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„A mindenséggel mérd magad" — írta a költő az Ars poeticában, „A világ 
vagyok, minden, ami volt, van" — hangzott A Dunánál egyik tétele. E sorok-
ban egy jellegzetesen XX. századi költő életműve egészét átható teljességigé-
nye sűrítődik. József Attila e teljességre és egységre törekvését következetesen 
fogalmazza s valósítja meg mind költészetében, mind elméleti munkáiban, 
amelyek nem választhatók el egymástól, hanem egymást is magyarázó-hitele-
sítő és szervesen kiegészítő részei a rendszert alkotó teljes életműnek. Az 
Esztétikai töredékekben olvashatjuk: „A valóság előtti tény: hiánytény, — 
az ihlet a világ hiányának ténye az exisztenciában. De ha az ihlet a világhiány 
ténye az exisztenciában, és ugyanakkor teljes valóságot alkot, úgy a teljes 
valóságot nem alkothatja másért, minthogy amiként a világ elvész a valóságban, 
úgy vesszen el a világhiány a művészet valóságában."1 De József Attila mondta 
ezt is: „Én azt az egyet tudom, hogy amikor verset írok, nem költészetet 
akarok csinálni, hanem meg akarok szabadulni attól, ami szorongat. Engem 
csak ez érdekel. Az életem."2 A két gondolatmenet között — a látszat ellenére 
— nincs ellentmondás, mert a költő verseiben is követte azt, amit gondolko-
dóként fölvetett: a „világhiánnyal" nézett szembe, hogy költészetében, azaz 
„a művészet valóságában" feloldódjék e hiánytudat s ugyanakkor — értelme-
zésem szerint — e „világhiány" metaforikusán abban jelenik meg, ami „szo-
rongatja": azaz a személyes sorsban. S ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha leg-
személyesebb élményeiről ír is, a teljes emberi léttel — illetve hiányával — 
néz szembe s megfordítva: például amikor osztálya egészének történelmi-tár-
sadalmi létét igyekszik átélni, az éppen olyan személyes élményeként jelenik 
meg, mint a gyerekkorban elszenvedett verések emléke, szeretetlensége, 
árvasága. A személyes sors egy-egy mozzanata így szimbolikussá válik költé-
szetében, mint ahogy a sorsszerű-személyestől a társadalmiig ível a gyermek-
motívum újra- és újraírása, a felnőttség keresése és vállalása, vagy az újra-
születés-újjáteremtődés gondolata, az „új világ" motívuma. József Attila 
maga fogalmazta meg ezt is: „Amit versben írok le, annak társadalmi és egye-
temes jelentősége kell, hogy legyen, annak táradalmi értelme van."3 E 
1 József Attila: Költészet és nemzet. Esztétikai töredékek. József Attila összes Művei 

III. 245—6. 
2 idézi Bóka László: Válogatott tanulmányok. Bp., 1966. 154. 
3 József Attila: Irodalom és szocializmus. JAÖM. III. 84. 
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dolgozatban a fentiekkel szorosan összefüggő anya- és apamotívum vizsgá-
latát tűzzük ki célul, mert e motívumokban találja meg a költő a legadekvá-
tabb kifejezési formáját társadalmi értelemben vett magányosságának, kifosz-
tottságának, mert az anya- és az apamotívum is önmagán túlmutató, szim-
bolikus értelmezést nyer. 

Az anya és az apa egyrészt a teljesség, a harmónia, az egység szimbólu-
mai is lehetnek, másrészt viszont hiányuk a „világhiány" egy-egy vonatkozását 
is jelentheti. Németh Andor is emlékeztetett arra, hogy József Attila „beszél-
getéseiben egyre sűrűbben szerepelt a »mama« — elmélkedéseiben egy külö-
nös, magaalkotta szóösszetétel: a világhiány. A két szó, a konkrét és az elvont, 
befelé vezet, degradálja a külső világot."4 E folyamatot — amelyre Németh 
Andor utal — az 1930-as évek második felében fölerősíti és érthetővé teszi 
József Attila pszichoanalitikai kezelése is, de az anya hiánya ezt jóval mege-
lőzően is megfogalmazódik költészetében. A „nincs anyám" fájdalma végig-
kíséri verseit már 1922-től, az Ugye pajtás címűtől kezdve („Nincs anyám, 
ki szedjen ráncba, árva búsul itt magába"). Ott találjuk e hiánytudat megfor-
málását az Ad sidera zárósoraiban, a Tiszta szívvel hiányleltárában, a Nemzett 
József Áronban, az Anyám meghalt s az Anyám a mosásban című versekben is. 
Az anyaversek egy részében a még élő anya mellett is árvának mutatja magát 
a költő. Múltba vetített társtalanságát, szeretetlenségét e kétszeres árvaság 
hatványozza. Ragaszkodás és lázadás kettősségére épülnek e művek, mint a 
Mama is, melyben az első versszak szerint a gyermek anyjához ragaszkodik, 
s ellene is lázad, valójában azonban a „dagadt ruha", azaz öntudatlanul is 
az ellen a világ ellen, mely elszakítja őt az anyától, mint ahogy anyját is tőle. 
A második szakasz pedig az anya néma beletörődése kifosztottságába („Csak 
ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett énrám"). E kétszeres 
árvaság s e kettős értelemben vett kifosztottság feszül végig a versen. A költő 
felnőttsérelmeit véli felfedezni a gyermekében is. A mama ily módon a világ 
egészét, a teljességet jelenti számára s ezért sem törődhet bele elvesztésébe, 
hiszen így saját kifosztottságába kellene beletörődnie. Ezért tér vissza az anyá-
hoz újra és újra s idézi fel az alakját akár csak egy-egy motívum, egy-egy 
jelző segítségével.5 

1931-től, az Anyám e sorának: „Törékeny termetét a tőke megtörte" 
megfogalmazásától kezdve, az anyaversekben a költő kifosztottságtudata 
mellett csonkaság-, és törtségérzete is hangot kap. Már A város peremén fö-
lidézi a jelzőt: „Törékeny falvak reccsennek össze, mint tócsán gyönge jég." 
A falu már a Határban is a törtség, a széthullás jelképeként szerepelt: „Új 
korunk vénjei. . . elhagyták az omladó falut." Anya és falu épp e törtségképzetet 
hordozó megfogalmazásukban felelnek egymásra. Bizonyság lehet erre egy 
másik vers, a Levegőt!, melyben a törékenység-törtség mindkét vonatkozása 
jelen van: 

És az országban a törékeny falvak 
— anyám ott született — 

az eleven jog fájáról lehulltak 
mint itt e levelek. 

4 Németh Andor: József Attila. Cserépfalvi, 1940. 213. 
5 Részletesebben ld.: Anyás költő lett. (Egy József Attila-motívum történetéhez). Tisza-

táj, 1980. 4. 
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S ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, 
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse 

s elporlik, szétpereg. 

A „törékeny" jelző elsődlegesen ugyan a falvakra vonatkozik, közvetve 
azonban a faluhoz kapcsolódó-tartozó anya alakját is életre kelti, hogy azután 
metaforikusán már mindkettőre vonatkozhasson. A metafora továbbépíté-
sével, a falevél-hasonlattal többszörös áttételt hoz létre a költő s a versszak 
végi igék — „elporlik", „szétpereg" — keserű lemondásukkal egyszerre vo-
natkoznak immár a falvakra, a levelekre s az anyára is. A lehulló falevelek 
őszt intonáló képzetében a költő a falvakat félti a pusztulástól s egyúttal 
e pozitív értékrendet képviselő világ pusztulásának a jelképeként az anya 
halálát is felidézik az igék. A törtség, megtörtség képzete felbukkan több 
műben is (pl. Munkások, Invokáció) s több jelentést is magában hordoz. 
De gyakran, mint Az emberiség e soraiban: „Ó, emberiség, kit törött anyám 
szenvedni szaporított és nem értett", a jelző értelmezésem szerint nemcsak 
a megtörtség, de a széttörtség jelentése is hangot kap. Az anyaversekben egy 
jellegzetesen XX. századi életérzés, korélmény: a teljesség hiánya, a csonkaság-
érzet is megfogalmazódik. Amit a magyar lírában már Ady megsejtett, meg-
érzett: az „Egész világ szőttje kibomlott" (E nagy tivornyán), a „Minden 
Egész eltörött" (Kocsi-út az éjszakában) felismerése József Attila e verseiben 
a személyes sors egy mozzanatába transzponálódik. Ezt látszik igazolni a 
Kései sirató, amelyben az anyamotívum József Attila-i megfogalmazásait 
a maguk genezisében fedezhetjük fel, amelynek tanúsága szerint az anyaversek 
József Attila számára hiánytudatának adekvát megfogalmazására adnak 
alkalmat: 

Lágy őszi tájból és sok kedves nőből 
próbállak összeállítani téged, 
de nem futja, már látom, az időből, 

a tömény tűz eléget. 

Nem felidézni, megidézni igyekszik már a mamát, hanem megkísérli újra-
teremteni: töröttségéből, széttörtségéből összeállítani. Az ige, a „próbállak" 
azonban sejteti, hogy hiábavaló kísérlet ez is, mint mindazok, amelyeket itt 
két típusban foglal össze és határoz meg a költő: „lágy őszi tájból" — szól 
az egyik, „sok kedves nőből" — hangzik a másik típusa az anyateremtés 
lehetséges változatainak. A „már látom" pedig előrevetíti a felismerést: 
„Világosodik lassacskán az elmém, / a legenda oda". A tűnődés, az eszmélés 
folyamata elvezet a kegyetlen-kétségbeesett felismeréshez: az ember, a költő 
kérlelhetetlenül magára maradt. A „mamát" a költő teremtette magának, 
hogy hiánytudatát feloldja. A költői-emberi teljesség létrehozására tett kísérlet 
e versekben csak lehetőség, igény maradt; a költő keserű fájdalommal kénytelen 
bevallani, hogy nem sikerült, hiába volt a szándék: „próbállak öszeállítani". 

Ehhez, az anyaversekéhez hasonló ív látszik kirajzolódni az apaversekben 
is: az apa hiányának tudata is végigvonul költészetén. Az apaversekben is 
nyomon követhető, hogyan próbálta meg a költő hiánytudatát föloldani. 
Ilyen föloldási kísérletként fogható fel az Isten-versek egy része s azok is, 
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ahol költőelődben vagy költőtársban — Adyban, Juhász Gyulában, Thomas 
Mannban, Kosztolányiban s legfőképp Babitsban — próbált meg apára 
lelni. E versekre is — az évek múlásának megfelelően mind erőteljesebben — 
az a felismerés nyomja rá a bélyegét, hogy hiába keresett, kutatott apa után, 
istenben s emberben-költőben sem lelheti.6 

De fölfedhető ez — a hiány megfogalmazásától a feloldási kísérleteken 
át — az eszmélésig vezető ív egy verstípusalkotó igei szerkezetben is, amely 
az anyaverseket és az apaverseket egyaránt jellemzi. Németh G. Béla hívta 
fel a figyelmet arra, hogy József Attilának a Mama cimű versét követően 
született műveiben gyakran s mindig hangsúlyozott helyzetben találkozunk 
a „már" időhatározói adverbiummal s e versek nagy hányadában a „már" 
mellett ott van a „még" vagy a „most" határozószó is.7 Értelmezésem szerint 
az időviszonyító versek egy részében — éppen az anya-, illetve az apaversek-
ben — fontos szerepük van az igei szerkezeteknek is. A „ma már belátom", 
„most már tudom" igei szerkezet jellemezte verseket felismerésversnek ne-
vezem s mint ilyenek — feleletversnek is tekinthetők. Ugyanis az 1933 előtt 
írt versekben gyakran találkozhatunk az „én nem tudom" igei szerkezettel 
s — többek között — ezekre is válaszolnak, visszautalnak később a felismerés-
versek. 

Az „én nem tudom" az 1920-as években (1922-ben először) a szerelmes 
versekben gyakori (Keresek valakit, Csöndes estvéli zsoltár, Az én ajándékom, 
Szerelem ez?, Szerelmes vers, Önarckép, Kép a tükörben) s majd minden 
esetben a gyermeki gondolkodás logikáját idézi tudatosan, de az egyik leglénye-
gesebb megjelenési formája mégsem ez, hanem épp az egész életművet beárnyé-
koló hiánytudat, az anya elvesztésének megfogalmazása. 1925-ben, az Anyám 
meghalt című versében írja a költő: 

Anyám meghalt, most nem tudom, hogy 
viselkedjem vele szemben 

5 egy évvel később, a Gyászkoszorúban mintha csak megismételné: „Anyám 
meghalt, most nem tudom, mit tegyek véle, / a bögrét két kezébe fogta. . ." 
Még majd 1937-ben is visszatér, sőt verscímként is olvasható a gyermekkorra, 
a gyermeket önmagában felidéző költőre utaló struktúra: 

Én nem tudom, mi fenyeget 
az esték csipkés árnyain; 
mint romló halról a legyek, 
szétszállnak tőle álmaim. 

És nem tudom, mily dajkahang 
cseng a szivembe csendesen, 
nyugodj, hiszen csak este van 
s mitől is félnél, kedvesem? 

6 Vö.: Bóka László: i. m. 152., Szőke György: József Attila apaképe. Kortárs, 1979. 
5., Szigeti Lajos: József Attila apa-versei és „felismerés"-versei. Szegedi Bölcsész-
műhely, 1978. 

7 Vö. Németh G. Béla: Még, már, most. (József Attila egy kései verstípusáról). Mű 
és személyiség. Bp. 1970. 671—700. 
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A versben az „én nem tudom" újrafogalmazását magyarázza a második — 
zárószakasz — utalása: a „mily dajkahang cseng a szivembe csendesen" a 
kisgyerek—én anyát idéző érzelemvilágára emlékeztet. Hasonló ehhez egy 
másik kései vers, a Zöld napsütés hintált kezdetű is, mely értelmezésem szerint 
szintén az anyára, az ősharmóniára, a teljességre utal, amennyiben e vers 
nem más, mint a lehetetlen megfogalmazása: egy olyan állapot leírása, amelyről 
az ember — akkor még csupán ösztönlényként élő — nem tud semmit. Ez 
még a születés pillanatát is megelőző, az anyaméhbeli állapot. Az „én nem 
tudom" akkor szólal meg a versben, amikor megszűnni látszik a harmónia, 
a teljesség, azaz, amikor megindul a szülés-születés folyamata:8 

Én nem tudom, hogyan, mi volt. A locska őselem, 
a víz kihűlt és nagy hideg zuhant rám hirtelen. 
Szívemből rémület szökellt, mint bokorból a vad 
kiáltottam vón s keserűn szájon vágott a hab. 

De 1935-től kezdve a felismerésversek válnak egyre gyakoribbá, fele-
letként rímelve a másik típusra. Szemléletbeli váltást: felismeréseit, felnőtt-
ségét, belátásait sűriti a „most már tudom", „most értem meg" szerkezet. 
Rátalál az Istennel való leszámolás pillanataiban is, mint a Modern szonettben: 

Most sajnálom, de ezt is lenyelem, 
hogy nincs isten, ki gondoljon kínomra 

Büszke nyomorult voltam én! Ma már 
belátom, csak a csökönyös szamár 
büszke, amikor szaggatja az ostor . . . 

A Temetés után című versben pedig valóban mintha az Anyám meghalt és 
a Gyászkoszorú soraira utalna vissza, mintha csak valóban azokra válaszolna: 
az anya halálát követő napok azonban itt már a „nem tudom"-léthelyzettel 
szemben a hirtelen felismerés, ráeszmélés sugallta módon jelennek meg: 

Csak most emlékszem rá, milyen volt! 
Még csak bíztató szavakat 

sem szóltunk, nem néztünk egymásra, 
mint munka után ki leül. 

Csak ültünk ott, mi három árva, 
ki-ki magában, egyedül. 

De hangsúlyozott szerepet kap e szerkezet akkor is, amikor a kései versekben 
ismét visszatér a költő az apamotívumhoz is. Szép példája ennek az 1937-ben 
írt Csak most című vers: „Csak most értem meg az apámat, aki a zengő ten-
8 Vő. Szigeti Lajos: Egy kései József Attila-vers olvasatához. Zöld napsütés hintált. 

Somogyi-könyvtári műhely. 1980. 1—2. 
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geren / nekivágott Amerikának." Fölismeréseit bizonyosságnak látja a költő 
s az igei szerkezet kompozíció-meghatározóvá lesz a verseben: visszatér a 
negyedik és az utolsó szakaszban is. S míg a „tenger" jelzőjét megváltoztatja 
mindkétszer, a belátását jelző első mondat: „Csak most értem meg az apámat" 
— változatlan marad. 

De ott leljük a „most már tudom" gondolatát a Babitshoz szóló, Babitsnak 
írott apaversekben is. A Magad emésztő ben kétszer is visszatér a belátást, 
felismerést rejtő kijelentés. 

Most már értelek. 
Pörös felek 
szemben álltunk, de te szintén 
más ügyben, más talaj felett 
tanúskodtál, mint én. 

— s a következő szakasz elején megismétli az időhatározó nélkül: „Már 
értelek". Babitshoz szól az a vers is, melyben együtt-egyszerre jelenik meg 
az egymásra felelő két igei szerkezet. Az Én nem tudtam című vers — bár 
ezt az újraközlések nem tükrözik — első publikálásakor ezzel az ajánlással 
jelent meg: „Babits Mihálynak hódolattal". E versben egymást erősítve 
jelenik meg a két igei szerkezet, mintegy e verstípusok szintéziseként is 
értelmezhetően: 

Én úgy hallgattam mindig, mint mesét, 
a bűnről szóló tanítást. Utána 
nevettem is — mily ostoba beszéd! 
Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva! 

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség 
barlangja szívem. Azt hittem, mamája 
ringatja úgy elalvó gyermekét, 
ahogy dohogva álmait kínálja. 

Most már tudom. E rebbentő igazság 
nagy fényében az eredendő gazság 
szívemben, mint ravatal feketül. 

S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam: 
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan, 
hogy ne maradjak egész egyedül. 

Jól látható, hogy az „én nem tudtam" és a „most már tudom" kompozíció-
meghatározóvá lettek, szinte kettémetszik a szonettet. Az „én nem tudtam" 
és a két négysoros szakasz a maguk múltidejűségével a költői szemléletváltást 
megelőző motívumok szintézisét adja úgy, hogy a múltidézés egyúttal szükség-
szerűen vonja maga után a felismeréseket, a „rebbentő igazságot". Az anya, 
a gyermek motívuma mellé így kerül oda az anya- és apaverseket a költő 
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e korszakában jellemző bűn motívuma is és a vers keretét adva a hiánytudat: 
a magány motívuma. Míg az „én nem tudtam" jelezte szerkezeti egység 
a szemléletváltás előtti, addig a „most már tudom" jelezte második szegmentum 
a váltást követő versek szintéziseként értelmezhető. 

— De miben áll e szemléletváltás, miben áll e versek felismerés-sorozata ? 
A „rebbentő igazság" felfedésében ugyanaz az érzés: a hiábavalóság sugal-
lata nyer formát, mint amit a Kései sir a tóban így mondott ki a költő: „már 
látom . . . a legenda oda". A „rebbentő igazság" és a „legenda oda" egyaránt 
a kijózanodó-kijózanító eszmélkedés pillanatait fogják meg, a felismerés 
pedig abban áll, hogy hiábavaló minden kísérlet, az anya, az apa hiányát: 
a teljesség hiányát tudomásul kell vennie a költőnek s nyíltan szembe kell 
néznie a hiánnyal. A felnőttnek vállalnia kell a társtalanságot, a magányt, 
a világhiányt. A sejtés, a tűnődés szintjén megfogalmazódott már a végzetes 
magáramaradottság, az eleve tragédiára kárhoztatottság érzése 1932-ben, a 
Ritkás erdő alatt zárósoraiban: „Egy ember ült a porban / és eltűnt a kifeslő 
jegyek közt". A felismerésversekben azonban másról, többről van szó: arról, 
hogy felismeréseit követően a költő számára újra és újra parancsoló szükség 
és kényszer lett önmagára figyelni, énjére koncentrálni. Felismerései szerint 
egyetlen lehetőség maradt számára: maradéktalanul felmérni önmagát s 
ezzel együtt korát, méghozzá úgy, ahogy azt a Reménytelenül soraiban is 
megfogalmazta: „csalás nélkül szétnézni könnyedén". Az elégia magatartás-
formája ez s felismerései után ez jellemzi a kései versek költőjét. A vállalt 
„csalás nélküli" szemle és önvizsgálat azonban — jóllehet így fogalmazza 
meg: „könnyedén" — valójában igen nehéz, mint ahogy be is vallja majd 
ezt keserűen, lemondóan az 1937-ben írt Száradok, törődöm című versben, 
amikor ezt írja: „Nehéz ez a bánat, nem bírja az elme". Megpróbálkozik 
ugyan még a kései versekben is azzal, hogy feloldja magányát, hiszen az 
újrateremtés-újrateremtődés gondolata, az „új világ" vágya is a teljesség 
létrehozására irányuló kísérletnek tekinthető, de ezek az utolsó kísérletek 
már a „legenda oda" felismerésének tudatában, a „rebbentő igazság fényében" 
születnek s fogalmazódnak meg. 

Az anyaverseket és apaverseket, felismerésverseit az teszi — többek 
között — értékessé, ami közös bennük: egy korélmény, mégpedig a teljesség 
hiánya, a társadalmi értelemben vett magányosság és az annak feloldására 
irányuló törekvés — e versekben a személyes sors hiányaiban fogalmazódik 
meg s lesz így fölerősítettebbé, hitelesebbé is egyúttal. 
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