
KORZENSZKY RICHÁRD

A fiatal József Attila világérzése
A Hangya című költeményről

"József Attila költeménye ... nyílt dráma: küzdelem a kozmosz erőivel, zorogve
elvonuló prllanataíval, évrnillí árdok alatt kialakutó-kihúnyó csillagvilágának tör
vényeivel" - állapítja meg az Ödáről Tamás Attila. Majd íg.v folytatja: "A hu
szadik század rnodern embere Ő. akiben már megszakad a természettel való naiv
-ösztönös kapcsolat, akinek számára már probléma a világ; de a huszadik szá
zadnak az az embere, aki szembe is mer nézni ezzel a problémával: a számára
idegenné lett világgal." (l).

A bécsi versek, közelebbről a Hangya költőjéről Gyertyán Ervin a következő

sorokat írja: "A hétköznapi válik ernelkedetté, amikor olyasmiről szól a lírai
megindultság hangján, aminek képzete - addigi konvencióink. hagyományaink
alapján - ellentétben áll nemcsak ezzel az emelkedettséggel . " A jelentéktelen
jelentőssé válásának, a közönséges megszépülésének, emocionális feltöltődésének

sok formája van a költőnél. Az egyik amikrotermészet, - a legapróbb, legjelen
téktelenebb élőlények előtte észre nem vett világának - felfedezése; a dolgozó.
a természettől még nem elidegenedett ember gyermekien tiszta együttérzése az
anyaföld legkisebb rezdüléseivel is ..." (2)

Idézzük még Németh Andort: "Megnyug',rás, béke, barátság árad a sorok
közül; föloldódás, a békétlenség békébe riyújtózkodása, panteista életérzés: mín
den úgy van jól, ahogy van, noha a míértre nincs felelet... Már' e .kis vers bo
nyolult érzelmi áttételeiből is megállapítható, hogy Attila derűsen érzékeny mín
denbe beletörődését nem közönséges vívódások előzhették meg, rníg idejutott ..." (3)

Kérdés, valóban megfelel-e József Attila bécsi Ielkíád'lapota ennek a harrnóniá
nak, a míndenbe belenyugvásnak. békének, amit a vers értelrnezőí kiemeLnek?
Vajon "derűserl érzékeny míndenbe beletörődés" sugárzik-e ebből a versből?

"EgyedüIIékőI és szegénységről panaszkodik Galamb Ödönnek írt levelében.
megértő barát hiányáról, aki rettenetesen sok és gyorsan fölburjánzó gondolatá
ban segítene rendet teremteni. Olyan vagyok önmagamnak, mint egy be!lső nap.
melytől egyforma sebességgel nő a folyó, a madár, alótetű és a hínár." (4) Nyug
talanságról, káosszá égett világáról panaszkodik Osvát Ernőnek írt leveleiben is. (5)

Vajon ott van-e a versben ,.a természettől még nem elideg-enedett ember
gyermekien tiszta együttérzése az anyaföld legkisebb rezdüléseível is". vagv meg
szakadt már "a természettel való naiv-ösztönös kapcsolat"? Probléma-e számára
a világ? Ha igen, hogvan ?

A HangYff-t általáftan az azonosulás versének tartják. a világ apró. jelenték
telen dolgaival való eggyeolvadás mísztikus-panteísta kifejezésének. A költői én
és a világ teljes egységért olvassák lki belőle. Valóban a világgal való teljes azo- .
nosulás, a hiánytalan összhang, az i,gazi béke tÜikrö:OOdik a versből?

A kérdés felvetését indokolja a bécsi JÓZiSef Alttila zaklatott belső világa.
Hogyan válaszol erre a kérdésre maga a költemény?

Feltűnik a vers szakaszokra tagolásának érdekessége. Háromsoros versszalera
kétsoros következik; a harmadik versszak ismét három sorból áll. majd újra két
sor alkot versszakot. Megismétlődik tehát a versben a 3+2 sor; a sorok ilyen
ismétlődése nuntegy felezót húz a versben az első 3+2-es csoport után.

A sorok szótagszárna nem egyenlő, Minden szakasz első sora II szótagból
áll, amelyhez 10 szótagú második sor csatlakozik Az első és harmadik verssza
kot háromsorossá bővíti egy-egy 6 szótagoól álló. rövidebb sor.

A sorvégek a versszakokon belül nem rímelnek. egy-egy sor azonban vissza
-visszacseng az előző versszakokból: hangya - hajtja; jó az is - árnyéka is' el
ne fúdd - beiborult - hullt. Ez a sajátos rímelés azt sugallja. hogya költemény
ben a versszakok nem ailkotJnak viszonylag lezárt; önálló egységeket; a gondolat
menet sem alkalmazkodik a versszakok szerínt történő külső tagolódáshoz.
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A jambí·1'_t.S clai'l::ktete:.:1 verset sok spondeusz lassítja, - A szótaaok hosz
szúsága-rövidsége ('''- ídőrnérték) mellett lényeges szervezó eleme a versnek a
hangsúly. arnelv a sorokat h:,rom, 1"Jetve két ,*ységre tagolja:

A bábok kozott / elaludt a / hangya.
Szét, a i babokat most I el ne fúddl .
Kütönben I jó az is.

Kis, fáradt fejét / csillámokra / hajtja
és alszik véle I csöpp árnyéka I is.

Egy szalmaszállal / folkelteni / szépeni
De jobb, ha már I indulunk / haza,
erősen / beborult

A bábok kozistt / elaludt egy I hangya
és - hopp - egy csöpp már / a kezemre i hl'JIt.

Az ütemek a sorokat a következő ~m:'háilYS<lerűséggel tagolják:

(3+3) +- (3+3}+2 + (3+3)

L-..:====-'==I~-I I
(3+3}+2 +

f I

A ;-ltmika síkján tehát szimmetrikus szerkesztést találunk, A szí mmetría
által,..-J.i az összhangróí. a kíegyensúlvozottságról beszél, Hasonló képet nyerünk,
ha l "g'VIlJSgaJjuk az álditrnányok és alanyok egymáshoz való viszonyát. Elemzé
sÜJn!KJ..en a döntő a logikai alany-álhtmány. A "de Jobb, ha már indulunk haza"
ÖSSL.<:wtt mondar esatéb n álütrnanynak tekintjük a főmondatot. alanynak az ala
nYI mollékmondatot. JeloljÜik A-val az áHitmányok'at, a-val az alanyokat. A két
rövid sort figyelmen kívül hagyjuk, X-~Lel jelöljük,

Aa aA

I '

I I rx (a) A Aa
I I r

(a) A Aax :ta aA

VHá~ a megfelelés, a szímmeuna. Rendezettség, összhang bizonyítéka ez is.
;Ez az eJ.eml'Jés színtén kijelöl egy tengelyt, egy szirnmetrta-tengelyt, amely egybe
esik a versszakok és a rttrníka áJltal meghatározott, kdjelölt Ielezővel, Az X-szel
jelölt elemek ~s megfelelnek egymásnak.

Látható, hogy a vers megszerkesztettsége koncentrált közéneontos.
A rnikrokozmosz versének tJartj:áJk a Hangllá-t. A míkro-moaívumok valóban

uralkodnak benne, de kimutatható még két más motívum is: a míkrokozmosz
eüentéte, a malorokozmosz is szerepel, azonkívül ott van az én-motívurn, az ami
a költő személyes jelenletét fejeeáki. Hogyan rendeződnek el ezek a motívumok
a költernénvben?

A bábok között elaludt a hangya.
Szél, a báhokat most el ne fúddl
Különben jó az is.

mikrokozmosz
makrokozmosz
személyes

Kis, fáradt fejét csmámokra hajtja
És alszik véle csöpp árnyéka is.

mikrokozmosz
mtkro-rmakro-ykozmosz

Egy szalmaszál/al !ölkelteni szépeni
De jobb, ha már indulunk haza,
erősen beborult

mikrokozmosz
személyes
makrokozmosz

A bábok között elalu.dt egy hangya
és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt.

mikrokozmosz
mikro-makro-személyes
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Érdekes a motívurnok ogvmásra játszása. Az «rralkodö jellegű motívum. a
rnikrokozmosz mellett megje:~<f1iik a másik két motívum is, több-kevesebb ínten
zitással, Példáu! a "SZlé!, a bábokat most el ne fúdd!" felszólí.ás a makrokez-

.moszt helyezí előtérbe, de 3 ruegszólítás személyes motívurnot "ejt magában: a
megszólított mellett ott érezzük a :1,cgszólítót is. A bábok megnevezése pedig
a mikrokozmoszt viszi bele a motív um-sorba. Domináns azonban a hangsúlyos,
a sor elejére hozott "szél". a makrol.ozmocz, Az "és al&z.ik véle csöPp' árnyéka
is" kijelentés a mikro-motívurnokat állítja előtérbe. De észre kell vennünk a benn
foglalt makro-motívurnot is: a ki nem mondott fény-árnyék korrelácíö utal a nap
ra, a makrokozrnoszra.

Az utolsó sor mindhárom rnotívumot összefoglalja:' "egy csöpp" - rrukro
kozmosz. De benne van a csöppben a makrokozmosz is' :ll hulló csöpp visszautal
az "erősen beborult" kijelentésre, amely világosan makro-rnotívum, A "kezemre"
pedig hozzákapcsol ja a szam ólyes rnotívumot, a bírtokos személyrag segítségével.
Ebben a sorban ugyancsak személyes motívum a halk "felkiáltás": "hopp".

A motívumok egymáshoz való viszonyának vizsgálatát megkönnyíti a versnek
az a jellegzetessége, hogy a sorvégek és mondatvégek ninesenek egymással
ellentétben, nincs átívelés: rnínden sorvég egyúttal mondat vége is, ezv 'kijelen
tés, egy sóhaj lezárása. Egy sor: egy dommans motívum. l'gy a következő eiren
deződést találjuk :

I
mikro a
makro b

.j, személyes c {

m ik r o
mikro
mikro

t személyes c } A
I makro b
i mikro a

mikro-makro-szem. kóda

Meglepő a motívurnok szimmetrdája: a b c - a a a - c b a. A szímmetrt
kus motívum-elosztás középpentot jelöl ki a versben. Három míkro-motívurn al
kotja a köZéppontot. Erre a középpontra irányul a szerkesztés, ezt a köz~pon'

tot fogja közre a megelőző és követő három sor. mégpedig úgy. hogy a kÖZiép,
pont előtt szereplő három motívum, mondr-atná.ik: három téma (a, b, c) a közép
pont után fordított sorrendben tér vissza. A témák megfordítása nemcsak kije
löli a középpontot, hanem belső feszültséget is teremt.

Zenei forrnára emlékeztet a motívumoknak, témáknak ez a szabályos elren
dezése. f:rdekes a rokonság a Hangya motívum-szerkezete és a szonátaíorma kö
zött. Három rész (A, B, A) három-három térnéval. s a visszatérésben ott taJáljluk
az első rész míndháoom témáját. A témá:k. fordított sorrendben t.ÖrMnŐ vissza
térése Bartóknál is megtaláJható. Az V. vonósnégves első tétele szonátaéorma:
a, b, c; kídoígoeás: c, b, a. A vdsszatérésben a témák fordítását látjuk. Hasonló
szirnrnetríkus szerkesztés Bartók más műveiben is szerepeí. Az aprólékos elem
zés József Attila több versében kimutatja a feszültségtererntés, középpont-kijelölés
témafordítással való megoldását tpéldiául a Dunánál címú költemény II. része
vagy az lstern círnű vers középső része stb.), •

A rnotívumok a vers következő sorait emelik ki, mint középpontot:

kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
és alszik véle csöpp árnyéka is
Egy szalmaszáflal tőlkelteni szépen -

Precízen, khíasztikusan szerkesztett elemek. egymáshoz kapcsolódnak. az al
vasra, a nyugalomra, a békére vonatkoznak: (lejhajtja - alszik - főlkelte,ni. A
súlypont áttcvődik a "fölkelteni" felé. A (le) -' "föl" igekötők belso fe5'2'JÜ1tséget,
ellentétet tükröznek. .

A motívumok szerkezetének vizsgálata is a rendezettséaet bizonvítja, a vers
ben meglevő harmóniát Iátszík Igazolní. De mi okozza a magban levő hangsúly
eltolódást, mtért érezzük kiemeltnek a "fölkelteni" fogalmat?

A versben meglevő harmónia lényegére fény derül, ha összevetjük a kill.Öll
elemzett síkokat. ha összehasoníttjuk a versszakok, a ritmika, az állítmányok-ala
nyok rendszerének szímmetriáját a szonétatormára emlékeztető motívum-rend
szerrel.
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A "Hangya" összesen tíz sorból áll. A versszakok a következő szabályos
ságot mutatják, ha egységnek tekintjük a verssort: 3+2 i 3+2

A 3:2 arány az aranymetszés aránya. (6) (Az aranymetszés arányait rrsutatja
az úgynevezett Ftbonaccl-féle számsor, amelynek minden tagja egyenlő az előző

két tag összegével: 1+2+3+5+8+13 ...)
A versszakok ()IIY1l!n csoportokat alkotnak itt, amelyek az aranvmetszésí arányt

tükrözik. Valamennyi versszak-határ aranymetszésben osztja, illetve fogja össze
a versszakokat. (3+2=) 5:3:2

Az aranyrnetszési arány nem az egyensúly aránya, hanem a belső Ieszültségé,
Harmónia ez ugyan, de belső feszültséggel telítve. Feszültséa van tehát a költe
mény egyes versszakainak egymáshoz kapcsolódásában.

Elemzésünk során a versben a versszak-határokon ktvül találtunk felezőt,

illetve szírnmetoiatengelyt, amely az első öt sor és a második öt sor közott húzódik.
A motívurnok a felezőkkel szemben más rendszer szerínt taaolják a költe

ményt. Szirnmetrikus a motívumok rendszere is, de ez a szimmetriarendszer csak
kilenc sort foglal magába; az utolsó sor, mint lezárás, kóda kiesik a rendszerből.

A vers belső Ieszültségének a lényege: az egymás Iölött levő síkok sajátos
kapcsolata, a síkolk eltolódása. Az egybeeső szí mmetriatengelv és Ielező tengely
metszí a rnotívumok által kijelölt központi magot. Nem felezi, nem szírnmetrí
kusan tagolja, hanem excencríkusan, 2:1 arányban. Feszültségteremtő osztás ez:
a három központi sor lényeges fogalmai így kapcsolódnak tehát egymáshoz:
(le)hajtja, alszik - fölkelteni.

A harmónia a vers legmélyén tehát nem a nyugalom harmóniája. Feszültség,
egyensúlyeltolódás van a vers legbensejében. Pontosabban : a vers síkjainak har
móniája, ha egymással összevetjük öket, látszatharmónia csupán.

Kifejezheti - egy. ilyen látszat-harmónia a költőnek a világgal való teljes azo
nosulását, panteisztikus eggyéolvadását, a világtól még nem elidegenedett ember
világszernléletét ?

Ha tovább vizsgáljuk a rnakro-, mikro- és személyes motívumokat, azt' ta
pasztaljuk, hogy az azonos mínősítést nyert motívumok is különböznek egymás
tól, különböznek absztrakt, metve konkrét mivoltuk síkján. Ez a külőnbözőség

egyirányba ható, sajátos belső dinamikát ad aversnek.
Mikro- és makrokozmosz motívumokkaí indul, pontosabban : konkrét míkro

és rnakro-rnotívumokkal : "A bábok között elaludt a hangya". "Szél, a bábokat .. .'
Határozott, konkrét motívumok: határozott névelő; tárgyas ragozás: "el ne fúdd!"

A mikro- és makro-motívum mellett a megszőlításban ott van a személyes
is, de magának a megszólftönak a személye nem konkrét. Szintén nem konkr-ét
a személyes motívumnak vett .Jcülönben j6-az is" kJjelentés sem.

Konkrét a motívumok által kijelöht mikrokozmosz-mag, ebbe belejátszik azon
ban egy nem konkr-ét személyes motívurn: "fölkelteni".

A személyes motívurn egyre 'korrkrétabbá válik Ezt Iátjuk a "de jobb, ha
már indulunk ham" mondat állítmányában: indulunk. Személyragozott ige, töb
bes szám első személy. Az első személy kategóriája a versben itt jelentkezik először.

Párhuzamosan pedig tanúi vagyunk a makro- és míkrokozrnosz távolodásá
nak, háttérbe húzódásának. elvontabbá válásának "erősen beborult". A legplasz
tikusabb ebből a szempontból az első sor konkrét motívumát éppen konkrétsa
gá tól megfosztva ismétlő sor: "A bábok között elaludt egy hangya", "A han
gya" - "egy hangya": világos a szembeállításból a konkrét világ távolodása. A
személyes motívum ugyanakkor tovább erősödik, egyre konkrétabbá váLik: köz
beszólás: "hopp". Majd az utolsó sorban a már egyszer megjelent első szem-ély
most egyes számban konkretdzálódik ; megjelenik a viJág makro- és míkrojelensé
geít szemJélő költő: "és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt."

Az egész versen keresztül egymásnak teszülö makro-mikro és személyes rno
tívurnok szembeállása mintegy kiugratja a költemény végére a költői ..énv-t, úgy,
hogy a rí tmika is megváltozik. A [ambusok-spondeusok után a második ritmus
egység ("a kezemre") doboló anapesztusa felocsúdással zárja az eszmélődő verset.

Mintegy kiválik, ki szorul a makro- és mikrokozmosz egységéből a világgal
szembeálló, a világot érteni, átfogní akaro "én". A költő nincs benn a világ, a
makro- és rnikrokozmosz harmóniájában. Szemben áll a világgal. Probléma szá-
mára a világ. Az összhangnak csak külső szemiélőie. mélv sóváraással. .

Egy kis hang- és szóstatísztíka is aiátámasztja eddigi megállapitásainka t.
Csupán néhány adat:' a Hangya magánhangzó-rendszerében a veláris hangok
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vannak túlsúlyban, 43 palatális mellett 50 veláris magánhangzot találunk. S a
velártsok 50%-a "a"-hang! Miridössze 19 e-hang van a versben. A mély hang
szín felé való eltolódást mutatják a rímek is: a tíz sorvég közül csak három
végződik magas rnagánhangzót tartalmazó szótagra, Mindez - összefüggésben a
sorvégek-rnondatvégek egybeesésével. valamint a szavak jelentésével - arra a
megáálapításra vezet. hogya versben sajátos eső, ereszkedő, rnondhatnánk nyo
masztó, depressziós hangulat van. S ez nem függetleníthető a verset író költő
el rnényví lágát61.

A világgal eggyéolvadó, vele békében, összhangban élő költő Ielkiállapotát
nem tükrözheti olyan vers, amelyben a harmónia csak a felszín harmóruáia; núg
amélyben feszültség, egvensúlybbllenés van. A vers tehát olyan költő alkotása,
aki számára a természet, a világ nem megoldott probléma. Nem VIálik e~Y'é a
világgal, nem oldódik föl benne.

Érdekes a különböző szótagszárnú szavak aránya a versben. Nem a két- . és
háromszotagú szavak var .ak többségben! 54 szóból 29 egyszótagú, Az egyszó
tagú szavak, a sok külön elem, a sok külön hangsúly Ielaprózza a verset. Kulcs
helyet foglal el éppen egy egyszótagú szó: a "csöpp". A motívumok által kijelölt
központi mag középső sorában találjuk : ,,:És alszik véle csöpp árnyéka is". Jelen
tése: kicsi, parányi. Az ertolsó sorban visszatér ugyanez a szó: ..és - hopp 
egy csöpp már a kezemre hullt." Feszültségteremtő szó ez a versben, vissza
utal az előbbi előfordulási helyre. hordozza a "pa.rányti" jelentést, ili;y a míkro
-világ kifejezője; de kapcsolatot teremt a míkro- és makrokozmosz között: esó
cseppről van szó, azonnal megjelenék képzeletünkben az eső. a felhó.

Az igék többsége a pihenéssel. alvással kapcsolatos. A középpont három
kiemelt szava is erre vonatkozik: a khiasztíkus szerkesztésmóddal hangsúlyozott
,,(Ie)hajtja" - "alszik" - "fölkelteni". Az alvásnak ez a szokatlanul erőteljes ki
emelése valami nagyon mély vágyról beszél: a pihenés, a megnyugvás, a bol
dogság utáni vágyról. Azonosulni vágyásról - nem befejezett. már megtörtént
azonosulásról. hanem csak vágyról - a természettel, a természet jelentéktelen
nek tűnő, parányj lényeivel is, a "fáradt fejét csíllámokra hajtó" hanávával is.

Pihenésre, alvásra, megnyugvásra az sóvárog. aki klelégítetlen, akinek hiány
zik a pihenés, az alvás, a megnyugvás,

1926-ban, de már a korábbi években is g,YIakron visszatérő motívum József
Attila verseiben a fű, a harmat, a fáradt bogár, a fáradt csigák. A megfáradt
ember. Ebbe a sorba állítva a Hangya filozótia! tartalmú vers lesz, amelyben a
világgal való' azonosulás vágyában ott lappang kímondatlanul is a lét értelme
utáni kínzó kérdés: mindez miért? S az ember, a költő - tele nosztalgiával a
míkro- ésmakrokozmosszal Valló egységbe olvadás, az egész világgal való azo
nosulás iránt, magára maradva ábl a kérdés előtt.

Ebben az időszakban kétszer is felbukkan egy mélyértelmű kép a tüvekről,

a megfáradt bogárról. a hazatalálásról:

az elfáradt bogarak mi1u:l hazatalálnak. ha esteledik.
s az Or
nyitott tenyérrel, térdia csobogó nyuaalomban
ott áll az útjuk lléDén.

(Csak a Tenger jött el)

A költő egyik alkalommal sem azonos ezzel a hazataláló világgal: "de én
nem vagyok fáradt", írja a Csak a Tenger jött el című versben. Nem sokkal
később, az Isten-ben lemondás, rezignácíó a válasz a vers központi helyén, hang
súlyosan föltett kérdésre. a "mért"-re: Meg nem zanarlak, én Uram, / elnézel kis
vírágaink fölött.

Ugyanez a miért, a "mért nem tudom hát sok/kal szebben, / mint a hegyek és
mint a füvek, / ágyam alatt hál meg a bánat, / szívükben szép, zöld tüzek ~

nek ..." világának rniértje van a Hangya című vers mélvén is. tele feszültséggel,
s a válasl: nélkül álló, magáro maradott költő belső gyötrődéseivel.

Jegyzetek: (l) Tamás Attila: József Attila költői világképe. ItK. 1962. 182. old. - (2)
Gyertyán Ervin: Költőnk és kora. Bp. 1963. 119-120. J. - (3) Németh Andor: József Attila.
1944. 54. l. - (4) Bokor László: József Attila bécsi költeményei. UK. 1964. 333. J. - (5)
Vö. Pat.yí Sándor: József Attila tevetetbőr. ItK. 1955. 210-211. l. - (6) Vö. Lendvai Ernő:
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