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Józsefiliila kél késöi versének Islen·képe (2)

Az utolsó periódus, a két késői, megszólító Isten-vers előzménye A bűn

című versben kezdődik, s a még hátralevő három év alatt hosszú utat iár be
a költő. Hosszú utat, de vajon eltávolodik-e valóban ettől a magatartástól 
vár-e feloldozast végső kétségbeesésében Istenétől? A bűnnel foglalkozó versek
két nagy csoportba oszthatók: az elsőben-na nem is reális a bűn, a költő

keresi realitását, s a bűnösség érzetét míndenképpen indokoini akarja. A bű

nösség kérdése ebben a periódusban a freudi Oidipusz-komplexus átélésével
vagy átvételével kapcsolódik. Nem tisztán, s nem pusztán külsőséges átvétel
ként; igen jól láthatjuk ezt, ha a- probléma belső fejlődését, megfogalmazásá
nak változásait nyomon követjük. A kérdés első megjelenésekor, az 1935-ös
A bűn círnű nagy költeményben a klasszikus freudi sémát reprodukálja a költő:

"Elmondom: Öltem. Nem tudom, I kit: talán az apám". Ez a probléma azon
ban egyáltalán nem tűnik valóságosnak: a költőnek feltehetően anyjához kap
csolódnak fontosabb érzelmi szálai, a 3fi-ös év nagy lelki krízise is az anya
iránti arnbivalenciát hozza elő vagy teremti újjá. A bűnösség érzését, most
már valószínűen hiteles lelki élményként. ez a föléledt ambivalencia táDlália.
s indulatai át is tolódnak az anya, Illetve az őt megszemélyesítő analitikus,
a költő szerelme felé (Kései sirató, Magány, Nagyon fáj stb.). A második periódus
bűnösség-kérdése ennél jóval bonyolultabb, s különböző variációkban az ártat
lanságnak, mínt bűnnek kérdésével foglalkozik: "mért nincs bűnöm, ha van 
hisz, hogy ily ártatlan legyek I az a pokolnál jobban éget".

Az ártatlanság bűnének átélése egyrészt kifejezi a mindenképpen magá
nyossá vált, viszonyításaitól megfosztott és ezért értékrendjében elbizonytala
nodott ember metafizikus borzongását - másrészt pedig, József Attilánál nagyon
is nyilvánvalóan, az Isten helyére lépett ember Isten-hiányát. A probléma lo
gikailag felbonthatatlan paradoxon, de költőileg létező és megfogalmazható
valóság, II erre, mint már utaltunk rá, az életműben is találhatunk előzménye

ket (pl. a Medálíák ciklusát). Valóban ártatlan ember nem lehet, csak Isten.
A teljes ártatlanság megvallásával az ember istenné-levését vallja meg, s az
ember számára ez a legnagyobb bűn: hiszen Istennel senki sem állhat egy
sorban. így, ebben a vonatkozásban jogos az ártatlanságot bűnnek látni 
csakhogy: ezt a végzetet feloldani lehetetlen, hiszen másképpen éppen a nem
ártatlanság a bűn. A paradoxon lényege az, hogy a teljes, bezárt magányban
semmiféle feloldozás nem lehetséges, s ezt József Attila is tudja: eg-yetlen
menekülési útja mások, a közösség felé nyílik: "bár lennétek ily bűnösök

rníndnyájan, I hogy ne maradjak egész egyedül" - vagy: "majd én föloldozom
magam; I ki él, segít nekem". "Az egyedüllét csak büntetést eredményez" 
írja naplójában Kafka. A következmény így okká válik, illetve: ok és követ-
kezmény elválaszthatatlanul, az értelem számára megérthetetlenül öse-
szefonódik. Ha a megszólított ISiten valóságos - lenne. feloldozhatná
a költöt pontosabban: a költő várhatná Ieloűdozását - azt
a megtisztulást, amit így eleve és végzetesen reménytelennek ítélt.
De Isten nem lehetséges, mert a '. költő Istenné tágult pszichéjével helyére
Iépett ("nem ember szívébe való I nagy kínok késeivel játszom" - "ki gond
jaid magamra vettem" - s mindegvíknél inkább és világosabban ebben a négy
sorban: "Nekem sikerült I s ez is szégyen, I hisz nem egyéb az ember-árulás
nál I hogy csupán száraz kenyeret egyem I az isten testén való, osztozásnál")
- de -negatívumában, abban a helyben, helyzetben, omnipotenciában, amelyet
a költő helyette elfoglalt, mégis létezik. Bizonysága ennek, hogy ez a szerep
átvétel, az ártatlanság hybrise félreérthetetlenül, a büntetésből következően is
bűn; büntetése magának a bűnnek és a feloldozhatatlanságnak tudata.

A logikai paradoxon kifejtése, leírása igen nehéz, és elsősorban az értelmi.
logikai feldolgozhatatlanság miatt gyötrelmes - pontosabban amiatt, hogy jel
legénél fogva :kényszerít· az értelmi, logikai feldolgozásra. S amiatt, hogy a
folytonosan megújuló tehetetlenséget tudatosítja: az ártatlanság bűnéből sem-
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miféle irányban nem lehet kilépni, azt nem lehet levezekelnL Nem tudjuk, mi
volt az, amit József Attila "ártatlanság"-nak nevezett - könnyen lehet, hogy
sokszoros áttételeken keresztül éppen szerelmi kiszolgáltatottságát, magányát,
Mindenesetre: feszültséget a gondolat, a logika paradoxonában fejezte ki. A
legutolsó költői korszak két Istenhez szóló verse ennek a logikai paradoxonnak
érzékeltetése.

Egészen bizonyos, hogy igaza van Melczer Tibornak, amikor József Attila
késői istenes versein a zsoltárok hatását érzékeli. Irodalomtörtént:ti adat, hogy
József Attilát foglalkoztatták a zsoltárok, gondolt újrafordításukra. Valószínűnek

tartjuk, hogy e két késői versben tudatosan is kívánta hatásukat érvényesí
teni: e nagyon finoman alkalmazott stilizációban bizonyos fokú objektivízácíót,
szilárd keretet kereshetett. Mindkét vers a József Attila által gyakran hasz
nált "víz", "áradat" képével kezdődik. A Bukj föl az árból kezdete távolról
mintegy átértékelése a Mint a szép híves patakra kezdetűzsoltárnak. Ez az
áradat azonban a semmi sodrása, nem Isten élő vizének bizonyossága. Ebből

a semmiből keltené életre a költő Istent - de kétségbeesett módon kegyelmét,
bizonyosságát "haragjától" várja. A teljes, önmagába fordult elkeseredés ez:
az egyetlen enyhület, az ember kozmikus, transzcendens magányának feloldása
csakis a legfőbb rossz, a büntetés formájában jelputkezhet.A bűn nagyobbnak
tűnik annál, mintsem büntethető legyen - az Isten nélküli világ félelmesebb
a haragvó Istenénél. A kép ijesztő és nagyon sokértelmű - hiszen nem tud
hatjuk teljes bizonyossággal, hogy kit - Istent, vagy magát a költöt - rántaná-e
el a semmi sodrása. Az azonban mindenképpen bizonyos, hogy a semminek ez
a sodró áradata a költőben fakadt: az önmagából áradó pusztulás ellen hívja e
pusztulás áldozataként sodródó Istent - azt a lényt tehát, aki már az első

versszak tanúsága szerínt sem definiálható egyértelműen sem a költőtől független
valóságnak (hiszen akkor nem sodorhatná el a szétbomló személviség áradása)
- sem csak a költő belső bizonyosságának (rnert akkor még halványan sem
reménvkedhetne felbukkanásában). így tehát már az első versszak a bizony
talanság érzetét kelti, az áradat elmossa az én és az objektív. külső világ
megérzésének határait - s ehhez a bizonytalanság-érzethez a feltartóztathatatlan
sodrás. a semmibe hullás égető feszültsége is társul.

Szinte fogódzónak tűnik a második versszak indítása, a kemény, határozott
"Én"-neL Ez az "én" a parton áll, a porban. Elkerülhetetlen, hogy eszünkbe
ne jusson: "Az ember végül homokos [: szomorú, vizes síkra ér". De míg a
Reménytelenül parton álló embere a lemondás hangjait szólaltatja meg, ebben
a versben nem reménytelenséget, hanem végzetes kétségbeesést érzünk, s a
kétségbeesés kifejezésében is az első versszak invokálta sodrást, Majdnem pa
tetikus a második versszak indítása; az sem lehet véletlen, hogy nagybetűs

"É"-vel kezdődik: mindenképpen kiemeit, erősen hangsúlyozott indítással. Tu
lajdonképpen ez a hangsúlyozottság magyarázza azt is, hogy a költő egyáltalán
kiteszi a személyes névmást. Ritkán kezd a magyar nyelven-nel mondatot:
inkább szerényen, a nyelvtani alakkal jelzi csak magát. Itt azonban, a kör
mondat értelmezésében, hangulatának felkeltésében is nagy szerepe van annak,
hogyaversmondat az alannyal kezdődik: utána roppant fesztávú körülírt, há
rom mellékmondatból álló összetett mondat következik, melyet, mint ostorpat
tintás, tizenkét szó után zár le az állítmány. A körmondat: a négy sor közül
az első kettő párhuzamos értelmezése, jelölése az én-nele mindkettő kicsiny
ségét és érzékenységét akarja érzékeltetui. De hogyan: micsoda fantasztikusan
szuggesztív képpel először; "akit feltaszít a ló" - a versben később sújtó vil
lámcsapás fényében míntha Géricault megvadult lovát látnánk -magányosan
az embertelenné lett tájban -, hiszen embert tényleg nem láthatunk mellette:
a ló a porba taszította, s a porba sújtott ember alig látszik ki a "szomorú,
vizes sík"-ból, ,.egy ország porá"-ból, a sivatag és az elmúlás porából. A. ló
keltette szílaiság, vadság képzete szokatlan József Attila költészetében.

Az embert legyőzö ló mitológiaí reminiszcenciái nem véletlenül utalnak
Géricault és Delacroíx magányos Iovaira: ez a sor (és maga a versszak iS,József
Attila életművétől eltérően) a romantikus költészetre emlékeztet. Az ellentétek
gyakori kiemelése, az ellentétré építettség, ami oly jellegzetes alanhangja ennek
a lírának (pl. ŰZni. állni. ölni, halni. A hetedik - és versei belső szerkezetét
vizsgálva számos más példát is sorolhatnánk) talán éppen az ellentétek beépí-
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tettsége, sokszor rejtett, szerkezeti szerepe miatt általában nem romantikus, sőt,

kifejezetten antiromantikus jellegűek. Itt azonban az egész költemény, s külö
nösen a második-harmadik versszak rendkívüli f'ényességű képei a romantikus
tájképek viharos borzongását idézik. Az emberi szenvedés is romantikus szélső

ségeíben, hatalmassá fokozva jelenik meg: eget-földet magába olvaszt. Az emberi
szenvedés az Istenével vetekszik, az "én" isteni hatalmúvá nő, már minden
emberin, nemcsak saját határain túlemelkedik : "nem ember szívébe való ! nagy
Kínok késeivel játszom". A költő itt már Isten kínjaival játszik.

A "játszom" ige megint csak bízonytalanságot, többértelműséget jelez; nemi
Irivolitást, kívülállást is feltételez (hiszen a kínok kései nem az "én", hanem az
I,ember" szívébe nem valók, a kínokat - e fogalmazás szerint - a költő ön
magának, de másnak is okozhattal). A következő versszak első két sora csak
alátámasztja ezt: itt már nyilvánvaló, hogy a láng nem a költöt magát gyújtotta
fel, de az is, hogy e kozmíkus, emberfeletti hatalom leginkább őt magát ve
szélyezteti. A "játszom" ige emellett a gyermekség képzetét is kelti: az ártat
Ianságét (ez a kép rövidesen visszatér) -a porban csúszkáló, abból alig kilátszó
gyermek védtelenségéét, és a gyermek felelőtlenségéét: azét, aki még játszik,
anélkül, hogy játékának veszélyességét felmérhetné: késekkel játszik anélkül,
hogy tudná, másokat vagy 'önmagát halálra sebezheti e késekkel (a freudista
szímbolíka értelmében, mint ezt más versével kapcsolatban, Vágó Márta köz
léséből is tudjuk, József Attila nagy jelentőséget tulajdonított a "kések" képé
nek); - tüzet gyújt, hatalmasat, mint a nap - hiszen hozzá közelebb van a
nap, nincs tisztában a távolsággal. a méretekkel -, de gyúlékonyabb is a felnőt

teknél. Ez a gyermeki attitűd szólal meg, most már félreécthetetlenül a követ
kező két sorban: a költő azt kéri. követeli, amit a gyermek vár el a felnőttektől :
büntetve is védje őt, saiát felelőtlenségével, saját maga ellen forduló, veszélyes
játékaival szemben: "ordíts reám" - "csapj a kezemre" ...

Ez a "játszom", s a hozzá kapcsolódó meghatározatlanság sajátos lebegést
ad a megfogalmazásnak. és kétértelműsége míatt saratos tragíkumot is. Nyilván
való, hogy a "nem ember szívébe való kések" a költő szívét hasogatják, hogy a
napként lobbanó láng önmagát borítja tűzvészbe - de ezt nem a közvetlen
nyelvi közlés útján tudjuk meg. A költő nem direkt nyelvi, nyelvtani eszkö
zökkel érezteti velünk mondanivalóját - hanem szinte éppen a nyelvi kifejezések
ellenére. Azonosítja magát nyelvével - tehát a direkt közléssel - és nem is;
vállalja önmagát és nem is:; tágabb értelemben egyszerre azonos és nem azonos
önmagával. Ebben a tisztázatlan én-helyzetben veszi magára aztán az isteni
omnipotenelának emberre végzetes. bűnét.

A következő, a negyedik versszak ellentétek láncolata. Az első sor kimondott;
nyilvánvaló alternatíva: "Bosszúd vagy kegyed" - a következő ennél finomabb,
burkoltabb ellentét: a segítségkérésnek és a büntetés (vagy igazságkeresés 
vagy szenvedés) vágyának paradoxona: .verje bosszúd, vagy kegyed belém". Ez
a paradoxon teljesedik ki aztán a költő utolsó periódusának legrettenetesebb
kényszerképzetében: "a büntetlenség vétek".

Sokan (Marx József, Horgas-Levendel. Németh G. Béla és mások is) fog
lalkoztak már ennek a komplexusnak kialakulásával - most csak a probléma
versbeli megfogalmazására szeretnénk kitérni, e feszülő, benső ellentmondásra:
a kések, a láng szimbolikájának és ártatlanság érzetének nyilvánvaló ellentétére.
Az ellentétet csak a gyermeki attitűd hidalhatja át: tűzvészt csak a gyermek
lobbanthat ártatlanul, s a költő jól tudja, hogy felnőtt létére gyermeki léte: még
gyermeki ártatlansága is bűn - mert a gyermeki ártatlanság paradoxon, a
gyermeki, ember-előtti ártatlanság s az ember-utáni, vagy ember-feletti minden
hatóság között elmosódik az átmenet. Szubjektíve mindkét állapot lényege ugyan
az: az aránytalanság, a be-nem-Illeszkedés érzetében nyilvánuló teljes magány,
József Attila betegségének legkínzóbb tünete - és mindegy, hogy ez a magány
a saját adottságai vagy ..hibája" miatt gyermeknek maradt férfi, vagy a világot
tűzbe borító isten szerepét magára vállaló beteg magatartásának következmé
nyeként alakult-e ki.

"Vad, habzó nválú tengerek ! falatjaként forgok, ha fekszem, ! s egyedül."
A semmi sodra már a semmi vad tengerébe torkollott, a költő a teljes felőr

lódés állapotába jut. A képnek nemcsak "víz" jellege a figyelemre méltó 
nemcsak az 6si, archetypikus eredet és vég-szímbölum, hanem legalább eny-
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nyire a költő betegségében oly jelentős: "falatjaként forgók" aspektusa is.
Elképzelhető, hogy a harmincas évek eleje óta jelentkező gyomorpanaszok már
a fejlődő szkízofrénia kóros szerv-érzékelései lehettek; az mindenesetre bizonyos,
hogy az evéssel, "bekebelezéssel" kapcsolatos képek igen jel1emzőek késői kor
szakára. Másutt már szóltunk a bűn-büntetés kérdéskörhöz oly közvetlenül kap
csolódó rejtélyes sorokról: "nekem síkerült, s ez is szégyenem I hisz nem egyéb az
ember-árulásnál / hogy csupán száraz kenyeret egyem / az isten testén való osz
tozásnál". Most megfordul a kép, s a sokáig forgatott falat (több forrásból is
tudjuk, hogy József Attila jellegzetes szokása, illetve betegségének egyík korai
tünete volt) most maga a költő lesz - a vers alapszituációját tekintve cseppet
sem véletlenszerű módon. Az eddig mindent magába-kebelező attitűd most
odáig tágul, hogy végül magát az eddig "isten testét evő" költ.őtis tehetetlen
falatként forgatja. Az "én" ismét csak kitágul, a nap után most a tenger vég
telenségéig, s ahogy ott a gyúlékony "magam"-at fenyegette, itt ez az Irracionáli
san tengerré dagadt én emészti meg a valóságosat. Az első két sor kórlelet
pontosságú, még a fekvő beteg szédülését is pontosan regisztrálja; s emellett
hihetetlenül pontos és érzékletes leírása a háborgó tengernek; a "habzó nválú
tengerek" mint költői kép is remekmű. A mondat itt, a versszak második sorának
végén lezárul; értelemszerűen, és képileg is - a következő sorba átnyúló szó
vers-szerkezetileg, mondattanllag és képileg is különálló, talán ezért is oly el
szomorítóan hatásos: "s egyedül". A színes, végletes képi gazdagság míntha ki
hunyna ebben a szóban, a vers színte prózai pariasszá hullik vissza - és szinte
prózai a következő másfél sor állítása is. Ez a másfél sor színtén ellentétet
tartalmaz, de már csak halványan; a versnek ez a leginkább egyértelmű része.

Az utolsó versszak azonban megint az elsők vad szépségében ragyog föl 
s megint tele a rejtett ellentétekkel, tőbbértelműséggel. Az első másfél sor:
"meghalni lélegzetemet / fojtom vissza" rémületes-kegyetlen kép, s megint csak
a természetfelettivé vált emberi erő jelképe. S miért? mert a büntetés utáni
sóvárgás legyőzhetetlen és elviselhetetlen. A kegyetlen és abszurd halálnem, az
elviselhetetlenné fokozott feszültség azt sugallja, hogy bizonyítékul már nem
Isten létének jóságát, hanem kegyetlenséget várja a költő. A bottal verés ma
teriálisabb - valóságosabb! - a megbocsájtásnál ; a költő valóságérzékelése
megbomlott, már csak a materiális érzékelésben bízik; talán a bot keménysége
még bizonyítékává lehet a világ, s tán még Isten valóságosságának is. S mosn
következik az egyetlen jelző, mellyel e vers Istent illeti - ebben a kontextusban
ijesztő jelző: emberarcú, Önmagában tulajdonképpen nem lenne ijesztő: éppen
Istennek az ember felé fordított arcát, Istentől az ember felé sugárzó kapcsolat
teremtő vágyat [elölhetné, Mégsem ezt jelenti: aligha akadhat olyan olvasója
ennek a versnek, akinek az "emberarcú" kép Isten meghíttségét, leszállását su
gallná. Feltehetően a bevezető sorok Isten-képének rejtélyessége, meghatároz
hatatlansága, elídegenedettsége miatt semmi vonatkozása nincs az emberré lett
Istenhez, Krísztus ember-arcához, ember-szenvedéséhez. A hiányaspektusában
érthető csak -meg. Az utolsó két sor: "és úgy nézek farkasszemet / emberarcú,
a hiányoddal !" tulajdonképpen az emberarcú hiányról szól, az emberarc rnitikussá
fokozott hiányáról. Ez a hiányzó emberi arc átlép, transzcendál Isten másne
műségébe és távolságába, ember számára (a vágyakozó költő számára) elérhe
tetlenné válik. Az isteni itt az ember számára adható-elfogadható közvétlenség
nek, az emberi vágy reflexiójának elérhetetlenségét jelenti. A másik ernbar a
világfeletti, isteni Üresedés idegenségével távolodik. A vers azonban még míndíg
nem befejezett, a mondat csak az utolsó szóval zárul, az eddigieket is felül
múló, szédítő paradoxonnal. A költő a hiánnyal, tehát a nem jelenlev5vel néz
farkasszemet - farkasszemet nézni pedig azt jelenti: mereven egymásra nézni.
A farkasszemet nézővel szembenéz valaki. Ki ez? A mondat nyelvtani értelme
szerínt léteznie kell - de a nyelvtant megint csak megcáfolja a nyelv értelme.
A költő a semmibe mered - de József Attilánál ez a semmi sem egyértelmű:

a hiány a létezésnek és jelen-nem-létnek egysége, s ha Isten van, s lényének
[ellemzője a míndenütt jelenlét, a rá vonatkoztatott költői kép abszurditást fe
jez ki.

E vers párjának látszik, valamivel azonban szelídebb, oldottabb a Nem
emel föl című - szelídebb, oldottabb jellege mellett azonban belső, rejtett
ellentmondásai éppen annyira lényegesek mint a Bukj föl az árból címűnek. For-
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májuk is megegyező; a Nem emel föl míndössze egy versszakkal rövidebb.
Belső formáját tekintve összefogottabb. töretlenebb; mind az öt strófa megszólítás,
közvétlenül Istenhez szólás, az "én" jellemzése, helyzetének leírása mintegy az
első és utolsó két sorral keretezt a verset. Tárgyilagosabb (legalábbis első meg
közelítésre), hangulatilag is egységesebb ez a költemény; olyan képek, melyeket
a Bukj föl az árból elemzése során romantikusnak éreztünk, itt nem, illetve
csak egyszer találhatóak. A Petőfi Múzeumban ennek a versnek kézirata a Flóra
ciklussal és egy Flóra-töredékkel egy füzetben található ("Tudnál-e, Flóra, any
nyira szeretni") - s ez a közelség megérződik a költeményerr. mintha a költő

eget-földet elborító kétségbeesése itt valamelyest oldódnék, a megoldás. a ki
tekintés lehetősége még fölcsillanna előtte. A Flóra-versek majd mindegyikében
ehhez hasonló "transzcendens reménység" csillog: a belső béke reménye, a pil
lanatnyi eleresztődés, a sziklányí súllyal nyomasztó feszültség pillanatnyi felen
gedése - s ezzel kapcsolatban mindig az egész világra átsugárzó, s a világról
a költőre visszavetülő béke. A világgal való teljes megbékéléshez ebben a 
különben mégiscsak tragikus alaphangú - két sorban jut legközelebb a költő:

"én, aki véle míndcsak hadakoztam ! kibékülnék a haragvó halállal",
A Nem emel föl sorain ez a reménység csak távoli fényként dereng át 

talán éppen csak Isten megszólfthatóságában tükröződik. Az első két sor a teljes
lemondásé: "Belenehezültem a sárba". A víz, a "semmi sodra", a "vad, habzó
nyálú tengerek" itt sárrá piszkosodnak: a sárban kézenfekvő a bűnök képzete.
Joggal idézi a verssel kapcsolatban Melczer Tibor a LXIX. zsoltárt:

Úr Isten segíts és tarts meg engem
Mert a vizek szinte lelkemig érnek,
Közepin vagyok az sáros mélységnek;
Kiben csak nem elsüllyedt én fejem.

Csaknem ugyanez a kép tér vissza József Attila néhány hónappal későbbi

Isten-versében - de itt még [ellegzetesebben, ennek a két sornak is egyértelmű

értelmet adva: "Négykézláb másztam. Alló Istenem I lenézett rám és nem emelt
föl engem." Innen, a sárból, mocsokból kiált fel a tehetetlen ember: "Fogadj
fiadnak, Istenem I hogy ne legyek kegyetlen árva".

Fogadj fiadnak - tehát eddig nem voltam az; s hadd legyek most már újra
a Tiéd - ismét a gyermekség-komplexus tör föl, ebben a versben is: és akár
csak a Bukj föl az árból CÍműben. az első versszak utolsó sora itt sem csak egy
értelemben olvasható. "Kegyetlen árva": az árva kegyetlen, kegyelemtelen sorsát
is jelentheti, de jelentheti azt is, hogy maga az árva, a költő lett kegyetlenné,
s ebben a kontextusban aligha tudjuk eldönteni, hogy a sort melyík értelmezés
ben olvassuk.

A következő versszakban belén a földi világ is: "s amire kényszerítenek en
gem". Ez a versszak ismét csak kontrasztokra épített: "Fogj össze formáló alak"
- a sorból szinte kiált a széthullás tudata; ez a versszak megint csak kórlelet
értékűen pontos leírása a sernmíbehullás, szétesés érzésének (amellyel szemben
kétségbeesett kapaszkodó az f-ek alliteráció;ával összekapcsolt sor.) A vallja
lak-tagadjalak kimondott ellentéteiben ez az értelem túlhajszoltságában szenvedő

s az érzelmeiben gyermeknek maradt ember kétségbeesett igénye kap hangot.
Csodálatosan egyszerű, már-már prózaian egyszerű ez a két sor - és a következő

fényében szívfacsaróan fájdalmassá válik: "Tudod, szívem mí ly kisgyerek".
"Fogadj fiadnak" - ismét csak a betegség során mindjobban elhatalmasodó

gyermekség-komplexus tör föl - a megbocsátás, a mindent-szabad vágya, de
ennél fontosabb az, hogy legyen olyan felsőbb, világ-fölötti lény, aki megbocsájt.
"Ne viszonózd a tagadásorn": burkolt ellentétesség van ebben a versmondatban
is: a nyelvi formula megint csak az értelemszerűnek ellentéte. A tagadás nem
viszonozható, hiszen tagadásommal megsemmisítenélek: nem lenne, akit tagadjak..
nem lenne, aki engem tagadjon. Vagy én oltanálak ki Téged, vagy Te engem;
de a Te tagadásod előfeltétele léted, amit én előbb szüntetnék meg. Ismét csak
egyike a túlhajtott logika abszurditásaínak ; olyan bűvös körbe lépünk, melyből

nem talá1.hatunk feloldást, de a vers univerzumában ezt csak seitjük., csak bor
zongató benyomásként érzékeljük; sőt: a kisgyerek-kép után, s a következő sot'
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esengő áhítatában ezt is inkább csak esengésként érzékeljük; csak a sor, a
gondolat "megcsavartságáról" marad valami fájdalmas, a lélek görcsét idéző

benyomásunk.
A "Ne vakítsd meg a lelkemet" tömörségében félelmetesen szép kép: mert

nem a látás, hanem a fény képzetét idézi. A vak lélek nemcsak nem látó, ha
nem fényevesztett, elsötétült, mozdulatlanná dermedt, mint az elhomályosult
tükör. A versszak a fölfelé tekintés vágyával zárul: add, hogy látó lélekkel néha
meglássalak, s meglássam a menny nyugalmát.

Mindeddig az Isten lénye: autonóm és mindenható. A következő két sorban
- s a "ne viszonozd a tagadásorn" mellett ez a vers másik sarokpontja - el
szakíthatatlan kapcsolatba lép az "én"-nel: világ fölötti lénye elérhetővé lesz, és
az "én"-nel összekeveredik. Feltámad ismét az isteni méretűvé táguló lélek kény
szerképzete: "hisz gondjaid magamra vettem". Ez az állítás, Isten gondjainak
magára vétele megint csak Isten létével összeegyeztethetetlen abszurditás, ugyan
csak áthidalhatatlan ellentét a nyelvben kifejezhető, és ezért nyelvi realitásként
érzékelhető, de értelemszerűen abszurd között. A következő két sor ismét vissza
zökkent . az érvényes költői szimbólumok világába. A verssor hangzásbeli szép
séze, seitelmessége, "az árnvékviláz árkai"-nak homálya, temetőárkokat idéző

fájdalmas magánya, a képből, allíterácíóból, belső rímből fakadó esztétikum ér
zelmi remlnlszcencíákat indít: ez a két sor ismét a tiszta áhítat hangja, szinte
zsoltáros tömörséggel, a De profundis mélységével hat.

Tovább egyszerűsödik a vers, visszatér a földi valóságba, és a költő közvet
lenül kimondott kívánságához. "Intsd meg mind, kiket szeretek. / hogy legyenek
jobb szívvel hozzám" - ennél egyszerűbb és tisztább kívánság már meg sem
fogalmazható; az egyszerűség fokozásának hat az. elnyugvó sorvég után követ
kező: "Vizsgáld meg az én ügyemet". Mintha bírótól kérné: a legprózaibb sza
vakat szárnyaltatja itt József Attila égi magasságba (különben az "ügyemet",
az "akta". a .Jcartoték" a költőnek többször előforduló képei) - de ez a prózai
sor mintegy előkészítője a vers végső logikai kétértelrnűségének: "mielőtt magam
feláldoznám". Az isteni gondokat magára vett lélek itt krísztusí áldozatra készül
- miért? Kiért, és kinek áldozza föl magát? Minderről semmit sem tudunk;
pusztán az áldozat ténye áll előttünk. vallásos vagy mítikus rítus része. de a
vallás papjai, hívei, istene hiányzanak; olyan aktus, mely önmagában, ha szím
bolíkus tartaimát nem ismerjük, érthetetlen; pontosabban : e szírnboltkus tar
talom nélkül nem is létezik. Ismét a nyelv ellentmondása, s hihetővé, elfogad
hatóvá tett ellentmondás: a vers kifejezőereje, kohéziója, összefogottságából szár
mazó energiája oly nagy, hogy elfogadjuk a feláldoztatás, az önkéntes áldozat
realitását - sőt rávetítjűk arra. amit tudunk. a vers megírását követő hónapokra.
Elkerülhetetlenül úgy érezzük, hogy igen, a költő nem menekülhetett, feláldozta
magát - s autentikusnak érezzük ezt az áldozatot, bár nem ismerjük sem okát,
sem célját, sem az Istent, aki elfogadta.

A vers ereje tehát ismét átlendítette alkotóját a logikai, értelmi örvény
megsemmisítő veszélvén. Hányadszor is e két vers soraiban? Az ellentmondások
száma meghatározhatatlan - hiszen újra és újra egymásra vonatkoznak, s a
következő az egész így kialakult komplexusra reflektál; a logikai háló,. mint
imbolygó fény-árny játék szüntelenül változik. Ezek a versek nem leírások,
nem egyetlen érzelmi odafordulásnak, az egyértelmű vágynak kifejezői (pedig,
bonyolultságuk ellenére, azok is II - ezek a versek önmagukban is történnek,
alakulnak, a tiszta hit - pontosabban a tiszta sóvárgás állapotától addig a
logikai paradoxoníg, melyben Isten léte oly mértékben válik a költő pszichéjé
nek kivetített képévé. hogy önálló feltételezése, ebben a fogalmazási rendszerben
-- az adott költői nyelvben - abszurditás. Az analizáló érlelem, a költő utolsó
pillanatáig működő rendteremtő készség erre a beláthatatlan szövevényre is
rúvilágít ; éppen ennek a rávilágításnak fényénél láthatjuk meg azt, amit másutt
önmagunk, vagy mások míndennapí tudatszíntjén nem ismernénk fel. Az Isten
képzetnek, s az "én"-nek egymásra vetülése József Attilánál kétségtelenül kóros
indítékú; oyan transzcendens istenképet teremt. melynek alapvető lényege, hogy
logikailag definiálhatatlan. A költő azonban képes arra - különösen legéret
tebb, késői verseinek idején -,. hogy az irracionálisat a tiszta ráció. a logika

'eszközeivel - s ezzel összhangban a legtisztább és legegyszerűbb forma nyelvén
érzékeltesse. Ez az egyik legnagyobb titka költészetének.
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