
N. HORVÁTH BÉLA 

„Harminckét évem elszelelt..." 
AZ ÖNMEGHATÁROZÁS 

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPI VERSEIBEN 

Péter László, majd az ó adatai alapján Szigeti Lajos Sándor hívja fel a figyelmet József 
Attila születésnapi verseire. Az 1921 és 1928 között írott áprilisi versekben, 1927 kivételével, 
minden évben akad legalább egy, amelyet a költő önmagának, személyiségének, addigi 
életútjának, illetve a jövőnek, a kiteljesíteni vágyott célképzeteknek szentel. Majd ezt a 
szokásáí elhagyva, megszakad a születésnapi versek sora, és csak élete utolsó évében, 
1937-ben „lepi meg" önmagát ezzel az ajándékkal, „csecsebecsével". A hiány okát 
megvilágítják maguk a születésnapi versek: struktúrájukkal, cél- és értékszemléletükkel: 
időszembesító konstrukciójukkal. Választ adnak arra is, hogy miért tér vissza ezen 
szokásához József Attila 1937-ben. A pálya végén felhalmozódó létösszegző versek 
végigtekintenek az életúton és „beismerik az egyén léttörténetének elzárulását, csődjét" 
(Németh G. Béla). Ugyanez, a biográfiát áttekintő, számba vevő költői szándék szülte 
korábban az önmagának szentelt áprilisi verseket, s a logikai, szerkezeti rendjük is 
hasonlóságot mutat. A „ki voltam én", „ki vagyok én" problémájának felvetése a múltból 
indul, a jelenben folytatódik, a „most mi van" és a „most mi vagyok" kérdésével, majd — 
fiatalkori versekben csaknem magától értetődően — a jövő képe következik, a „mi leszek" 
talánya. Mivel ez a konstrukció emlékeztet a kései költészet gyakori időszembesítő 
struktúrájára — természetesen annak a létre vonatkoztatott negatív értékű konzekvenciái 
nélkül —, az adott korszak versvilágába belesimulva, ugyanazon szándék eredménye a 
legutolsó születésnapi vers. Azaz, míg korábban a megkülönböztetett alkalommal a létezést 
jelző, szimbólumértékű napon — vagy ahhoz közel — természetes motivációval merült fel az 
önmeghatározás igénye, addig néhány hónappal a halál előtti helyzetben a kínzó kötelesség 
determinálta. Viszonylag pontosan datálhatóan 19 vers született az évek során április 11. 
táján, s vélhetően ez a szám csak azért ennyi, mert a Nincsen apám, se anyám kötet után a 
költő jó ideig nem jelezte a keletkezés dátumát, s csak 1935-tól keltezi újra műveit. Ezen 
művek közül 11-ben közös sajátosságként mutatkozik a biográfiai tények valamilyen szintű 
és logikájú felidézése, illetve ezek értelmezése, elemzése. Ugyancsak közös vonás a 
személyes én és a költői én — eleinte még szétbontott — megnevezése, leírása. Különösen a 
fiatalkori ilyen versekben — igaz, nem mentesen különböző stilizációs eljárásoktól — 
domináns szerepben, máskor versszervezó funkcióban tűnik fel az énideál, majd később az 
önazonosság problémája. Ez a 11 vers tehát — persze nem azonos mértékben — az 
önmeghatározást, identitáskeresést (is) dokumentálja, s mivel maga a költő különböztette 
meg őket azzal, hogy születésnapján alkalmi versként írta, kínálkozik a feltevés — hogy épp 
e konstellációnál fogva — különös jelentóséget tulajdonítva nekik, a művekben implikálódó 
énképet az identitásképzódés szempontjából elemezzük. így tehát a versekben az önmeghatá-
rozás szándékát, illetve annak motivációit, az identitás időmozzanatait, az önazonosság 
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változásait kívánjuk vizsgálni. (Munkánkhoz Pataki Ferenc Balázs Béláról szóló esettanul-
mánya szolgált mintaként). A születésnapi versek „önreflexív dokumentumként" alkalmas-
nak tűnnek ehhez, hisz bennük az élettények rögzítése, a megértés indítékából eredő 
önmeghatározás és annak formái a személyiség helyzetéről vallanak. (Természetesen e rövid 
tanulmány keretében nincs mód szólni a levelekről, az életrajzokról, azokról a reprezentatív 
versekről, amelyek háttérként, adalékként, esetleg kontrollként szolgálhatnak a rekonstruk-
cióhoz.) 

* 

A személyiségszerveződés során az ötödik év táján alakul ki az éntudat, az ember 
önmagáról kiépített képe. Az önazonosítás, illetve ennek regisztrálása azonban valamilyen 
szintű szocializációs folyamatban történik, azaz az egyén önmagával szembeni magatartásai-
nak vonatkozásai elválaszthatatlanok attól a szociális közegtől, amelyben létezik. 

József Attila ötéves korában kerül Öcsödre nevelőszülőkhöz, ahol az ismert sérelmek 
kikezdik az éppenhogy kialakult identitásmagot. Az életsors rekonstrukciójának késztetésé-
ben, az életkudarc okainak csaknem monomániákus felderítési kísérleteiben maga a költő 
tulajdonít megkülönböztetett jelentőséget a névcserének, az Attila névtől való megfosztásá-
nak (Curriculum vitate). (A névadás, a név szerepét, József Attila gondolkodásában 
Tverdota György úgy értékeli, hogy az mélyen belegyökeredzett a költő életébe, befolyá-
solta ambícióit, önértékelését is.) Ez a frusztráló élmény azonban elválaszthatatlan attól a 
többszörös közösségvesztéstől, amelyet a Szabad ötletek jegyzéke... lakonikusan így össze-
gez: „Öcsödön rossz volt" A menhelyre kerülés a „normális" társadalomból való kirekesztő-
dést is jelentette, az árvaság manifesztálódását. A visszaemlékezés felidézi ezt a megkülön-
böztetést: „és megalázó volt a men- / helyi szalmakalap is — / már messziről hirdette / hogy 
menhelyi / a kabát is / a kalapot kicsipkéztem / nagyon megvertek // pedig én így akartam 
otthon / lenni..." Persze a Szabad ötletek jegyzéke... tendenciózussága nyilvánvaló, a 
pszichoanalitikus írások belső rendje szerint a felnőtt, a tudatos ember visszavetíti sérelmeit 
a gyermekkorra, ám a művekkel többszörösen igazolt (Medáliák, Levegőt!, Nem emel föl 
stb.) tényeket értékelve, kétségtelen az éntudat és a szociális megítélés konfliktusa. Az 
Erikson által az identitás vezérlőelvének nevezett attitűdöt, hogy tudniillik, az egyénnek 
meg kell találnia a helyét egy csoport kollektív életterveiben és valóságmeghatározásában, 
a gyermek József Attilának nem sikerült realizálnia. Mint ahogy nem sikerült a Lovag 
utcában sem, ahol státusza a megtűrt rokon volt, a „Többé-itt-ne lássam" (József Attila) 
helyzete, és Makón sem, ahol az internátus, a gyám rendszertelen segítsége ugyancsak 
az árvaságot szimbolizálta. Hiába volt a felnőtt barátok megkülönböztető szimpátiája, az 
odaadó törődés. A Curriculum vitae retrospektív önértékelése valóban tükrözi mind 
társadalmi státuszát, mind az identitás állapotát: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak 
árva voltam." 

A makói művek között találkozunk az első születésnapi művekkel. 1921. április 11. 
keltezés alatt két vers található: Amióta, A halálról. Mindkettőben a pályakezdő költő 
próbálkozására ismerhetünk, hisz a versek mind témájukban, mind poétikai eszközeikben, a 
konvencionális lírai szabályok szerint építkeznek. Az Amióta jellegzetes sablonokból 
(szerelmi eufória) összeszőtt szerelmi vallomás, melynek záróképe, mintegy fordulatként,.a 
halált villantja fel: „A neveddel ajkaimon / Halok meg! — úgy édesebb." A halálról ismét 
csak örök témát jelenít meg, a halálra készülődést, kissé adys színezetben, spleennel átitatva. 
Eltekintve a versek szárnypróbajellegétől, elgondolkodtató, hogy mindkét születésnapi vers 
a halált hívja. A halálról felvillantja az öngyilkosság eshetőségét is („Dörrenés s nem él az 
élet / Futó ábránd, s múlté lett."), bár igaz, ez is felfogható konvencióként, hisz a 
reménytelen szerelem motiválja. A tizenhat éves fiú érzelemvilágáról és identitásideáljáról 
alkotható képet kiegészíti az egy nappal később, április 12-én írt Szeretném, ha vadalmafa 
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lennék! A versben megtestesülő altruizmus minden kisgyerek sorsán enyhíteni akar. Sajátos 
sors- és — némi megszorítással — énideál foglalata ez a kétségkívül kissé gyerekes vallomás. 
A kamasz költő ugyanis nem az általában vett nincsteleneken kívánna segíteni, hanem a 
kisgyerekeken. Sajátos értékítéletben jelennek meg a rászorulók: „Minden éhező kisgyer-
mek", „minden egyes árva gyermek". Nem nehéz felismerni ezekben a minősítésekben 
önnön árvaságát, sehova nem tartozását. Az anya utáni vágyódása már itt is megnyilvánul, 
hisz a vadalmafa—éhező gyermek kapcsolat pontosan a testéből tápláló anya-kisgyermek 
viszonyt fedi: „S hogy testemből jól lakhatna / Minden éhező kisgyermek / Árnyaimmal 
betakarva." A gondoskodás, illetve annak vágya pedig az anya-versek domináns motívuma 
lesz majd. A vers záróképe a szétáradó öröm, a szenvedés megszűntének naiv optimizmusát 
ugyancsak a „vadalmafa lennék" feltételével hozza összefüggésbe. Ez a kamaszos allűrök 
nélküli, gyermeki tisztaságú vallomás az önmegvalósítás módjaként az önfeláldozást mutatja 
fel alapvető indítékként. Természetesen a Szeretném, ha vadalmafa lennék!-bői feltáruló 
énkép egy tanult minta keretei között mozog: a Krisztus-image-t is sejtető, romantikus, 
prófétikus magatartásban. 

A következő születésnapra két vers datálható. A Távol zongora mellett tisztázatán ott a 
keltezés: 1922. április 11. Ez a vers valóban utánérzés, az epekedő szerelem hangjaival. Nincs 
keltezve az Erőének, ám a harmadik sor utalása („Én vállamra veszem a Tavaszt") — Stoll 
Béla erre alapozva tartja születésnap körül keletkezett műnek —, s még inkább a születésnapi 
versek itt is meglevő sajátossága alapján a verset április 11. táján írottnak tarthatjuk. Annál is 
inkább, mivel egy sajátos énképre épül, és az önmeghatározás szándéka is nyilvánvaló. A vers 
legszembetűnőbb vonása a kamaszosan nagyot mondó önértékelés, amelynek eredménye a 
túlnövesztett személyiség. Persze lehetséges, hogy ismét egy irodalmi minta, „Walt Whitman 
énközpontú költészete" (Szabolcsi Miklós) alapján formálódott ez az önjellemzés, ámbár a 
hetyke hangütés emlékeztet a későbbi, önmagának szentelt művekre. Az Erőének a teret („És 
szemem meg nem csorbul / a horizontnak az élén"), időt („Bírom vonszolni időtlenségem 
igáját") meghaladó, abból kilépő, kozmikussá növesztett egyént rajzolja meg, akinek így a 
stilizációtól mentes, valós, személyes vonásairól nem kapunk képet. Adekvátnak mindössze a 
lázadást a személyiséghez szervesen tartozó irányultságként megfogalmazó kitételek tartha-
tók: „Derekamban tizenhétéves izmok ringatóznak", „Én magamban rejtem a tűzokádót". 
S persze az anya emlékezete. A Szeretném, ha vadalmafa lennék! is implikálta az anya-gyer-
mek viszonyt, az Erőének hangsúlyos helyzetben, a verszárlatban idézi fel a halott anyát: „S én 
még tudok is alázattal borulni / Anyám begyepesedett koporsójára." A versben összeálló 
énképben csak ez utóbbi vallomásnak van személyes hitele, itt már szétfoszlik a póz, és 
feltárul a személyes én érzelmi indíttatása. A rég halott anya sírjára alázattal boruló gyermek 
őszinte bánata a személyiségét tudatosan építő, de az önpusztítási késztetéseknek is engedő, a 
szeretet hiányától szenvedő József Attiláról vall. 

1923-ban az Elköszönő szelíd szavakkal lepte meg önmagát. Bár a vers datálatlan, a 
kritikai kiadás április 11-re keltezi. S valóban erre engednek következtetni a harmadik sor 
utalása („S a születésnap kurta korcsmájában") mellett azok a strukturális motívumok, 
amelyek a születésnapi versek sajátosságainak tűnnek. A felütésszerű kezdet ismét csak az 
életkort rögzíti („Már elhagyom tizennyolc évemet"), az ismétlődés a „kis vidéki város" 
elhagyását és a felnőttséget, az új élet kezdetét okszerű viszonyba helyezi. Ebből következik 
a vers kettős szándéka: a múlt—jelen értékelése és a jövő meghatározása. Az előbbi 
idószegmentumok köré szerveződött személyes énkép, és a távolságba helyezett, prezentált 
énkép különbözősége figyelmet érdemel. Az önértékelés valós, hisz József Attilára 
tehetsége révén figyeltek fel legkiválóbb tanárai, s fogadták maguk közé felnőtt, atyai 
barátai, azaz kivált így a tanulók közösségéből, más értékideált és más életmódot követve. 
A versben azonban szembekerül az azonosságtudat két rétege: a múltban szociális hatások 
„nélkül" képződött én (a „jófiú") és az azok hatására rossz útra tért, megkeseredett jelenbeli 
én. Ez utóbbi sajátos minőségben és szerepben tűnik fel: „Az élő harcos hős, de vén, komor 
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bölcs." Az Elköszönő szelíd szavak ily módon az én alakulását — ha töredékesen is — 
folyamatában végigköveti, s bár pózolva, a negatív észleléseket is beépítve megfogalmaz egy 
identitásélményt. A 18 éves József Attila a jelen értékelésében — a pózt levetkőzve, a vers 
önvallomásos részében — az énképet és a szociális tapasztalást egységben láttatja. A „kis 
vidéki város" megbecsüli, költővé avatja, „néhány, jó, idős komája" barátként veszi körül. 
Erre is alapozódik az a kivetített jövőkép, amely hittel telített,smindenrészébenpozitív.Az 
„Új és paraszti füttyként indulok" önmeghatározás így nem a társadalmi hovatartozást 
jelentheti, inkább az útra készülődés energikusságát, elszántságát. A verszárlatban, végkö-
vetkeztetésként egy vállalt társadalmi szerep, a költőlét körvonalazódik: „Mert menni kell és 
én már meg" sem kérdem, / Hogy többet ér-e a rideg Öröklét, / Az egész világ kicsi 
városomnál." Az értékkonfliktus: a nagybetűs öröklét és a kicsi város szembehelyezése 
világosan jelzi a szerep lehetséges tartalmát. A nyomatékosított kell (kéziratban aláhúzva) 
pedig azt az elhatározást hangsúlyozza, amely ezt az új identitástartományt építeni 
szándékozza. Juhász Gyula a Szépség koldusa bevezetőjében „Isten kegyelméből való 
költőnek" nevezte József Attilát, a regionális lapok mellett a Nyugat is közölte már verseit — 
megalapozottnak tűnik hát ez az elhatározás. A jövőt és az abban betöltendő szerepet nézve 
azonban nyilvánvaló, hogy az rendkívül távol áll azoktól a szerepelvárásoktól, amelyek a 
valóságban adódnak. Az öröklét, a horatiusi ércnél maradandóbb mű, mint idea, még nem 
sejteti azokat a konfliktusokat, amelyek majd a társadalmi azonosságtudat hiányaként 
kikezdik a személyes identitást is. 

Nem sorolható ugyan szorosan a születésnapi versek közé, az önmeghatározás szem-
pontjából mégis fontos egy közeli keletkezésű vers, A legutolsó harcos. Április 27-^n íródott, 
s a biográfia tényeivel először definiálja önmagát a költő. A címben kinyilvánított attitűd 
nyilvánvalóan a költő-próféta azonosításából ered, amelyre a 18 éves fiatalember ráruházza 
a társadalmi ellentétek feloldását, a Világszabadság, Világszerelem, Világbékesség kiküzdé-
sét. Ettől, a stilizációból adódó túlnövesztett énképtől azonban jelentősen eltér a verskezdet-
ben és zárlatban megfogalmazódó önvallomás, a származástudat megnyilvánulása: „Valami 
forró nyári éjszakán / Gyárfüst ölelt át lomha földszagot / a legnagyobb lélek szökkent belém: / 
Az Utca és a Föld fia vagyok." Erikson az identitás egyik alapvető feltételeként épp ezt, 
a társadalommal való konkrét, az odatartozás tudatára épülő viszonyt tekinti: „A személyes 
lét folytonosságának élményéhez elengedhetetlen, hogy valamifajta meghatározott állandó 
viszonyban álljunk a bennünket övező, társadalmi világgal." 

A József Attila-vers a világhoz való kettős kötődést érzékelteti: a társadalomban 
történelmileg kialakult szerep vállalását mint az egyén élettevékenységét és a konkrét 
társadalmi rétegekhez vérségi alapon való tartozást. Az előbbi kapcsolat azonban csak 
fiktív, egy mintának hipotetikus realizálási vágya, a második viszont valóságos, a szülők, a 
rokonok képviselik a hovatartozást. A legutolsó harcos olyan biografikus vers, amely egy 
meghatározott identitásmodellt formáz. A fogantatás tényével indul — (erre utal a nyári 
éjszaka, az ölel ige) —, amely a megszületésében (április) teljesedik ki, amikor is az apa 
(Utca) és az anya (Föld) társadalmi kapcsolata elsődlegesen megszabja az utód szociális 
viszonyrendszerét is. Erre épül — a vers logikája szerint — a vállalt Messiás-szerep. Az 
elképzelt vég, a halál azonban nem a prófétasorsból ered. Sajátos módon, a halott anyához 
siet a költő, ha elmegy: „Nekem mennem kell, ha szülém sikolt." Ez az önazonosság — a 
vers tanúsága szerint — egy ponton labilis, illetve kidolgozatlan: az anyához fűződő 
kapcsolatban. Ezt a traumát a 18 éves József Attila nem tudta meghaladni. Más 
szempontból azonban figyelemre méltó, hogy egy fogalmilag kiépített identitásmodell 
szolgál az önmeghatározás alapjául, ami azért is sokatmondó, mert a verset a költő második 
kötete címadó versének szánta. Már nem a szépség koldusa ó, hanem a legutolsó harcos — 
következtethetünk az önértékelésre. 

1924-ből nincs keltezett születésnapi vers. A Magyarország április 16-i számában 
megjelent Szomorúfűz azonban alapos okkal annak tartható. Részben Erdélyi költészetének 
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hatására József Attila lírájában új tájékozódási pontként tűnnek fel a népi hangú szegényem-
ber-versek. Ennek egyik első példája a Szomorúfűz, noha távol áll attól a stilizációtól, 
a folklór világlátásának azon adaptációjától, amit akár az Erdélyi-versek, akár az ezután 
születő szegényember-költészet képvisel. A Szomorúfűz olyan önstilizáció, amely a társkere-
sést, a szerelemvágyat szólaltatja meg. A szomorúfűz itt nem az absztrakció eszköze, József 
Attila „önarcképpé" alakítja. (Szabolcsi Miklós) A patak—fagy oppozícióban az előbbi 
a tárgyiasult vágy kifejeződése, amely a szomorúfűz képébe öltöző fiatalembert hajtja: 
„S patak kéne / napfény kéne / Lehevernék az ölébe." Széles Klára versek sorával igazolta, 
hogy a patak és a kedves egymást felidéző motívumok. S valóban, a szerelmi vágy szólal meg 
a „lehevernék" és az „öl" szavak asszociációjában. A vers ezen részét átható, játékosan 
rejtett szexualitás képszerűen is evidenssé válik a következő versszakban: „Megduzzadnék ' 
mint a többi / Szerencsésebb erőföldi. / Virágoznék mint az égbolt / Ha a kakas kukorékolt." 
A szimbolizált erotika a folklórábrázolás egyik jellemző vonása, amelyet József Attila 
sikerrel ültetett át számos versébe. (Virágos, Mégis elveszem, Jut az ember stb.) A szerelem, 
a partner utáni sóvárgásnak közismert híres példáiban (Óda, Nagyon fáj, Elmaradt ölelés 
miatt stb.) a szerelem, a szeretkezés a maga valóságában is kirajzolódik. A Szomorúfűz 
önstilizációja elrejti a költői én személyességét, ám a mű egészéből kitetszik a társ utáni 
sóvárgás, a szeretet-szerelem hiánya. Ily módon ez a vers is adalék József Attila nőkapcsola-
taihoz. A versek sorában megörökített lányokhoz, asszonyokhoz fűződő szerelmeket 
tekintve megállapítható, hogy azok a költőt sújtóan, egyoldalúak voltak. A kidolgozott 
identitáshoz és az önelfogadtatáshoz azonban hozzátartozott volna az önérvényesítésnek az 
az evidenciája, hogy a férfistátusz a harmonikus nőkapcsolatokban manifesztálható és 
manifesztálódik. Ennek hiánya jelentős mértékben hozzájárult a József Attila-i énkép 
aránytalanságérzetéhez: „...kellett volna két kis ló, / kis nő, kis eke / kis ház, kis kutya, kis 
csikó, / kis kasza, kis búza — minden arányosan hoz- / zám, mint ahogy min- / den arányos 
volt a ne- / velőapához" (Szabadötletek jegyzéke...). 

A „Szerető után ha járnál" (A hetedik) kívánsága bukkan fel a következő év egyik 
születésnapi versében. Nem ismeretes az Együgyű ének keletkezésének pontos ideje, ám a 
kezdősor alapján Stoll Béla a 20. születésnap körül készültnek tartja. A „Fiatalember, 
húszesztendős, velem egyidős", megjelölés valóban emlékeztet más ilyen versekre, épp- ««<wt 
a pontos életkor-meghatározással. A szegényember-korszak reminiszcenciáiból és Kassák 
konstruktivizmusából összegyúrt önarckép ismét a stilizáció prizmáján keresztül láttat egy 
életideát: a harmonikus párkapcsolatot. A 11 sorban hatszor ismétlődő szereti-szerető szó 
a szerelemvágy hőfokát is érzékelteti. A népdal hangzású „szép szeretőjét" a „fiatalember" 
bensőségesen szereti. Az elválaszthatatlanságot a Szomorúfűzben látott motívum jelzi ismét: 
„Úgy szereti, épp mint medrét a folyó." A vágyódás is hangot kap, ám nem a Szomorúfűz 
érzékiségével, követelőzésével. Sajátos módon, a férfistátusz attribútumainak átértékelésé-
vel a vers olyan harmonikus családképet rajzol, ami önmagában sugározza ezt a szerető-asz-
szony kívánást. Az önarckép férfija „csak simogatja" szeretőjét, „a kenyeret is odaadja", és 
nem ő szegi meg, „tüzet rakni is segít", holott ez csaknem kultikusan asszonyfeladat. A vers 
zárósorában feltárulkozik a költői én, a feltételes mód világossá teszi a távolságtartás 
indokát, a szemérmes kívánságot: „Ha volna szeretóm, én is nagyon szeretném / Éppen mint 
a medrét a folyó." 

A személyes identitást tárja fel az a megszerkesztett élettörténet, amely a huszadik 
születésnapra készült, s amely ezt már címével is jelzi: Április 11. Mint már korábbi ilyen 
versei (Elköszönő szelíd szavak, A legutolsó harcos), ez is az önéletrajzot állítja a vers 
tengelyébe, a múlt—jelen—jövő aspektusából szemlélve az élettényeket. A vers nagyobb -
része a születést jeleníti meg, a gyermekkornak egy versszak jut, és egy — az utolsó — a 
jelennek is. Sajátos származástudattal a költő egy mítoszt sző születéséről: a szél gyermeke. Ez 
a találtgyermek-mivolta a születésének értelmezését is adja, épp a véletlenszerűséggel. Az 
előélet mitikus képét (földből származás, a széllel utazás) a megszületés zárja le: „Vitt falvan, 
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földeken keresztül / Meghempergetett jó sárosra / Cibálva és kacagva vitt egy / Pesti, 
csatakos külvárosba". A tarló közül-felkapott gyermek a pesti külvárosban talál szüleire. 
Az „utazás" összekapcsolja az anyát, apát, hisz a falu—föld metonimia az anyát jelöli, mint 
ahogy a külváros az apát. Mint a két évvel ezelőtti születésnapi versben, József Attila ismét 
az Utca és a Föld fiának vallja magát. Az Április 11. önértelmezésében azonban a 
megszületés tényét átjárja az önirónia. A „valami nagy ünnep volt" rendkívülisége 
tükröződik a külváros életjeleneteiben. A harangok bugása, a szíveket betöltő béke, az 
áldozatát kalaplevéve megtisztelő gyilkos mind a világ áhítatos átlényegülésének jelenségei. 
Önnön születésének ilyen felnagyítását a költő egy szójátékkal zátja le. A bölcső mint 
„alkotmány" és az államlétet szabályozó legfőbb törvény egymásba csúsztatásából a keserű 

" önirónia hallatszik ki: „1905-ben ígyen / Iktattak be az alkotmányba." A mitizálást, a túlzást 
magyarázza ez a származáskép, hisz mintegy kompenzálja a „normális", az igazi család 
hiányát. Ez ugyanis félreérthetetlenül megjelenik a gyermekkor értelmezésében, a szülők-fiú 
kapcsolat minősítésében. A „kártyás munkásnak" fiúként értékelés nem csak a családját 
elhagyó, azzal nem törődő apát jellemzi, de a gyermeki meglét értelmét is csak ebben 
láttatja: az apának a presztízs szimbóluma csak a fiú. Más kép tárul fel az anyáról és az 
anya-fiú viszonyáról. A „szép, ifjú mosóasszonynak" reményt, célt, és ugyanakkor „fejken-
dőbe kötözött gondot" is jelent a gyermek. Az egyébként ambivalens anya-gyermek 
kapcsolat most a felnőtt értékrendszerében tükröződik, amikor is az anyai tevékenységet a 
törődéssel, a gondoskodással azonosítja. Ez azonban a múlt, a jelenben már ez sincs meg: 
„Aszegényasszony rég halott már/De fiát a szél el nem hagyja..." A másutt is látott módon, 
a verszárlatban ismét az anyahiány a domináns elem, hisz az anya elvesztése egy sokat jelentő 
kapcsolat (cél-jövő kiteljesítése, érzelmi bázis) megszűntét is jelenti, s ezzel együtt a 
magáramaradottságot. A magány mértékét az oppozíció minősíti, ugyanis az árvaságot 
kompenzálni látszik az ellentétezés, hogy a fiút a szél gondozza, anya helyett anyja. 
Az Április 11-ben — mintegy az élettörténet zártságát tételezve ezzel az ismétlődő 
szerkesztési móddal — keretszerűen a szél fogja össze azt a sajátos rajzú életutat, amelyben 
utalásjellegűek a biográfiai adatok. Elhalványulnak a megszületést és ezzel együtt a létezés 
kötelességét átpoetizáló öniróniában. Ennek logikus következménye a szülők életében 

» betöltött szerep reális értékelése s a konzekvencia is: az egyedüllét elkerülhetetlensége. 
A vers ily módon az én történetének, pozícióinak őszinte értékelését adja, amellyel a 
húszéves fiatalembernek szembe kell néznie. Kétségkívül, értékvilágából, időívéből egy 
„antitetikus jellegű énontológia" bontakozik ki (Lengyel1 András értelmezése), ám a 
gyermekkort képviselő múlt és az árvaságot tartósító jelen értéküket illetően alig térnek el. 
Legfeljebb a tudatos megélés lehetősége szól az utóbbi mellett. 

Az én-világ viszony harmóniája' és a megtalált identitás jellemzi a huszonegyedik 
születésnapra írott verset. Az Erősödik kéziratáról hiányzik ugyan a keltezés, ám számos jel 

„ utal arra, hogy önmagát köszöntötte vele a költő. Mindenekelőtt az önmeghatározás 
gesztusa, amely személyes énhelyzetét a pillanat aspektusából tárja fel. „Pillantásomtól az 
almák pirosodnak és gömbölyödnek..." — ezzel a szilárd éntudattal indul a vers, s a kiemelt 
valóságrészletek így mind az én hatósugarába kerülnek. A fiatalság energiája, a szerelem 
a szétterjedő és megnövesztett énben koncentrálódik. Persze, ez a túlméretezett alanyiság 
némileg emlékeztet a korábbi fiatalos nagyot mondásra, s tagadhatatlan az expresszionizmus 
partikularitásszemlélete is, ám az Erősödik egészében véve egy ritka pillanat vetülete: az 
énképzet és a tapasztalat egyensúlyban van. Az életképszerű vershelyzet, amelyre az első 
egység épül, a harmadik, záró részben átértelmeződik, s a „fa ágán ülök" a létezés 
absztrakciójává módosul: „Erősödik az ág alattam, erősödöm én is a világon..." A személyes 
identitás ilyen hitszerű tételezését egy mitikus kép támasztja alá, amely az én folytonosságát 
bizonyítja, és a biztos jövőt ígéri. A szerelemvágy nem kínzó érzés, s az anya felidézéséhez 
sem társul negatív fogalmi vagy érzelmi reakció. Épp ellenkezőleg, most nem a halála jelenik 
meg, hanem a gyermek születése, az első találkozás meghitt pillanatai: „Akkor indult el, 
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amidőn anyámra szememet fölnyitottam..." Az Erősödik az önazonosság élményének 
dokumentuma, hisz a költő a múltat, jelent, jövőt egységben láttatja. Ezt a szubjektíve 
megélt azonosságot azonban a verskörnyezet nem hitelesíti. 

1926. szeptember és 1927 szeptembere közötti időszakra a kritikai adás mindössze hét 
verset sorol be. Ezek között nincs születésnapi vers. József Attila Franciaországból való 
hazaérkezése és a Nincsen apám, se anyám megjelenését (1929. február) összekötő közel 
másfél évben is csak öt verse ismert. Az 1928-as műveket szemügyre véve azonban 
születésnapinak tűnik a Nemzett József Áron. Az életrajz elemeiből épül fel, ám láthatóan — 
a Zajtalanul és félelmesen (1926) után most először — a biográfiai tényeket alig kommentálja, 
azokat nem absztrahálja és nem is lirizálja poétikai szándék. A tizenhat sorból tíz a múltat 
taglalja, negatív végkövetkeztetéssel. Az önéletrajz pontosságával a költő név szerint is 
feltünteti szüleit, sót a foglalkozásukat is megnevezi, illetve az anya esetében utal erre. Az 
apa leírásában a családi legenda munkál. A kivándorolt apát a „Nagy Óceánon / szagos 
füveket kaszál" minősítés már halottnak hiszi. Az anya halálát csaknem a diagnózis 
szakszerűségével ismerteti: „Megszült Pőcze Borcsa, / kit megettek a fenék." A népi 
terminológiában a fene a ráknak az elnevezése, s a költő a mama halálának valódi okára 
(méhrák) is utal, a gyomor, a has említésével. A szülők halála után a gyermekkor veszteségét 
majd a felnőtt lét sérelme, a szerelmi kudarc folytatja. Bár név szerint — és a vers 
szemléletéből logikusan — csak az utolsó viszonzatlan szerelem (Wallesz Luca) kerül a 
negatív sorba, azonban alighanem itt a felnőtt ember kudarcsorozata általánosul. Annál is 
inkább, mert így vált a vers jelen időbe, a „most" állapotának leírásával. Az pedig 
ugyanolyan negatív végösszegű, mint a múlt. Az én közvetlen létezését szimbolizáló tárgyak 
(„Bútoraim: árnyak") meglétét éppúgy tagadja, mint a közvetettet, a társadalmit: „Barátaim 
nincsenek". Noha az idő tagolásában a jelen kapja a legkisebb részt, a folyamatos veszteség 
hangsúlyozódik itt, a társadalmi defekt állapota. Az én eddigi története csupa kudarc, 
tragédia, amelyet nincs mód a jelenben sem meghaladni, hisz a kapcsolatok hiánya (se 
szerető, se barát) a társadalmi önazonosság kidolgozatlanságát jelenti. Ebből adódóan az 
önmeghatározás csak a múlt rekonstruálására, a tényleges élettörténetre szorítkozik, hisz 
a jövő a múlt és a jelen negatívumainak projekciója. Nincs életterv, nem motivál célképzet, 
az irónia visszavonja a bajtalanság és az öröklét távlatát. A „Bajom se lesz többé / lelkemmé 
lett mindahány" fájdalmas felhangja mögött figyelemre méltó sorsértékelés húzódik meg. 
A felgyülemlett bajok kitöltik a lelket, azaz az élettörténet tragédiák sorozatával azonos. 
Az „élek mindörökké"-t pedig az előrevetített negatív énkép helyezi idézőjelbe. Az öröklét 
— ez volt az első megjelenések idején a vers címe — ugyanis nem más, mint a létezésnek 
értelmet adó minőségek redukciója. A „gazdátlan és ostobán" mint a lehetséges énkép 
tartalmai, a két szférát egyformán kedvezőtlenül értékelik. A társas kapcsolatok abszolút 
hiányát előlegezi a „gazdátlan", hisz e kapcsolatrendszernek olyan változatát is kétségbe 
vonja, amikor az egyén függ valakitől. Ily módon tehát a „senkihez semmilyen módon nem 
tartozhatom" állítása jelenti egyfelől a jövőképet. A másik oldalon ugyanilyen értelmű 
minősítés található, hisz az ostoba öröklét nem jelenthet az egyén számára perspektívát. így 
a Nemzett József Áron nem csak abban különbözik az eddigi születésnapi versektől, hogy 
aktualizáló énkép-aspektusából szerkesztett énontológiát épít, hanem jövőtlenségével, 
a célképzetek ironizálásával és tagadásával is. Hogy pillanatnyi érzés, a szerelmi bánat 
elkeseredettsége hangolta-e ilyenre ezt a verset, nehéz eldönteni. Érdemes azonban 
összevetni egy közel azonos keltezésű, más rendeltetésű, de ugyanilyen természetű írással. 

1928. április 21. a keltezése az Országos Magyar Diáknyomorenyhítő Akció kérvényé-
nek. A családi viszonyokra vonatkozó kérdésre így válaszol József Attila: „Szüleim 
nincsenek. Egyetlen fiú-voltam. Két néném van, egyik férjnél, így a másikat támogatja. 
Rokonaim földtelen parasztok." Ez a válasz is az árvaságot, az egyedüllétet hangsúlyozza. 
Szükségesnek tartja kiemelni az egyetlen fiú voltát, és a jelenben is folytatódó magányossá-
got. A nővéreitől ugyanis független, a férjnél levő csak a „másikat" támogatja — azaz őt nem. 
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József Attila a megtalált hivatással, a költőszerep szociális tartalmának konkretizálásá-
val, a közösségben való feloldódással elhagyta korábbi aktualizáló verstípusát. A Bartha 
Miklós Társasághoz való csatlakozása, majd tevékeny részvétele az illegális munkában, 
párttagsága ezt a lehetőséget jelentette. Az „adott világ varázsainak mérnöke" (A város 
peremén) a társadalmi igények által visszaigazolt — vagy annak hitt — magatartás, amelynek 
keretei között megfér a személyes én is. Ezen időszak műveiben tételeződik a rend is, amely 
ideaként opponálja a későbbi, a valós világ szerkezetét felmutató versekben a „vas világot". 
(Levegőt!, Eszmélet, Hazám.) Az autentikus emberi lét most még a közösség és a munka 
értékrendszerében alakul, s csak 1933 után válik az identitás zálogává az autonómia. 
Feltűnnek azok a léthelyzetek műveiben, amelyek az én valamely szükségletét pozitív vagy 
negatív módon érintették, s amelyek így az énértékelésben is nyomot hagytak. Sajátos 
dokumentumai ennek a belső szükséggé vált késztetésnek a Rapaport Samuhoz írott 
pszichoanalitikus levelek. Igaz, ezek a vallomások a pszichoanalitikus szimbolika rendszeré-
ben mozognak, ám visszavonhatatlanul bizonyítják a világról való leszakadást, az én—mások 
viszony értékrendi bizonytalanságát, a személyes énkép és a prezentált konfliktusát. „Inkább 
az volt a baj, hogy én úgy kaptam, mint a gyerek, vagyis munka nélkül kaptam ellátást, pénzt, 
és ezért úgy is adtam, mint a gyerek, ti. a gyerek azt adja, hogy szereti, akitől kap" — írja 
a költő volt analitikusának. Ez a sorsa által rákényszerített és feloldhatatlannak tűnő 
gyermekség az önmeghatározásban egyre inkább domináns pozícióra tesz szert. A társadalmi 
létben érvényesíthető „felnőtté" avató szerepek (agitátor, mozgalmi költő, a jövőképet 
ideológiailag megtervező költő) és státuszok (a nők által elismert férfi, férj, barát) számára 
ugyanis csak kudarcot jelentettek. 

Ebben a léthelyzetben írja József Attila utolsó születésnapi versét. A belső idézeteket 
elemző Tverdota György tanulmánya rámutat, hogy a rögtönzés szándéka nem lehetett 
idegen a költőtől, azonban a kivételes megszerkesztettség is bizonyítja, hogy nagyobb 
szerepet tulajdonított művének, mintsem alkalmi bökversnek szánta volna. A Születésna-
pomra valódi születésnapi vers, mind struktúráját, mind poétikáját, mind pedig stratégiáját 
illetően. A költő a krisztusi kor küszöbén köszönti magamagát. A vers életkort rögzítő és 
állapotmegjelölő részében ugyanis ez visszhangzik: a magányosság. Az önmagának szerzett 
„meglepetés", „ajándék", olyan paradoxonsor, amelynek öniróniája nem fedheti a szomorú 
valóságot, a teljes társtalanságot. Ez az önirónia minősíti az életutat és annak eredményeit is. 
Az „elszelelt" ige nem egyszerűen az eltűnt életszakaszt, az életkort jelzi, hanem annak 
tartalmát, pontosabban tartalmatlanságát is. A hiábavalóságot az egzisztencia sikertelensége 
bizonyítja. A jól ismert korabeli sláger egy bizonyos létminőségre vonatkozik, ez azonban 
a költőnek nem adatott meg. A gúnyos rímpár („Az ám / Hazám") erre, a konszolidált létből 
való örökös kiszorultságára emlékeztet. Annál is inkább, mert felidézi életének egyetlen 
olyan esélyét, amely — értelmezése szerint — lehetőséget garantált volna a társadalom által 
is elfogadott önérvényesítésre. Ez pedig az „oktató", a tanár. Ezt az eshetőséget a jelen 
helyzettel szembesíti, s ebben az összevetésben a költői státusz egyértelműen alárendelődik. 
A „töltőtoll koptató" mérhetetlen öniróniáját felerősíti egy utalás is, a társadalomból 
kirekesztett réteggel való önazonosítás: „nem ily... szegény / legény." Ez a tanár társadalmi 
státuszát felértékelő szemlélet a jelen helyzetéből érvényesíti értékrendjét — (bár kétségkí-
vül a tanárság akkortájt nem csak társadalmi presztízst, de egzisztenciát is biztosított) —, 
s a kompenzációs szándék felidézi a biográfia azon eseményét, amely megfosztotta az egyént 
a kiegyensúlyozott anyagi lét esélyétől. Emlékeztet a híres Horger-afférra, de sokkal 
nagyobb szerepet tulajdonítva annak, mint amekkora a valóságban volt. Azaz az eltanácso-
lás, az életpálya negatív élményeinek összegződéseként, az egyénnek a társadalomból való 
kizáródásának szimbólumává nőtt, és így az életkudarc okának minősül. A szegedi 
professzorral való konfliktus tehát egy aktuális életstratégia szemléletében — ellentmondva 
ezzel a valóságnak — nyeri el ezt a megkülönböztetett jelentőséget, és szűkül le így 
a kudarcot kiváltó tényezők sorozata egyetlen, fiatalkori okra. A verszárlatban megfogalma-
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zódó jövő ugyanúgy szimbolikus ábrázolatú, hisz a tiltással szembeszegezett, távlatba 
helyezett minta a nagy költőt ígéri, akinek művei nem egy egész népet tanítanak. 
A kiteljesedés tehát nem a korábbi születésnapi versek költőportréját jelenti, aki a közösség 
sorsában érvényesíti nagy eszméit, hanem egy, a valóságtól már elvonatkoztatott ideát. 
A halála után műveivel „tanító" költő reményét. 

A születésnapi versek a művészi szövegek szerveződésének sajátos rendjében 
a személyes létet, annak történéseit, aktuális helyzetét, majd egy igényelt és kiteljesíthetőnek 
vélt társadalmi szerepet írnak le. Csaknem minden műben közös azaz emberi-költői szándék, 
amely a múlt értelmezésével a jelenbeni létet is definiálni kívánja, vagy legalábbis a kettő között 
összefüggést kíván feltárni. A múlt pedig legtöbbször az árvasággal azonos, amelynek 
motivisztikus megjelenési módja az anya emléke, hiánya, s amely beárnyékolja az egész 
élettörténetet. A korai születésnapi versekben is konzekvens motívumként tűnik fel az 
egyéni kiteljesedés formáját a társadalmi szerepvállalásban láttató identitásminta. 
Az érlelődő egyéniség megmutatkozik azokban a vágyott ideákban, modellekben, amely 
mögött nem lehet a személyiségnek fedezete. Közös — és lényeges — vonásként azonban ott 
munkál a költészet, a költői szerep, mint a társadalmi és személyes identitás kiépítésének 
lehetséges eszköze. Nem csak az életmű, a biográfia is bizonyítja, József Attila valóban 
„Isten kegyelméből való költő volt", aki tudta is ezt, készült is erre. Amikor azonban ezt 
a szerepet a direkt társadalmi viszonyok közepette próbálta érvényesíteni, sajátos konfliktus-
helyzetbe került. A szerepelvárás és a költészetről vallott felfogása ugyanis nem találkozott. 
A Döntsd a tőkét, ne siránkozz deklaráltan osztályharcos szemlélete nem talált kellő 
fogadtatásra a baloldalon, pedig ezek a versek meg akartak felelni a korabeli marxista 
elvárásoknak, még a művésziség feláldozásával is. A visszaállított művészi rend mögül 
(A Medvetánc ilyen tárgyú versei) viszont elveszett a mozgalmi-közösségi háttér, a költői 
szerep visszaigazolására. Már A város peremén keserűsége („A költő ajkán csörömpöl aszó") 
is az identitás ilyen válságára utal, a Szállj költemény „Nem muszáj hősnek lenni, ha nem 
lehet" szomorú ténymegállapítása, az Ós patkány terjeszt kórt... öniróniája („A költő 
hasztalan vonít") pedig az énazonosság hiányáról vall. A Kész a leltár Petőfi-parafrázisa és 
a Születésnapomra értékelése mögül kiérződik a „híres vagy, hogy ha ezt akartad" (Karóval 
jöttél) mindent visszavonó önmeghatározása, az identitást vesztett ember fájdalma. Egyik 
utolsó töredékében írja József Attila: „Nincs közöm senkihez, szavam szálló penész / vagyok 
mint a hideg, világos és nehéz". 

MONOSTORI IMRE 

Újra és újra: népi-urbánus viták 
Szinte egy időben (1990 második felében) jelent meg két igen fontos (és nem kevésbé 

tanulságos) összeállítás a népi-urbánus vita témaköréből: a Nagy Sz. Péter szerkesztette 
dokumentumkötet (amely az 1932 és 1947 közötti, a témába vágó cikkek válogatott 
gyűjteménye a Rakéta Könyvkiadó gondozásában) és a Századvég című periodika ez évi 
2. száma, melynek címe: Népiek és urbánusok — egy mítosz vége? 

Rögtön fenn is akadhatnánk e cím kétértelműségén. Persze, nem a kérdőjel miatt, 
hanem azért, mivel nem derül ki világosan, hogy a szerkesztő, Gyurgyák János magát 
a problémát minősíti-e mítosznak, melyet — mint mesterségesen keltett ködgomolyt — szét 
kell fújni, el kell oszlatni (előszavában „hamis dilemmá"-ról beszél); avagy tartalmilag 
éppenséggel az ellenkezőjét sugallja; azt, hogy e nagyon is valóságos, sőt nagyon is súlyos, 
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