Ha ezt a jelentését - a
vers szempontjából ugyanis az "eszmélet" fogalomnak másféle értelmezése is le
hetséges. Eszerint az eszmélés pillanatában megvilágosodó tudattartaimat jelöli,
a "föleszmélést valamire": a külső világnak az intuíció evldencíájával ható ér
zékelését. Ilyen értelemben "eszmélet", feleszmélés lehet a költemény számos ki
jelentése: " ... újra felnéztem az égre / álmaim gőzei al61 / S láttam, a törvény
szövedéke / mindig fölfesZik valahol". Ebben az értelemben eszmélhet arra a
szabadságot kereső költő, hogy "a csillagok, a Göncőlők / úgy fénylenek fönt,
mint a rácsok / a hallgatag cella fölött". A tizenkét strófa az eszméletnek e két
féle jelentése között lebeg, hol az egyiket, hol a másikat megközelítve, s ezzel
a tudatosság szélső határait is kijelöli, az éppen ébredező, még nem személyes
szemléléstől a már nem személyesig. addig az állapotíg, amikor a figyelem már
magába olvasztja a személyes reflexiókat, a figyelő azonosul a megfigyelttel,
mintegy átlép a szemlélt külső világba. Amennyire a befejezés az álló, mozdu
latlan, míndenen fölülemelkedő szemlélődést ábrázolja, (szinte, mint ezt még
megkíséreljük kifejteni, egy "isteni", világ feletti - vagy, esetleg, világon kí
vülí - magaslat' szemlélőrnódjából) - annyira mozgalmas, "függönyt felhúzó"
történés az első versszak. De míg az utolsóban az "én" az istenszerep befoga
dásáig tágul, az elsőben meg sem jelenik - mégsem érezzük távollevőnek, sót,
ébredésének öröme megcsillan az ébredő világ képein. Az Óda bevezetésének
lágy, gyöngéd hangulatára emlékeztet ez a bevezetés - az Eszmélet egyetlen
békés és derűs versszaka.

A továbbiakban lassan elborul ez a hajnali csillogás, a világ elsötétül, el
nehezedik, ami itt fölfelé, a későbbiekben lefelé száll. Már a második versszak
ban: az előbbinél harsányabb. tarkabb képeket a világ vasszíne váltja fel, ho
mály száll a tagokban, a vas-világ mintha súlyával is lehúzná az álom színes
foltjait. A vers enigmatikus jellege itt, a második versszakban már egészen ha
tározottan érzékelhető: a vers itt közeledik valamihez, amit aztán nem érint,
elfordul tőle, váratlanul más irányba tér. Ez a megközelített, de elkerült téma
a két világnak, a külsőnek és a belsőnek értékelése - mondhatnók úgy, hogy
egymáshoz viszonyított, értékelő ellentéte. Ugyanis nem a j6 és a rossz, nem a
szabadság és a rabság áll itt szemben egymással: a kék, piros, sárga összekent
képek József Attila világképében nem a rendet jelentik: az ő ,.rendjében" sem
mi sem összekent, ott semmi sem mozdulatlan, vagy merev utat követő, mint
az ,.el-nem-hibbant" porszem (maga a sz6 is: milyen tragikusan kifejező annál
a költőnél. akit háromévi pszichoanalízis során talán már az őrület, a meghib-
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banás félelme is megérintett). Ha kint éj van, nem a valóságos nap: egy nap,
egy másik, vagy nem létező világ napja világít odabenn; a vas-világ börtöne,
homályba húzó nehézkedése egy irreális világnak ellentéte - rossz a rossznak,
társadalmi rabság egy másféle, benső rabságnak.

Az ellentétek egyensúlya látszólagos: a sarkitás. melyről megelőzően mint
József Attila alkotómódszerének egyik legjellegzetesebb ismertetőjeléről beszél
tünk, ebben a költeményben formális. (Nem mindegyik ellentétpár az - mint
előbb idézett példáink is [elzik.) A formális ellentétek mögött avalóságosan
ellentétekre épitett szerkezet azért hiányozhat, mert a mérleg két szára között
is hiányzik a biztos egyensúlyi pont: a lírikus magatartása, a vers látószöge vál
tozik.

Ez az, amiért bevezetőnkben az Eszmélet-et József Attila kiemelkedő, de
egyben életművétől elütő darabjaként is jellemeztűk. József Attila költészetének
lényege, hogy versei igen szorosan komponáltak. méghozzá úgy, hogy többnyire
egy bizonyos (legtöbbször érzelmi, vagy érzelmi-gondolati, lírai) magatartás köré
szerveződnek. Nehéz ennek a vers-szervező költői magatartásnak a lényegét meg
határoznunk: leginkább úgy fogalmazhatnánk, hogy alapvető (és oly mély, hogy
szinte spontán) szervezési elve az átélés. Pszichológiai műszóval úgy is f'ogal
mazhatnánk, hogyajelenségeknek lehető legnagyobb fokú érzelmi és intellek
tuális feldolgozása; olyan fokú megélési kényszer, vagy indíték, mely a szemé
lyesség végső határáig elérve, már az általánosan emberibe lép át. Azért meg
élésről és nem megértésről beszélünk, mert József Attila érzelmeiben éppen olyan
következetesen hatolt, az elérhető maximális intenzitással önmaga mélyére, mint
amilyen következetesen gondolta át a világ dolgait. Ez a következetesség nem
csak és nem elsősorban jelenti logikája maxímalízmusát, sokkalta inkább a ki
indulópont, a szembenézés bátorságát. Azoknak, akiknek szemében József Attila
egy letűnt - vajon minek is nevezzük? történelmi, kultúrtörténeti, vagy ant
ropológiai? - korszak utolsó nagy képviselője, s akik éppen ezért tartják szá
zadunk európai költészete egyik legnagyobb alakjának: nekik a megélés, fel
dolgozás, emberiesftés teljessége e költészet legnagyobb élménye és példája. Eb
ben a költészetben a világ még teljességben jelenik meg, s e teljesség alapja
az a hit, hogya tudat képes a világ befogadására, s az érzelmek képesek az
emberi személyiség teljességének átjárására. Ez a bizonyosság, bár sokszor rej
tetten, már-már eltűnően azt a költeményt ís átjárja, amely a legtragikusabb fe
szültség szorításában az értelem kudarcának fenyegetését is tükrözi. E bizonyos
ság legfőbb jele, hogyakérdésból és a kétkedesből vers születhetett; a kér
dezés lehetősége a jelenlétről árulkodik.

Annak ellenére, hogy az Eszmélet mintha éppen ebben a bizonyosságban ké
telkednék. Az egész költemény voltaképpen egyetlen nagy, érzelmi feszültségében
sikoltássá ,fokozódó kérdés: ahogyan Pór Péter tanulmánya következtetésében
megfogalmazza: "van-e értelmes rendje a világnak, illetve értelmes-e benne az
emberi élet?" A kérdés minden emberi kérdés közott a legfontosabb; nincs olyan
emberi lény, aki kikerülhetné. Mégis - a kérdés feltevéséhez a bátorságnak, ön
magunkba fordulásnak olyan ritka erősségű pillanataira van szükségünk, mely a
,semmi" lehetőségének iszonyatos kockázatát is elviseli. E szembefordulás rette
netes erőfeszítéséhez sok minden adhatja az energiát: hit, közösség, de a kétség
beesés is - és ennek következménye az; hogy az emberi létezés milyenségére
nem maga a kérdés, hanem feltevésének módja jellemző.

Az Eszmélet ambivalenciája a kérdés feltevésének ketülő útjaiból fakad. Pór
Péter írja, hogy "a költeménynek már talán első olvasásra is legmegütőbb je
gye, hogy végérvényesnek ható stílusa ellenére, éppen legfontosabb fogalmai,
tehát a rend és a törvény semmiképpen nem értelmezhetők egyértelműen". Nem
csak a rend és a törvény: maga a világ, melynek alaptörvényeit keressük, sem
definiált. A világ, mely mint "külső", a belsőnek kiegészítő ellentétpárja. a sza
badságvággyal szemben a rabság, az érteni vágyással szemben a megfejtendő

rejtvény, hol a társadalmi valóságot - a kapitalizmus konkrét társadalmi való
ságát jelenti (a III., V., valószínűleg a VI., részben a IX. és a X. versben), hol
pedig a társadalomtól független kozmoszt (II?, IV., VII., VIII.). Ez a kettősség

a legélesebben a VIII. versszakban látható: "nyirkos cementfalak között ;' kép
zelhetsz egy kis szabadságot" - ez a kép félreérthetetlenül utal a konkrét nyo
rnorra, a "Külvárosi éj"-re; a strófa második két sora pedig a másféle rabságra,
a lét mélyebb, egzisztenciális börtönére. A második kép a földi látómező fölé
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emelkedik, a két félszakasz jelentése nem egymásra rímel, nem egymásnak vá
laszol; a társadalmi és a kozmikus rabság egymásra vetül - a szabadság defini
álhatatlan.

"Rab vagy, amíg a szíved lázad" - írja a költő. Lehet, hogy azt jelenti
e sor, hogy nem szívvel, hanem tettel kell lázadnod a szabadságért - a csil
lagok rácsa ellen azonban nem lázadhatsz, a törvényelfoszlott szövedékét em
beri erővel nem egyesítheted. A törvények az emberi erők felett állnak: "ha
l'arrsz, se »arrtiatod meg közös takarónk / ha már szétesett" - írja későbben,

a végleges szakítás idején Juditnak. De az érzelem, a szeretet rettenetes kötése
ellen hiába is lázadsz; nemcsak a IX. rész feljajduló két sora bizonyítja ezt:
"s hogy nem tudok mást, mint szeretni / görnyedve terheim alatt", nemcsak
a Vlizlatoknak a szeretet-problémával viaskodó sorai: "Ember, ne félj! Milyen
uyermeki vagy, - / törődj belé, ma nem tudunk szeretni" és a "Mi emberek ..."
című töredék: "Eszmék északi fénye mellett / mért őriznők hát az ídőt? / Miért
piszkálnánk hunyt szerelmet? / Én fölgyújtom a temetőt". Legalább ennyire
az érzelmek tehetetlenségét sugározza a keserűen ironikus XI. strófa: "Láttam
a boldogságot én / lágy volt, szőke és másfél mázsa". A kapitalizmusban csak
állati boldogság lehetséges - írja a versszakról Horváth Márton ; "En állat vol
nék és szégyentelen, / nélkületek, kik játszotok velem" - így a költő egy ké
sői, kétségbeesett versében. A lágy, szőke, másfél mázsás boldogság valóban min
den emberi értelem és érzelem hiányának vagy ellentétének a jelképe - csak
hogy a versszak hangulata korántsem érzelemszegény - egy feltehetően gyer
mekkori emlék fénye ömlik el rajta, csillan fel tétova gyengédségében.

A társadalmi valóság konkrétuma és az univerzum egyetemessége, az em
ber lehetséges reakciómódjai : szeretet és fegyverré kovácsolt öntudat, a szabad
ság felcsillanó és bezáruló lehetősége, a boldogság groteszkbe hajló nem-létezése
- e sokféle megközelítés kísérli meg a válaszadást - nem! az adekvát kérdés
feltevést: "van-e értelme a világnak?" De értelem és érzelem e vibráló kettős

ségéből még a végső kérdés is kettősen bontakozik ki: az L, IV., VII., VIII. vers
szak a világ értelmével, a III., VI., IX., XII. inkább az emberi értelem lehető

ségeivel. a világ megérthetőségével foglalkozik.
A kétféle kérdésfeltevési mód jól megkülönböztethető, de nem ellentétes

egymással - sőt: nagyjából fedi egymást, ahogy József Attila világnézete sze
rínt a világ értelme és érthetősége is kiegészíti egymást. A létezésre és a meg
ismerhetőségre vonatkozó kérdések egymásra vetülése nemcsak a marxizmus
hatását jelzi József Attila világképében, hanem egy ennél mélyebb indítékot is
megsejtet: a kérdezés, a megérteni vágyás olyan égető kényszerét. melynek ér
zelmi feszítőereje elrnossa a probléma kettősségét. A szempontok sokaságát is
összeolvasztja; energiája az ellentmondásokkal teli, részleteiben azéthúzó költe
ményt egységes, koherens műalkotássá szervezi.

Az Eszmélet érzelmi alaptónusa a magány - méghozzá a szorongást keltő,

földön-égen iszonyatos árvaságra kényszerítő magány. Bori Imre az "egziszten
cialista" József Attiláról írott tanulmányában teljes joggal választja mondani
valója bizonyítékául az Eszmélet egy versszakát (a X-et). Mí inkább arra hív
nánk fel a figyelmet, hogy ez a világ-egyedülség, mely az Eszmélet sokfelől

megpróbálkozó kérdésfeltevéseire késztet, ez az egzisztenciális borzongás konk
rét, érzelmi magányosságból született. Az élettársától elszakadó, a pszichoana-·
Iízís szoros kötődését megszüntető, elvtársaitól mindinkább elhagyott költő, aki
a szétesést, a semmibe hullást belső rémületként is megsejtette talán, a világ
egvetemességében próbál törvényt és rendet - biztonságot találni. Aligha talá
lunk más költői életművet, mely ilyen klasszikus következetességgel, szinte
pszichológiai tankönyvbe illő tisztasággal példázná magány és szorongás össze
fonódottságát, Úgy látszik, hogy a költemény alakulása során a költő igyekezett
ezeket a nagyon is szubjektív indítékokat a vers koncepciójának inkább megfe
lelő elvont, objektív módon megfogalmazni. A III. versszak egy variánsát ismer
jük - ennek és a végleges változatnak összevetéséből jól meglátszik, hogyan
alakult mind "társadalmibbá" a kezdetben még érzelmekről is árulkodó vallomás:

Sovány vagyok, csak kenyeret jó volna sült malaclapocka
eszem néha, e léha, locska számba s szívembe szeretet, -
jöldön - szorongva keresek de bár ügyes, nem jog a macska
(bizonyosabbat, mint) a kocka egyszerre kint s bent egeret.
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A végleges változatban: "e léha, locska / lelkek közt ingyen keresek / bi
zonyosabbat, mint a kocka", A kocka szó - kemény hangzása, éleket idéző asz
szociációi miatt is kísértetiesre fokozza a versszak hangulatát. József Attila nem
csak itt használja a véletlen - de a várakozással megelőzött, a szerencsejáték
feszültségével telt véletlenszerűség érzékeltetésére: "Az ősz kockája kit mutat
nekem?" --'- írja 1936-ban, s ezt a életre-halálra menő játékot érezzük megele
venedni egy 1926-ban keltezett, még expresszionista hatásokat mutató versében:
"Néma négerek sakkoznak régen elcsendült szavaidért". A rettenetes véletlen
szerűség felismerése és a világ elfogadása nem történhet meg ugyanabban a lé
lekben. A "bizonyosságért" olyan erőkkel kell szernbenéznünk, melyek a kifelé
fordulást megakadályozzák, a bizonyosság keresésének óriási ára van. A kocka
j<iték feszültsége továbbfokozódik a macska-egér játék valóban élet-halál feszült
ségében. s még tovább a következő versszakban, melynek nyugodt kijelentő

rnódía csak látszólagos.
A világ determináltságának oka ugyanis a teljesség elvesztése: "Akár egy

halom hasított fa / hever egymáson a világ". A hasítottság, azéttörtség miatt
szorítja, nyomja "egyik dolog a másikát". Organikus formája csak a nemlét
nek van; ha a dolgok (vajon honnan? a "nincs", a "lesz" rnily rejtelmes, milyen
más - tán benső - világából?) a valóságba lépnek, darabokra hullanak.

A világ meghasadt; még kétszer tér vissza ez a fenyegető, s az olvasónak
oly megrendítő asszociációkat keltő kép: egyszer a VII. versszakban: "s láttam,
it törvény szövedéke / mindig fölfesZik valahol" - egyszer pedig a IX-ben:
"Láttam, hogy a múlt meghasadt / s csak képzeltet lehet feledni". A hasadás
egyre mélyebben, mindinkább a tudatban következik be: a tőrvény szövedéke
még objektíven is szétfoszolhat - de maga a törvény tudati fogalom, ha ob
jektíven létezik is, appercipiáló szubjektum nélkül kimondhatatlan -, itt a vers
ben: megláthatatlan. A múlt meghasadása még beljebbre költözteti a valóságot
- helyére pedig egy kivetített valóságképet teremt, mely a nem-lényegéhez tar
tozó belső tartalmak miatt kísértetiesen emberszabásúnak, de az embertől 'el
szakadottnak tűnik. Rettenetes és ijesztő egy olyan világ, melyben hallani lehet,
hogy sír a vas és nevet az eső; ez a kísérteties kép, fantasztikus irrealitásával,
II két sor egymásnak felelő ritmusával, ellentétes érzelmek érzékelésével, a sí
rás-nevetés végleteivel roppant erejű polaritás képzetét kelti. Ebben a széthú
zásban természetesnek tűnik, hogy a "múlt meghasadt"; elhisszük és elfogadjuk,
hogy az "én" hasadása a múlt egészére is rávetül, a világ meghasadásaként
jelentkezik: a világ pedig az idő univerzuma is. Idéztük már az Eszmélet körüli
vázlatokból az alábbi sorokat: "Eszmék északi fény'! mellett / mért őriznők hát
az időt? / Miért piszkálnánk hunyt szerelmet? / Én fölgyújtom a temetőt", Az
Eszmélet IX. része és a most idézett vázlat közelebb áll egymáshoz, mint azt
talán első látszatra gondolnánk: mindkettő az érzelmi egyensúly megrendüléséről

ad hírt, egy szinte tragikus feljajdulásról. A IX. rész első hat sora, csakúgy,
mint az idézett vázlat-töredék burkolt szerelmes versnek is olvasható - nem
megszólító, a Te-hez szóló, hanem vívódó-nosztalgikus, keserű vallomásnak: min
denképpen lírai versnek. "Csak képzeltet lehet feledni" - ebben a relációban
azt is jelentheti, hogy az, ami igazán volt, elmúlhatatlan, a kötések a tudat
minden józan ereje ellenére széttéphetetlenek. A versszak harmadik infinitivus
rímelésü sora már-már sértő monotóniájával: "s hogy nem tudok mást, mint
szeretni" - gyermekesen panaszosnak, a vers egészéhez képest túlságosan köz
vetlennek tűnik. Vajon szándékoltan-e? Az idézett vázlat-töredék ugyanennek
fordítottja: a panaszos sírás helyett kétségbeesett elszakadni-vágyásról ad hírt.

Már-már gyilkos indulat vezeti a költöt, mint későbben a Kései sirató, majd
a Nagyon fáj verseinek idején: itt a múlt lángokban hasad meg, a fölgyújtott
temető parazsában az elmúlt szerelem is végképpen kialszik - de vajon mi le
hetett ez a nyilván még fel-fellobbanó hunyt és fájdalmas szerelem?

Az Eszmélet és az Óda, legalábbis a törvény kimondásának igényében (de
véleményünk szerint másban is) rokon-versek. Nem lehetetlen, hogy az Eszmélet
egyes helyeinek nosztalgiájában, sőt, talán kétségbeesésében is az Óda versterem
tő élményének utórezgését érezzük. A IX. versszakban meghasad a múlt - csak
nem ezzel egyjelentésű az objektívebb szférába helyezett VII. versszak állítása:
"s láttam, a törvény szövedéke / mindig fölfesZik valahol". Hiszen a törvényt
II múlt szövőszéke szőtte, s a véletlen szálaiból - abból a véletlenből, aminek
bizonytalan kockajátékát már megismertük. Talán van reménység, s e csilló
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szálakból értelmes háló szövetik: olyan, amelyben múlt, jelen, élet, halál, s ma
ga a megbomló szernélyíség is biztos helyhez juthat; még akkor is, ha a tör
vénynek csak létéről és nem értelméről tudunk. Lehet, hogy nem más, mint
a rendben - formában - látásnak lehetősége; erre utalnak az Oda sorai: "A
lét dadog, / csak a törvény a tiszta beszéd"; Igy kapcsolódik a két vers, mint
egymást kiegészítő, az Eszmélet-ben negativizmusba forduló ellentétpár - s nem
csak így: hiszen ha az Eszmélet-ben József Attila szerelmi lírájának egy-egy
távoli reminiszcenciáját véljük felfedezni, az Odá-t legalább ennyi joggal tart
hatjuk az Eszmélet-hez hasonló filozófiának. Tulajdonképpen az Oda is "onto
lógiai" vers: az emberi teljességet fejezi ki, két ember kapcsolatát, a másik
megismerését a "törvény" magasába emelve - ez is "eszmélet": "lényed ott
minden lényeget kitölt". Csakhogy: a másik lény megtartó biztonságában, a tör
vény tiszta beszéd - az Eszmélet magányában: mindig fölfeslő látszat, A tör
vény lényegére az Odá-ban is csak távolról következtethetünk - a vers kontex
tusában elfoglalt helyzete, aurajának emelkedettsége azonban legalább szerepét
és hangulatát meghatározza; _az Eszmélet-ben kettősen, eredete és célja szerint
is definiálatlan. Talán nem tévedünk, ha az Eszmélet törvényfogalmának bi
zonytalanságában az egzisztenciális életérzésében bizonytalanná vált, érzelmileg
mind magányosabbá váló, mind kétségbeesettebben biztonságot kereső költő re
rnénytelenségét érzékeljük. A késői versek között mintha állításunk igazolásával
találkoznánk. Az Oda nappali, reggeli csillogásával szemben az Eszmélet e stró
fája éjszakai vers, mint ahogyan az Eszmélet további meghatározóan lényeges
szakaszai is éjszakaiak. Két olyan éjszaka-verset idéznek az Eszmélet csillag
képei, melyek szimbólumvilága megerősíti hipotézisünket az Eszmélet érzelmi
hátteréről. Mindkettő 1937-ben keletkezett, a költő legkésőbbi versei közé tarto
zik; mindkettő a kozmikus törvények és az emberi hiány összefüggéseit kapcsolja
össze. Az egyikből csak egy versszaknyit idézünk:

Az árnyékok kinyúlanak, s megbonthatatlan rend szerjnr,
a csillagok kigyúlanak, mint űrben égitest, kering
föllobognak a lángok, a lelkemben hiányod.

(Az árnyékok ...)

A másik viszont teljes egészében kapcsolódik elképzelésünkhöz : hogya meg
tartó Másik, Valaki érzelmi biztonsága nélkül a tudat sem jut el a rend és a
törvény felismeréséig :

Miben hisztek ti makacs égitestek,
hogy föllobogva
lángokkal egymásnak. nem estek,
csak kerülitek egymást óvakodva?

Szerelem tart-e, béke és igazság
titeket féken,
vagy pisla, hunyorgó ravaszság,
mely farkasszemet néz az ürességben?

A tömegvonzás? ... Lámpámba az éjnek
pilléje repdes,
gyász vergődik a falon. Félnek
emlékeirh, mert messze van a kedves.

(Miben hisztek ...)

Az Eszmélet emlékei is a félelmet hozzák vissza: az V. versszak éjszakai
teherpályaudvara a gyermekkori szorongás végső, megfordíthatatlan állapotát
idézi fel: "holtan lestem az őrt, mit érez, / s a hallgatag vagonokon / árnyát,
mely ráugrott a fényes / harmatos szénre konokon". Mint macska az egérre: az,
ahogyan az árnyék haladásának diszkontinuitását versbe foglalja a költő, nem
csak megfigyelőképességének hihetetlen érzékenységéről. képei hítelességéről, ha
nem a kép felmerülésének érzelmi Intenzításáról, a szorongás szimbolíkus látás
módjáról is árulkodik.

~ néhány példa is érzékeltette, hogy az Eszmélet mily szorosan kapcsolódik
már az utolsó versekhez - mind feszültségében, mind a világlátás és fogalma
zás sokrétegű bonyolultságában. Az V. versszak közvetlen előképe a "Kirakják
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a fát" című késői versnek; bennünket most nem a kép és a hangulat azonos
sága érdekel; hanem az "őr" alakjának változása-fejlődése, és alakjában is első

sorban a költő érzéseinek visszaverődése. "Tőletek féltem, kemény emberek" 
írja a késői versében - "Ti fadobálók, akiket csodáltam? / Most mint lopott
fát, viszlek titeket / ez otthontalan, csupa-csősz világban". Ezt az átfogöbb tár
sadalomszemléletet, a szorongás feloldódását a megismerésben, egyetlen szóval
már az Eszmélet is jelzi: "holtan lestem az őrt, mit érez?" A gyermek lesi így
a felnőttet, akinek kiszolgáltatott; a felsőbb hatalmat, aki lám - e versek sze
rint - talán nem is olyan félelmetes gonosz, mint ahogyan a gyermek rettegi.

Az Eszmélet érzelmi kötődésének egyik iránya a tűnt szerelem nosztalgiája
- a másik egy alig meghatározható vágy: ahogyan a törvény rendező ereje,
úgy egy rendező erejű, biztonságot teremtő hatalom iránt is; pszichológiailag
talán úgy fogalmazhatnánk : a gyermek vágya egy védelmező-büntető, megbo
csátó felnőtt jelenlétére - általánosabb, egzisztenciális értelemben: az ember
vágya, hogy a világegyetemben "Istent" találjon.

Ennek a vágynak első képe, éppen csak felvillanása a -szorongás közegében
megjelenő, félelmes-mágikus, holttá bűvőlő őr. A probléma a X. versszaktól .
kezdve lesz mind jelenvalóbb a versben - arinak ellenére, hogy látszólag mint
ha a X. versszakban a költő éppen ezzel a vággyal számolna le, s lemondását
mínt az elért szabadságot értékelné. Nem akarjuk elismételni, sem "megmagya
rázni" a vers sorait; arra azonban utálnunk kell, hogy a felnőtt, a "meglett em
ber", aki mindössze két alternatívát ismer: vagy azt, hogy szívében bálvány
ként őrizze, vagy hogy szívéből kivesse apját-anyját, menthetetlenül magányos
sá válik. Mint a versből is kitűnik: elviselhetetlenül magányossá. A versszak
középső része ugyanis ismét olyasmiről vall, amit közvetlenül kimondani nem
biztos, hogy szándékában állt a költőnek. Az élet - mely talált tárgy csak,
ráadás a halálra (ez a kép túlfeszített fordulatával logikai paradoxon: a halál
az élet következménye és nem fordítva) - az élet mégiscsak függ valakitől,

aki adja és visszaveszi ; sőt, a visszavétel erkölcsi igényű (mint a talált tárgy
visszaadása). Ez után a kép után bizonyosak lehetünk benne, hogy az "Isten"
szó megjelenik a versben. A tekintet ismét befelé fordul, a vers univerzuma
az "én" belső világára szűkül. Az "Isten" szó tagadásként hangzik el, sőt, a
tagadás kétértelmű: először nem Isten lényére, hanem az ember magatartására
vonatkozik - csak a második tagadás ("sem papja") veti fel - és veti el egy
ben - a lehetőséget, hogy az ember valakinek - magának, másnak, vagy Is
tennek - papja lehetne.

Nem kívánunk most - mínt azt már jeleztük - a késői, kétségbeesett Jó
zsef Attila Isten-igényével foglalkozni. A talált tárgy visszaadásában azonban
benne foglaltatik, hogy van kinek visszaadni ; az Eszmélet meghatározatlansága
a törvény, a szabadság, a boldogság rejtélyei mellett természetszerűleg magá
ban foglal egy halvány kérdést a világ teremtőjére és rendezettségének fenn
tartójára vonatkozóan is.

Az érzelmileg teljesen kifosztott költő azonban erre a kérdésre sem tud sem
igent, sem nemet mondani. Ambívalencíájának jele, ahogyan a XI. versszakban
kilép a kérdéskörből. s egy egészen más módon, a groteszk szimbolikájával tér
vissza hozzá. Nagyon valószínű, hogy a versszak rokon a Medáliák 5. darabjá
val : "Disznó, de akin jáspis a csülök, / fábúl faragott istenen ülök". Már a Me
dáliák-ban sem tisztázott ez isten-bálvány szimbólum lényege, s viszonya a köl
tői én-hez. Felderítése messze meghaladná e tanulmány lehetőségeit - most
csak mint a világ törvényhozójának groteszk és meghatározatlan képzetét em
lítjük: a transzcendens egy gyötrelmesen ambivalens ábrázolásaként.

Nem kevésbé meghatározatlan, de megrendítően komoly és ünnepélyesen
emelkedett az a kép, embernek és ember felettinek összeolvasztása, mely az utol
só versszak, és igy, kícsengésében az egész költemény hangulatát megadja. A
nézőpont a világ fölé emelkedik, időt és Időtlenséget fog össze. A költő egy fi
atalkori Isten-verset idézi: "Meg nem zavarlak én, Uram I elnézel kis vil'ága
ink felett". Az Isten-kép, mely a némán könyökölve szernlélődő férfi alakja mö
gött az örök éj falára vetülve megjelenik, talán mindennél inkább tükrözi a
költő teljes elhagyatottságát.

"Igy iramlanak örök éjben / kivilágitott nappalok" - a kép végtelenné tá
gul, a világ eredendő sötétsége előtt az elmúló életek pillanatnyi fényessége su-
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han át. Ez a világ nem "teremtett" - -nincs kezdete és vége, a semmiből elő

bukkanó elmúlások szakadatlan sora; és ahogy nincs teremtője, célja sincs. A
szemlélő, aki megelőzően még arról beszélt: "sebed a világ, ég, hevül / s te
lelkedet érzed, a lázat" - itt kilép a világból, s megteremti azt a nézőpontot

- vagy azt a lényt -, aki mégiscsak a világ központjában. s egyúttal a világon
kívül, felette létezik. A törvény, a szabadság, a boldogság keresésének kudarca
után a szemlélődő hallgatásban mégiscsak felmutat egy magatartást, mely több,
mint a jelenségek kuszaságába zavarodott, csillagok rácsába ütköző emberé,

De - milyen rettenetes, baljóslatú képe ez a szeretetre sóvárgó József Atti
lának! - ez a megsejtett-megteremtett Isten: indifferens.

FÁY FERENC VERSEI

Vgy é l t é t itt ...

Úgy éltél itt, hogy nem mosolyogtál
egyetlen sort se az emberek szemébe.
Napjaid' dérvert hidegével
takarództak a bokrok, sárgult az őszi vetés,
s lányaid szája körül
legelésztek a ködben, a kö,ltnyek.

Ki veti így majd szavaid koloncát
a csikó-fényes jegenyék nyakába?
Ki teré li majd aklodba a domb
vadrózsa-csendjét, tövises hamgját,
s a bicskás szél tavaszi vágyait,
ha úgy halsz meg, hogy egyetlen szavad.
egyetlen boldog mosolygásodat
nem beszéli a táj s nem őrzik meg
a foncsor-híjas ember tükrei?

Subás nyomorúságodat nekiveted a szélnek
és állsz a kökényt-érlelő esték hidegében.
Fejed felett kerekedik a hold, bújik a vadméh,
és ganéj-füstös álmaid körül
dideregve guggol az Isten.

Kövület

Hogy' tudnád elkíáltani
lerágott éjszakáid,
mikor az ízetlen szavak
nem jutnak már a szádig?

S elszáradt ujjaid hegyén
a rügybontó időnek,

csak fényt-rettentő árnyai
s gombás felhői nőnek.

S fellángolnak a csillagok,
tanítgatnak, hogy értsed:
mért vetnek, esténként, a fák
ágyat a szenvedésnek.

Kemény falukba ütközöl,
kemény, kegyetlen kőbe;

bezárva élsz, mint ős-halak

a borostyán-időbe'.

Sziirkén. és mozdulatlanul,
szálkásan, megrekedten ...
ez életed köré kövült
kegyetlen képkeretben.

S gyűlnek köréd az emberek,
gyűlnek köréd, hogy lássák:
az arcod áttetsző egén,
az arcuk pusztulását.

S hogy' tudnád elkiáltani,
kimondani, hogy értsék:
csontig lerágott szavaid
halálos érvelését?

Hisz' nincs már szád és nincs erőd;

csak vázad van és csended.
Vess ágyat hát, a fák alatt,
vackot a félelemnek.
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