
11. A Pilinszky-líra nekünk-valósága. Ha Pilinszky János világképét, mert elfogadja a transzcen
denciát, nem is teheti mindenki teljes egészében magáévá, költészetének jelentőségét senki sem
kisebbítheti. Mai magyar költészetünkben talán ő az egyetlen, aki nemcsak azt tudja, hogyamo
dern lírikusnak rá kell kérdeznie az emberi lét, az egzisztencia egészére, hanem egyénileg kiépí
tett és egyre inkább az absztrakció irányába haladó nyelven rá is tud kérdezni. Ö van legjobban
tisztában azzal, hogy a modern költőnek - ha korához szólni s rá hatni akar - annak az empiri
kus világnak a végtelenségét kell versbe foglalnia, amelyben ott lüktet a véges emberi lét. Ez a vi
lág pedig csak a maga metaforikus tárgyiságában önthető nyelvi formába, mert épp e tárgyi világ
"nem beszél, nem rejteget, hanem jelez" (Herakleitosz). Jelzésszerűsége folytán e művészet "ki
lép" kortörténeti meghatározottságából, a történeti monászból, s ezért értéke csak a mű autonó
miájában fejthető meg, ott, ahol megnyilatkoznak a lehetséges emberi értékek. Egyszerűsége az
összetetten, a bonyolulton túli, vagyis tudatos egyszerűsítés .. hatását a kimondás egyszerisége
biztosítja. Az emberi létezés nagy kérdéseít fogalmazza újra, s ezáltal a befogadót gondolkodás
ra, elmélyülésre ösztönzi. Nem utolsósorban pedig a gondolati következetesség erkölcsi példáját
állítja elénk.

BACSÓ BélA
, ..

A LET TURELME
József Attila: Reménytelenül

Hölderlin kérdése - költők szűkös időn mire jók - az utolsó két évszázad lírájában újra és újra fel
vetődött. Maguk az alkotók tették fel akkor, amikor a formát a szűkös időn beteljesíteni akarták
és kérdésévé vált abefogadóknak - köztük a lírával teoretikusan foglalkozó irodalomtudósok
nak, akik a formát faggatva, a forma és a szükös idő költői világkép-meghatározó jellegzetessé
gét, esztétikai érték- és igazságtartalmát kívánták megítélni. A szükös ídő lényegi meghatározó
jává vált a modern lírai fejlődésnek. Lényegivé, mert mind az alkotói, mind a befogadói oldalt
meghatározza - tehát szükségszerűvé -, hogy a költészetben reflektáljanak a megtörtség felett
(Gadamer), azaz tudatosítsák, hogy többé nem adott a közös értelmezéshorizont, mely hitelesít
hetné az alkotói élmény-kimondást a befogadó i oldalon. A szükös idő mint sajátos történeti, for
materemtő a priori egyfelől, másfelől a szükös időben élő emberiség társiatlansága a modern líra
karakterisztikuma. A lírai vers'így hapax legomenonná - egyszer kimondottá - válik, és e kimon
dásban nyilatkozik meg a lélek a lét türelmeként, megértésre váró Iétként. így igaz a rilkei kije
lentés: az ének lét.

A dal, az ének a csöndbe tér, mert többé nem létezik az egységes élmény mint lét, és mert a
fennálló a szükös időn az idegenségnek, a dolgok kicsinységének, a beszéd zavarának otthonta
lan világa. (Csak jel vagyunk, s mögötte semmi / kín nélkül vagyunk, s már-már elfeledtünk / be
szélni is a messzi idegenben - Hölderlin.) Szűkös időn a költő diadala az, hogy a lélek, a költői én
a lét türelméből megnyilatkozik. A költő kicsikarta azt az engedményt, hogy lelke mint az egye
dül igaz lét, mint a létező türelmetlenség ellentéte jelenhessék meg, és a csendbe tért dal a társias
beszélgetésélesztőjévé válhasson. (A sors parancsa, hogy ki-ki egymást megértse / s hogyha eljön a
Csend, teremjen hozzá nyelv is, közös - Hölderlin.) A dallá vált lélek a lét értelme, a társiasság
emlékeztetője és e szükös időn a horizont felnyitója. így és csak ebben a kontextusban értelmez
hetjük helyesen József Attila következő megfogalmazását: ... a valóság megértésekor, kívül va·
gyok a valóságonmindaddig, amíg ez a megértés alakot nem veszföl, ami által megértésem maga is
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olyan valóságelemmé válik, amely már nem megértés, hanem maga is megértést szomjúhozó1- azaz
lét.

Ez József Attila lírájának értelmezési kritériuma: lírájának nem lehet alapja valamiféle tartal
mi valóság-ekvivalencia, hanem csakis a forma, mint alakot öltött létmegértés. Ennyiben nem az
a törekvése, hogy ugyanaz legyen, hanem vágya, hogy más legyen, s így ismét lét lehessen, azaz
megértett lét2

- a kűlváros ő maga volt - ÍJja Halász Gábor. József Attila nem leírja a külvárost,
hanem önmagát mint külvárost írja meg, s ez döntő értelmezési különbség. Az előbbi a tartalmi
ekvivalencia szűk megfeleitetési rendszere, mely legszívesebben leltárt készít a társadalmi 'állapot
versben megjelenített szörnyűségeiről és ezzel élettelenné teszi a lírát, míg az utóbbi a formát
mint megértést szomjúhozó létértelmet engedi működni, és ezzel minden befogadó személyes fele
lősségévé válik az értelmezés-horizont beteljesítése. A költői szó sokértelműségének abban rejlik
sajátos érdeme, hogy egészében megfelel az emberi lét sokértelműségének. A költői szó minden ér

.telmezése csak azt értelmezi, amit a költészet már maga értelmez (Gadamer). A líra igazságtartal
ma a formaélményekben megjelenő létértelmek állapotvariánsainak egymásrahatásában, az ön-,
az embertársi és világ-idegenség állapotának megértésében érvényesül. A költészet teremti meg a
legfőbb szimpátiát és koaktivitást, a véges és végtelen benső közösséget (Novalis). A líra, minden
történeti módosulása ellenére, soha nem adta fel ezt a programját, így József Attilához nem ak
kor vagyunk hűek, ha azt akarjuk bizonyítani és kiolvasni verseiből, mikor volt szolidáris meg
fogalmazója az elnyomott osztályok érdekeinek, hanem akkor, amikor verseiben észrevesszük
azt a tág teret, melyet a mindenkori szenvedés és elnyomattatás felé nyitott. Ekkor verseiben a
historia abscondita mint a formában konstituált létértelem sugárzik át, szólásra bírja ezt a rejtőző

történelmi időt, nem mint a meghatározott itt feleletét, hanem mint a negativitás létállapota fe
letti mindenkor érvényes történetfilozófiai ítéletmondást.

A költő tudja, hogy Csak egy bizonyos itt - az, ami tévedés (Szürkület), és ezért magát, a lélek
létben beálló állapotszerűségét mint e tévedés tagadását fogalmazza meg. Az igazságnélküli bizo
nyosság helyébe, a meglevő intoleranciájának helyébe a lélek önállításának mint legvégső igaz
ságnak és felelősségnek a türeImét állítja. A költő érzi, hogy már nem fog kézen, amit megfogak
(Könnyű emlékek ... ), és ezért önnön lelkét pásztázza végig, hogyeredetét fellelve, a lélek önkri
tikai szándékát mint világkritikát érvényesítse. Ez a kritikai szándék keltheti a legfőbb szimpáti
át és koaktivitást az olvasóban. Az olvasó megmenekülhet, de mi menti meg a költőt a szükös
időn? Nem a minden áron akart jobb jövő utópikus képzete, nem a negativitással szemben fel
mutatott tiszta értékek eljövendő világa, hanem egyedül az a hit, hogy ő segít. Amíg ezt hitte,
életben maradhatott.

Semmiféle tevékenység nem oly emberi, mint a pusztán kieglszitő, a kötésteremtő és segitő
(Schlegel). És semmiféle emberi tevékenység nem oly tisztán tragikus, mint a pusztán kötéste
remtő és segítő. E tevékenység ki van téve mindenkor a nem-kérünk-belőle elutasító gesztusá
nak, holott tetteiben már öntudatlanul is ott munkál - még ha tudja is, még ha beszámítja is az
elutasítást - a kapcsolatteremtésre törekvés belső kényszere. Szól a szája szólitatlan,/ gondja kél
a gondolátban (Szól a szája szólítatlan ... ). A segítő újra és újra megvív kétségeivel, rögzíti tragi
kus helyzetét, a kivetettséget, a rokon- és társiatlanságot, és ezért újra és újra remény és emléke
zés kőzt mozog, s a két part közt félúton születnek a segítség hiábavalóságáról szóló sorok. Eb
ben a szituációban, a félút horizont-vesztett pillanatában csak a lélek az egyetlen megragadható;
a segítés itt brutálisan önmaga ellen fordított küzdelem. A segítő benső kényszertől vezettetve
kétfelé pillant - a remény és az emlékezés partjai felé. Ez a szituáció kikezdi a segítő felelősséggel

vállalt hitét, mert a kettős pillantás, ha tetszik, megkettőzi a horizontot, a perspektívát, vagy ha
tetszik, éppenséggel lehetetlenné teszi azt. Ö az ...akit emlékezésében a remény fénye zavart meg,
s akit reményeiben az emlékezés árnyai csaltak meg (Kierkegaard).

József Attila utolsó éveiben mind többször jutott a tragikus kétség állapotába, s ekkor írta
költészetének legszebb és legintenzívebb darabjait, melyekben egy lecsupaszított természeti táj
ban, asztrális világban a "legszerencsétlenebb" lélek - ama kierkegaard-i értelemben - nyilatko
zott meg. Belső táj csillagokkal - ez a Reménytelenül című vers. A kétségbeesés lélekállapotának
kivetülése ez a táj, ha egyáltalán szabad tájnak nevezni.
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Paul Klee egész életművét, már 1913-tól, végigkísérik az úgynevezett angyal-képek, melyek sajá
tos lelki történéseket, állapotokat ábrázolnak. Ezek közül most az 1939-ben Engel vom Stem
(Angyal a csillagról)·című képre térűnk ki.

A képen egyensúlyozó szárnyával egy angyal halad előre, meghajló fejjel mozdul a nem ábrá-
. zolt felé. Feje felett a távolban a csillag látszik, ahonnan jött. Szája mosolyra mozdul, egyik sze
me felfelé, a másik lefelé pillant. A szénnelelőre megrajzolt figurára viszi fel a sárgászöldes színe
ket a festő (levírozott ecsetkezelés). Az angyal ban megnyilatkozó lélekáliapot - mint majd látni
fogjuk - mély rokonságot mutat a Reménytelenül-ben megragadott lélekállapottal. Tudjuk, hon
nan jön, és hova nem tér(het) vissza s nem is akar: ezt jelzi Klee az angyal bölcs mosolyával és a
tekintet kettős irányultságával. Jobb szeme még visszatekint a távoli csillagra, de bal szemével a
földre néz, melyen útja vezet. Emlékezés és remény lelki-egzisztenciális konfliktusát tátja fel ne
künk. Klee abban az áthaladási stádiumban állítja elénk, mikor az angyal az emlék és remény
keresztútjához ért, s nem rezignált, hanem bölcs. Tudja, hogy mi van mögötte - és mert elhagyta
és mert nem igyekszik vissza, mi is sejtjük, mi van mögötte. De nem tudja - mint mi sem -, hogy
mi van előtte s előttünk, és ez teremti meg az állapot tragikumát, minden bölcs tisztánlátás elle
nére. Hiába tudjuk, mi van mögöttünk, a semmibe vivő láb, ha visz is, tétován mozdul- kissé su
tán - "előre".

Az emlékezés, a csillag képe beleszövődik a föld képébe, hogy végső soron emléke erősítse és
gyengítse is reménye semmitől nem meghatározott létlehetőséget.A csillag bizonyossága e lét
helyzetből visszatekintve a kényszerű bizonyosság és a felismert szabadságnélküliség világa. Az
angyal magát más-ban akarja tudni, és minden meghatározás, mely bizonyosságát más-ban tud
ja,joggal nevezhetőkatasztrófát sejtető lét-meghatározottságnak. De ugyanakkor az angyal lét
lehetősége az, hogy a biztos égit odahagyva a saját egzisztencia-önmeghatározás felé tart. A sze
rencsétlen mindig távol van önmagától, soha sincs önmaga számára jelen. De a távol/evő vagy csak
a múltban, vagy csak ajövőben lehet nyílt (Kierkegaard). S mert távol van önmagától, ezért a leg
szerencsétlenebb és legszerencsésebb lélek, mert közel lenni nyíltan önmagunkhoz jelen állapotá
ban egyet jelent a végső önmegsemmisítő döntéssel. Ezért bizalmunkat a lélek iránt csak a meg
határozatlansággal együtt egzisztáló felelősség menekvés-pillanatában tudjuk fenntartani. Ezért
a legszerencsétlenebb a menekvő, az úton levő, aki tudja mitől, de nem tudja hová menekül, és
mivel a pillanat nem elégíti ki, így egyet ismert, a felelősséget önnön lelke iránt. Múltja nem az
övé, jövője nincs - és a jelen a kettő között vezet át. Ezért egyetlen esélye marad, a megragadás
felelőssége, a katasztófákkal szembeni bölcs mosoly. S'felsóhajt néha: Bár lelnénk mi is, ó, csak
sávnyi, de biztos, / tiszta emberit itt: talajunkul puszta szegély t csak / kő és hul/ám közt (Rilke).

Bölcs ez az angyal feltétlenül, mert tudja, hogy a lélek lehetősége a felelősség, a tétovának tű

nő, mégis biztos továbblépés - nem a biztosjövő felé, de biztosan önmaga felé. Ekkor tudatosan
fosztja meg magát a múlt látszólagos bizonytalanságától, a soha emberséget nem hozó világtól,
de a jövő sem'kecsegteti még ilyen bizonyossággal sem. Ekkor ráébred, hogy a szerencsétlenség
szerencsét - a legnagyobbat - hozta el neki: a lélek önállítását. S kell-e ennél több? Az egy Tér
minden létnek otthona: / Benső Világtér. Madár szárnyal ott / túl minket. Mivé nőni akarok, / ki
nézek csak, s már bennem nő afa (Rilke). József Attila lírájának esztétikai hátterét főként saját el
méleti írásaibóllehet kibontani, így az Esztétikai töredékek-ből, vagy éppenséggel a Halász Gá
bornak írott levélből-csak önnön sivársági érzésemnek formába ál/ása érdekel. Ez a forma, mint
a lélek legvégső élettényeit leíró és megítélő állásfoglalás - mondtuk -Iét. így igaz az idézett kije
lentés: a kűlváros őmaga volt. A modem művész, festő és költő egyaránt, a racionális formaérzék
(Lukács) megszűntével arra kényszerül, hogy az ellenszegülő tárgyi világgal, tényekkel szemben
megfogalmazza saját világnézetét mint a lélek legvégső ítéleteit, mint olyan állásfoglalást, amely
- éppen a felelősség teljes vállalásának eredményeképp - mindent tartalmaz, aminek mint létér
telemnek - ily módon értelmet nyert létezőnek - helye van a formakonstitúcióban. A művészet és
művészeteimélet vonatkozásában is érvényesül az a radikális filozófiai fordulat, melyet először

Kant, majd a fenomenológia és ennek nyomán Heidegger hajtott végre . . . .a létező csak annyi
ban létezik, amennyiben és amilyen mértékben bevonják ebbe az életbe és utalnak rá, azaz átélik és
élménnyé válik. Ekkor világosan látjuk, hogy .. .az újkornak a létezőhöz való viszonya döntő

kibontakozásakor világnézetek vitájává alakul át, mégpedig nem tetszőleges, hanem csakis olyan
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világnézetek vitá;ává, melyek az emberek legvégső alapállásait a legnagyobb határozottsággalfog
lalták el.' Az alkotói formakonstitúció, az ihlet analízise kapcsán ezzel vet számot József Attila.

.. .amikor a valóságról szólok, ugyanakkor kívül vagyok a valóságon, mert fogalmam és a meg
értés én magam vagyok mindaddig, amíg ki nem mondtam . . . 4 Nem arról van itt szó, hogy a való
ság mint tárgyiság transzcendens, hanem arról, hogy mint igy létező egyszerűen semmisnek nyil
vánul, és tárgyiságról csak megértésem eredményeképp lehet beszélni. Megértésem - mint szub
jektum-adekvát világkép- a kimondásban, a formaadásban megértett Iétként bomlik ki. Hapax
legomenon - kimondásom egyszerisége követeli tőlem, hogy felelősséggel mondjam ki az ihlet
ben, a világ valóságának teljesfogyatkozása után a világhiányt betöltő szót. E betöltés a költészet
kimeríthetetlen értékforrása, s ekkor valóban a költészet sajátjába oldja az idegen létet (NovaIis),
és olyan létet teremt, melyben a tárgy idegenségének, távolságának csökkentésére tesz kísérletet
a költő. A költészet -- a művészet - valóban antropológiai ténnyé" válik, ahol minden tárgyiság
radikális megszüntetettségben új értelmet nyer, azt az értelmet, melyet a költő értelmezéshori
zontjából, perspektívájából kap meg. Ez a karakter szükségszerűenállapotszerűségkéntérvénye
síti a tárgyat a költésben mint értelmezésben. A tárgy magánvalósága semmissé válik, és e meg
semmisítés egyidejűleg az értelemadás mozzanata. A költészet olyan megértése pedig, amely ép
pen ezt a magánvalóságot. azaz a tárgy tartalmi mozzanatát igyekszik visszakeresni, megszünteti
a tárgyat állapottá alakító formakonstitúció sokértelműségét, teremtő erejét és az állapot felé
forduló tekintetek, érzések és élmények variációját egyetlen perspektívára akarja korlátozni. Így
a formaélmény megszűnik. A világhiányt nem szüntethetjük meg azzal, ha a fennállót deiktiku
san mint meglevőt igazoljuk. A deiktikus igazságkeresés a fennálló helyesiése, amíg az igazság
kritikai instanciája a formaélményben megalkotott élmény-sokértelműségengedése, a formára
irányuló alternatív élménybeteljesedések engedése. Így vész el "a világhiány a művészet valósá
gában"!

Aligha kell itt taglalnunk, hogy ez az "elveszés" nem azt jelenti, hogy a költő valamiféle kaszt
ráló optimizmussal tör előre úttalan utakon. Nem, ez csak azt jelenti, hogy a világot szóra bírta,
és megértését formába öntötte, amely most már mint világkép, más világnézetekkel szembesül.
Ha valami, akkor a modern líra tudatosítja velünk azt, hogy lehetetlen valamiféle egységes világ
képet keresnünk - világképre csak világkép válaszolhat. A világ megértése, a világ mint kép meg
pillantása a történeti-egzisztenciális megismerés igazságmértékétbontja ki. A történeti megisme
rés mint segítő jellemezhető, segitése az én-nek és a más-nak. ( ... És ők az átlényegűléstől / élő

dolgok, megértik majd, hogy dicsőíted őket ..mulandók, / bennünk, a legmulandóbbakban, megsej
tik a mentőt - Rilke.)

Elveszett történelmünk és a történelemben való elveszésünk mint óhaj, arra kényszerít minket,
hogy múltunkat és jövőnket a jelenben lássuk meg, azzal az igénnyel, hogy legyen történelmünk.
A történeti megismerés egyedül és mindig csak a történeti pillantásban lehetséges. De a megismerés
a történeti pillantásban mindig megismerés egy szemszögből. Amiben a múlt pillantássá - dialekti
kus képekké - sűrűsödik, behatol az emberiség akaratlan emlékezetébe (Walter Benjamin). A dol
gokban ekkor valóban történelmünk rejtező dimenziói jelentkeznek, és a dolgok képekké sűrű

södése, jelenképe önmagunk radikális megértése.
Ez egyben a modern költészet lényegi formaproblémája : minden emlékezés jelenidejű. Tiszta

elemeiben minden emlékezés szűkséges előzetes-költésként (Vordichtung) jelenik meg (Novalis).
A múlt képpé sűrűsödése,költői előképpé válása a világban magát megismerőember megnyilat
kozása, világképének megfogalmazása. A forma kérdése ennyiben, a történeti megismerésben ki
mondott történetfilozófiai ítéletmondáshoz közelít. A dolgok, a tárgyak, a természeti táj, az én és
a másik mint az emlékezés elemei a költő megértésében jelenidejű átlényegülést szenvednek.
A költő mindig úton van, és a benső táj mindig változik - s már bennem nő a fa. Most bent van,
ami korábban kint volt, most önmagát mondja a költő, hogy mást fejezzen ki, most önmagára
emlékezik, hogy az emberre és világára emlékezhessen. Megszűnta világgal közvetlen kapcsolatot
jelentő élményképesség. Új elvont világkép szűletett, amely kizárja a költői ábrázolás lehetőségét.

A világot megbabonázta az értelem szúros tekintete, a dolgok elmosódtak,feladták formáikat, át
mentek egymásba, minden vonatkozássá és viszonylattá vált . . . 6

Ehhez a helyzethez szükségszerűen tartozik hozzá a költő nagyfokú eltávolodása önmagától
és a világtól, és emlékei - ama novaIisi értelemben - mint előzetesköltés elemei jelennek meg szá-
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mára. A személyiség ilyen önmagától távol kerülésére utal József Attila egyik megjegyzése az
"analitikus füzetben": általában gondolkodj úgy. hogy nézd magadat második személynek. A for
ma megvalósulása ily módon a személyiség megkettőződésében rejlő feszültséghez van kötve, a
jelenidejűség mint a másik személy múltjának megítélése érvényesül. Az én múltja a másik én je
lenben kibomló kritikájának lesz a tárgya. A"BensőVilágter" a magát bejáró személyiség tragi
kus vándorútjának terrénurna. Az önmagától elmenekült lélek behúzódik az érzés talán fenntart
ható rejtekhelyébe, a szívbe.

A semmi ágán ül szivem, / kis teste hangtalan vacog - ez a Reménytelenül centruma. A vers lé
nyegmeghatározottsága az, hogy alélek Belső Világterében teljesen leépüInek a fogódzók és
minden biztos pont hiányában visszahúzódnak a szívbe, az érzés végső emberi momentumába.
Aleépülés teljes: Az ember végül homokos, / szomoru, vizes sik ra ér. / szétnéz merengve és okos
/ fejével biccent. nem remél. A külső táj sivársága, sík, azaz határolatlanjellege sugallja a remény
telenség érzését. A költő magát fejezi ki a tájban, ahol szinte semmi sincs, a horizont végtelensé
gének képe a lélek végességét rejti, a fogódzók nélküli táj szabad horizoutja a lélek szabadság
vesztését idézi. A táj semmit nem mutat, a nyárfa neszező halálsuhintása melankolikussá teszi a
lelket, de ez a melankólia együtt jár a helyzet tisztázásának felelősségteli szándékával. Felelőssé

ge önmaga iránt, a helyzet nem elleplező megfogalmazása teremt itt nagy verset. Számvetés a lét
helyzettel. A félelem azonosságot teremt és nem engedi a visszahátrálást a múlt valamiféle idilljé
hez. A múlt ésjövő reményei csalókák - Fortélyos félelem igazgat / minket s nem csalóka remény
(Hazám) -, ami megmarad - mondjuk ismét - a lélek önállítása. A félelem állapota a megvilágo
sodás állapotává válik, egyben az igazság feltárulásává - az igazság pedig az, hogy nincs remény.
Minden igazságot elleplező létező megtagadása az igazság kimondásának lehetősége.Az elutasí
tó utalás az elsikloban levő létező egyetemességére ... a semmi lényege: a nemlegessé tevés (Hei
degger) - A semmi ágán ül szivem . . . - tetézi József Attila.

Az asztrális táj a létező radikális megtagadásaként mutatkozik meg. A csillagok távoli, szelíd
idegensége csak fokozza a társiatlanságot. József Attila nem fordul poétikus gesztussal a csilla
gok világához reményt keresendő. A számvetés és distancia végsőkig beteljesített nála. A sem
mit, mely egyben félelmet is okoz, adja meg korlátként, így a semmi az utópia ellenlábasa, de
egyben felismerése a létnek, a lélek önállításának - azaz mondjuk ismét: visszaút önmagához.
A semmit vállalni csak a tisztesség fogcsikorgatásával lehet, a felelősség maximumával, mert a
létező létéhez forduló tagadás, nemlegessé tétel nem hozza meg az igaz emberi társiasságot, csak
azt a felismerést, hogy nincs remény. Fáj a szlvem, a szó kihűl. / Dehát kinek is szálanék (Vas szí
nű égboltban ... ). A semmiben végsőkig vitt tagadás mint a létező lét-igazságának feltárulása, az
emberben a legmulandóbban mutatja meg nekünk, a mentőt, mert az egzisztenciális kiút hiányá
val együtt itt áttörik a létező mulandó bizonyossága és felismerszik e bizonyosságok emberelle
nessége és bornírtsága. A semmi nem a végtelenség utópikus világát segíti érvényre, hanem a vé
gesség megértését, melyben egyedül végtelenné a legmulandóbb, az ember lehet csak a tisztessé
ges szembenézés pillanatában.

E pillantás valóban bevilágítja az emberiség akaratlan emlékezetét, nem azért, hogy elveszítse a
múlt ábrándjaiban : Bennem a múlt hull, mint a kő / az űrön által hangtalan. hanem hogy felismer
tesse a jelen állapot reménytelenségét - minden emlékezésjelenidejű!A tagadásban, a semmiben
ott van az a miért, amely minden megértést vezet akkor, amikor megfogalmazza saját álláspont
ját, amelyből a múlt és a jövő felé pillant.

A forma ekként veszejti el a megformálásban a tárgyat mint idegenséget, hogy látásának és a
mögötte rejlő, világhoz viszonyuló hangulatának egységében új értelmet adjon neki. A hangulat
ban minden létező sokkal inkább állapot. mintsem tárgy. Az állapotszerűségaz ember és természet
létmódja a lírai költészetben (Erich Staiger). Ennek a versnek a nagysága abban is igazolódik,
hogy a hangulat - itt most ezt igen szélesen, mint a lélek világhoz fordulását értsük - teljesen
bomlik ki ebben a tájban. A reménytelenség állapota és a táj lecsupaszított, félelmetes neszezése
tökéletesen összeillő, a félelem kozmikussá tágul. Nagysága az is, hogy semmi heroikus pátosza
nincs, és nem valamiféle halálra szánt emelkedettség búvik meg mögötte, hanem aggódás és féle
lern az elveszítettségért, a megaláztatásért és társiatlanságért. Óvja a lélek érző részét, a szivet,
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amely mindenkor képes az újraéledésre, mert konokul hisz a társiasságban. Ez a szíva szoritás
ban a másikért vacog, mert melegség csak a másik embertőljőhet: hisz mint a kutya hinnél; ab
ban, ki bizna benned (Tudod, hogy nincs bocsánat).

Amikor a fentiekben leírtuk a versben kifejlő állapotot, az ember és természet e versre jellemző

állapotszerűségét, akkor azt is alkalmunk nyílik belátni, hogya kőltésben mint értelmezésben
(Gadamer) a költő, az értelmező csak arra vállalkozhat, hogy a létezőt állapota megnyilatkozá
saként működteti.7 A létezőt rejtett egzisztenciájában felfedi azáltal, hogy benne az ember álla
potát bontja ki. József Attila lírájának tendenciája ebben a vonatkozásban az, hogy formája
mindinkább közelít az aforisztikus kinyilvánításhoz. Eztazzal magyarázhatjuk, hogy egyfelől a
létezőben kibontható áliapotvariánsok mindinkább csökkentek, s egyre inkább csak helyzetrög
zítésként, a lélek önállításaként váltak formává. Másfelől folyamatos küzdelmet fed fel nekünk,
mégpedig azt, hogy a lélek a visszaszorítottság állapotában mind kevésbé tudja artikuláIni álla
potát mint a létező idegenségének felismerését és oldását. A létező széles horizontja ellenáll és kí
vül kerül azon a körön, amelyben még megnyilatkozni képes a lélek. Ugyanakkor az is világossá
válik, hogy a költő utolsó éveinek rövid verseit mint a korábbi időszak hosszú verseinek - e fenti
értelemben vett - módosulását kell értelmeznünk.

A hosszú vers a rövid vers előfeltétele - írja W. Höllerer. Mint minden lírai forma, a lírai rövid
vers formájának - ., .értelmét nem abban kell keresni, amit kifejez, hanem magában a kifejezés
módjában . . . A képzés torvényszerűségében. tehát nem a közvetlen adotthoz való kozelségben, ha
nem az attól valófokozatos eltávolodásban rejlik a nyelvi és művészi megformálás értéke és sajátos
sága (E. Cassirer).

A lírai rövid vers lényege a maximális távolságtartás a létező adottságától, s egyben törekvés
arra, hogy elnyerje a lét végsőkig vitt szemléleti redukcióját. Ily módon a végső létösszefüggések
- mint hangsúlyoztuk - teremtik meg ennek a formának a bázisát, A létredukció így egyben for
maredukció, illetve a formában benne rejlő világlátásból nem következhet más. Ez képezi József
Attila rövid verseinek esztétikai alapját.

A rövid versek tehát a hosszú versek életlátásának redukciói, végleges intenzitásra szorításai.
A rideg és emberidegen létező valóságelemei közt a lírai rövid versek útjelzők az emberiség szá
mára azzal a követeléssel, hogy a megértésben, a forma befogadói élményében létértelmet nyerje
nek. A költő kétségbeesett sóhajai ezek a formák, melyekben emléket hagy magányos útja kínjai
ról, irányjelzőket tesz ki a lét labirintusában. Megpillantásukkor megvilágosodik az út, s mint
.magában a műformában is, érvényesül a distancia, mellyel a befogadó él akkor, amikor - a világ-
hiány megszüntetéseként - felfüggeszti a valóságot, annak idegenségét. .

Kásásodik a viz, kialakul a jég ] és büneim halállá állnak össze. Lakonikus rövidségűvers - a la
konizmus az egyik legfőbb teremtő elve a lírai rövid versnek -, amely az értelmezés, a hozzáfor
dulás hatalmas mozgásterét hozza létre. Az első sor még semmit sem árul el, szép, talán sokakat
gyönyörködtetőtermészeti látványt jelenít meg. Csak a második sor olvasásakor mozdul el az
egyértelmű természetiből és irányul az egyértelműen emberi felé a vers (mint ajég ugy állnak ösz
sze büneim halállá) . Az egzisztenciáját vesztett lét egyben a lélek megítélésének pillanata, a lét eg
zisztenciavesztése a katasztrófa beteljesedése, azaz a lélek bűnösségének (nincs többé mentés !)
evidenciája, a beállt létállapot. Ebben a .beállásban" a lélek nem jelenlevő8 - a dolgok már nem
fedezik fel benne a mentőt, s az át-nem-lényegült dolgok rögzítik az elmúlást -, mert nem felfed,
hanem elrejt. A létben beállt az idő, mert nem emberi megtörténéskéntjelenik meg. Az időt te csi
nálod: érzékeid az óra: állítsd le billegőjét, megáll az idő sodra (Angelus Silesius). A beállt idő és a
lélek teljes visszaszorítottsága, a lét mint jelenlétet-nem-engedés az idő meghatározatlansági pil
lanata egyben. Az apprehenziót uralják a dolgok: az érzéki észrevevésben jelenlevő ember elve
szettsége egyúttal a lét elveszettsége az időtlenségben, mert itt nincs továbblépés, átmenet, mint
az elmúlásban az időkifejlésben való mentés állapotában. Az ember és a dolgok egymásrautalt
ságának tudata itt megszűnt. Az idő szimbóluma itt nem Aion, hanem Kronosz". Az időhorizont

lezárulásának pillanata, a történelmi folyamat megszakításának pillanata, azaz lehetőség a min
den illúziótól, a haladás kontrollálatlan ideologikus eszméjétől mentes distanciált önmegértésre
mint történelmünk megértésére. A múlt ekkor megértett lényege a jelenben, az időfolyam beáll
tával, valóban egymagában áll meg, és - W. Benjamin szavával- monáddá kristályosodik a gon
dolat. A megértés-gondolat ezen jellege tehát szorosan összekapcsolódik az időbeli kontinuum
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megszűntével, s a beállás pillanatában a lélek önmagához és történelmének igazságához jut el.
A versben ábrázolt világ monadikus - önmagában álló - karaktere a világ zárt, mikrokozmikus
egységét mutatja meg, melyben a világ mint értelmezett lét, végső polarizáltságban áll előttünk.

Ezekben a monászokban a világ összegezése jön létre, és mint ilyen, kritikai instanciávallép fel.
A monadikus mikrokozmosz mint összegezés, a fennálló megítélése.

A lélek ebben a szituációban felismeri bűnét - a lét nem emberi megtörténés, hanem rajta meg
történésként realizálódik -, vagyis azt, hogy megértését nem vitte el a végsőkig: A bűn az nem
lesz könnyebb / hiába hull a könnyed. / Hogy bizonyság vagy erre, / legalább azt köszönjed (Tudod,
hogy nincs bocsánat). A gondolat monadikussága egyben a veszély állapota, melyben az idő a lé
lek ellen fordul nyomasztó erejével- "kialakul a jég", De a formában kibomló világlátás mélysé
ge éppen az, hogy a veszélyben eljut önmagához, és így teremti meg a forma értelmét mint
létértelmet.

S ha most már némileg feleslegesnek tűnő összegezésképpen írunk pár sort, csak annyit, hogy
a költőben "világ visszája"-ként bolygó lélek volt az a hely, ahova mindenkor hittel és vágyakoz
va kell indul nunk nekünk is. Ez a hely mindenkihez közel van, oly közel, hogy csak önmagunkra
kell pillantanunk, s ha e pillantásban képesek vagyunk mint a "világ visszája" megnyilatkozni,
akkor mi is a szent hely felé tartunk. A homo perfecius-i - a tökéletes embert - önmagunkban
hordjuk.

Jegyzetek: 1József Attila: Esztétikai töredékek, in Irodalom és szocializmus. Kossuth 1967. 141~ old. 2" ... Én a proletárságot is formának
látom, úgy a versben. mint a társadalmi életben és ilyen értelemben élek motivumaival. PI.: nagyon sűrűn visszatérőérzésem a sivárságé s ki
fejező szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam számára csupán »jóljön« az elhagyott lelkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapitaliz
mus fogalmával teszi értelmessé önnön sivár állapotát. jóllehet engem, a költöt, csak önnön sivársági érzesemnek formakba állása érdekel.
Ezért --- sajnos - a baloldalon sem lelem költő letemre a helyemet - ők tartalomnak látják - s félig-meddig maga is - azt, amit én a rokontalan
ságban egyre nyomasztóbb öntudattal formaként vetek papírra." (József Attila levele Halász Gábornak, in József Attila válogatott levelezése,
Akadémia 1976,318. old.) - Jj-leidegger: Die Zeit des Welthildes, in Hotrwege Klostcrmann V. 1977,94. old. 4József Attila: Esztétikai töre
dékek id. kiad. 140. old. 5Ilyen irányban értelmezi a művészetet E. Staiger, de R. Barthcs is. Ennek megértéséhez ismét Henieggerre uta
lunk: "A meghódított világ ugyanis minél átfogóbban és hatékonyabban áll rendelkezésre, minélobjektívebben jelenik meg a tárgy, anná!
szubjektívebben, azaz annál tolakodóbban lázad fel a szubjektum. annál feltartóztathatatlanabbul alakul át a világszemlélés és a világmagya
rázat emberről szóló tan ná, antropológiává." - 6Baránszky-Jób László: Líránk formanyelve , in Élmény és gondolat, Magvető 1978, 8. old.
- 7" .. lényeges különbség áll fenn a létezők összességének megragadása és a létezők összességében megnyilatkozó állapotuk közöu. Amaz
elvileg lehetetlen. Emez iétünk állandó folyamata:' Heidegger: Mi a merafizitca? Egyetemi Nyomda 1945. 10. old. ~- 8Heideggcr: Sein und
Zeit in Zur Sache des Denkens M. Niemayer V. 1969,5. old. "A jelenlét-engedés abban nyilvánítja ki sajátosságát. hogy az el-nem-rejtőzőbe

visz. Jelenlétet engedni, azaz: felfedni, nyílttá tenni." --9"Aion sokkal inkább az élet teljes identitása önmagával, mely a jelent betol ti lehető

ségeinek állandó virtualitásával." Gadamer: Ohcr íeerc und erfidlte Zeit in Kleine Schriften lll. Mohr. V. 1972. 23 l. HId.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lápunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra rnunkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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