
SZABOLCSI MIKLÓS 

„MEGFÁRADT EMBER"* 

. • 

1923 szeptemberében József Attila odahagyja Makót — és Pestre utazik, Vége a gyermek
kornak, vége a kamaszkornak — az ifjúság kezdődik: nehéz, küzdelmes, kínos ifjúság. Búcsú 
és előretekintés, lezárás és kezdet egyben a „makói időszak" záró verse, a Megfáradt ember. 

A földeken néhány komoly paraszt 
hazafele indul hallgatag. 
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én, 
gyenge füvek alusznak a szivem alatt. 

. - • • . • . : . : . . ' • • : 

A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget, ' ' . 
harmattá vált bennem a gond és teher; -••, . 
se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, 
csak megfáradt ember, aki itt hever. 

- * • • • : • . • • ' . . : ' . • ' ' ; • . 

A békességet szétosztja az este, , ' • • • , 
meleg kenyeréből egy karaj vagyok, 
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra 
s homlokomra kiülnek a csillagok. 

': . . , I • • •• - :i . v. ;.,r-.rí 

Sajátos vers — olyannyira kész, befejezett, végleges, hogy csaknem változtatás nélkül 
iktatta tizenegy évvel később a Medvetáncba, s közölte közben is sokszor. De „kész" vers 
más szempontból is: végpontja egy fejlődésnek és megnyitója egy újnak, a József Attila-i 
költészet, világlátás, értés sok áramlatának. Nem hiába emelték ki oly sokan, foglalkoztak 
vele annyian.1 

Mikor írta a verset? Legkorábbi szövege egy Espersit Jánosnak 1923. dec. 15-én származó 
levél hátlapján található: „Egy verset küldök a másik oldalon a Friss karácsonyi számába", 
— s valóban, a Makói Friss Újság 1923. dec. 23-i számában meg is jelent.2 Ám nem valószínű, 
hogy a vers éppen ekkor, 1923 decemberében keletkezett volna - hangulata nyári vagy kora 

: • ' " • • • . . ' • • : • • • . . . • • ' • . :r • • 

* Egy monográfia bevezető fejezete. 
1 Fülöp Ernő ( = FEJTŐ Ferenc): Korunk 1935. II. sz., uő: JA költészete, a Szép Szó JA 

emlékszáma 1938. 73., KASSÁK Lajos: Népszava 1938 dec. 18., — RÉVAI J.:Vál. irod. tan. 
342/3, GYERTYÁN E.: Költőnk és kora, 1963. 141, SZILÁGYI Péten Az anapesztuszok 
funkciója JA költészetében. ItK 1965. 547. FODOR András: Szólj költemény Bp. 1971. 
46—47. stb. 

2 L. PÉTER László: Espersit János: IT Füz 1. sz. 58. — A vers többi megjelenésére 1. ÖM I. 
394—5. Az ottani adatokhoz hozzáfűzhető még, hogy az ott k3-mal jelölt kézirat jelent meg 
Pérely Imre kiadványában. Magyar írók. PÉRELY Imre rajzai. Bp. 1927. 29. 
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őszi —, eszerint éppen a Makóról való búcsúzáskor, 1923 szeptemberében íródhatott — vagy 
azt a hangulatot, látomást, állapotot őrzi s adja vissza néhány hónappal utóbb. Még azt is 
hozzáfűzhetjük: a versbeli táj előképe a Maros mente; az a jellemző részlet, amit oly sokszor 
látott, amelyet Saitos Gyula kis házától indulva néhány perc alatt elérhetett — vagy Kesztner 
Zoltánéktól, a villanyteleptől kis sétával eljuthatott — az a Maros-part, amelyet barátja 
és pártfogója, az amatőr fényképész, Kesztner Zoltán annyiszor kapott le. 

De mindez valóban csak a legkülső keret, alkalom. De fontos beszélni róla; mert a 
Megfáradt ember kerete, külső formája, megformálása a szokott, a hagyományos, impresz-
szionista tájvers — vagy legalábbis először annak tűnik. Tüzetesebb vizsgálat fejtheti meg a 
vers sajátos hatásának egyik titkát: a hagyományos, szokott forma mögött, annak burkában 
szokatlan, új „belső forma", hangulat, nyelv, érzés rejtőzik, a költő legegyénibb hangja az 
átvett ruhában. 

Induljunk ki hát a legkülső burok vizsgálatából. A Megfáradt ember — grafikai képe is — 
szokottat mutat: az a három, négysoros szakaszból álló, leíró-tájat idéző, festői látványt mutató 
verstípus, amely — a franciák nyomán, s talán elsősorban Verlaine s kortársai ihletésére — 
annyira elterjedt Magyarországon, s amely a Nyugat költőinek egyik kedvelt műformája lett. 
Hadd említsük csak József Attilának ekkor még mindig mesterét, Juhász Gyulát. Voltaképpen 
csak tágabb, lazább változata, kényelmesebb variánsa ez a szonettnek — s belső szerkezete, 
mondhatnánk cselekményvezetése is hasonló ehhez: 

állóképszerű, leíró jellegű, állapotrajz, mint indítás 
kényelmes, belső mozgás, lassú cselekvések, helyváltoztatás időben, térben 
csattanó, „pointe", felkiáltás, az új felfedezése, vagy melankolikus lehalkulás formájában, 
mint befejezés. 

Ezt a szerkezetet követi oly sok Juhász Gyula vers is — sőt ennek a szerkezetnek engedel
mes követése, sablonná változtatása egyik oka a Juhász-költészet sajátos monotóniájának. 
A szerkezetnek szonettformában való megjelenésére hosszú sort idézhetnénk — hadd hivat
kozzunk csak a Shakespeare estéfe-re. (Más oldalról a háromszor négysoros vers külső formának 
talán leghíresebb példája a Milyen volt szőkesége..., ennek belső szerkezete azonban már 
Juhásznál sem az előbb vázolt szokott sémának megfelelő.) A szonettszerű belső cselekmény
vezetés és a 3x4 sor találkozása Juhász Gyulánál pl. a Dal: „Szabad legyen még ezt dúdolni 
halkan . . . " , csattanójával: 

Ilyenkor sírnak gyantát fiatal fák, 
Ilyenkor fáj az elmúlt fiatalság 1 

És ennek a formának számtalan realizált változata közül hadd említsük meg az ez években 
keletkezett, témában is a József Attila verséhez közeleső A Tiszánál-t, vagy A vén cigánynak-
ot; és voltaképpen ennek a formának csak némileg bővített változata a Juhász Gyula költé
szetének egyik csúcsa, a Tápai lagzi is. 

Mindezzel csak arra akartunk utalni, hogy a forma, a választott műnem ismerős volt — 
használt, ismert költőnek és olvasónak egyaránt — József Attila levehette a készletek polcáról. 
De mit tett vele? 

Még mindig a külső formánál maradva: a hagyományossá váltat, a szokottat belülről 
lazítja — mintegy mégegyszer megmutatva: ezt is tudja —, s ugyanakkor menekül is már tőle, 
új utakra tér. összefoglalóan: a szigorú-szabályos formát a szabadvers felé közelíti — már csak 
a külső keretek maradtak meg belőle. Juhász Gyula említett verseinek rímelése párosrím, 
vagy ölelkező rím — a Megfáradt ember a lazább félrímmel él. A sorok szótagszáma mintha 
megnyúlna — 10—9 — 11 — 12/11—11 — 12—10/ s csak az egyedüli szabályos harmadik sza-
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kasz 10—10 — 11—11. Az egyes szakaszok szabályos jambussal indulnak, — majd sokfélekép
pen értelmezhető, ritmizálható sorok következnek —, amelyek leginkább az Ady „bújtatott", 
„homályos" ritmusait, egymásba játszható képleteit mutatják, a második sort pl. Szilágyi Péter 
így értelmezi: „lehet háromütemű hangsúlyos (4—2—3), de lehet anapesztusszal élénkített 
jambus", s a többi sorra is fenntartja a kétféle ritmizálás, az időmértékes, anapesztusba tor
koló jambusi és a hangsúlyos tagolás lehetőségét.3 Más véleményt vall Szuromi Lajos. Szerinte 
„3—4 ütemű, metszetkapcsoló—ütemkapcsoló változatokat keverő bimetrikus vers."4 Eszerint 
ő is „kettős ritmust" észlel, a jambusi sorok hangsúlyos kapcsolódását is; Szilágyi ritmustáb
lázatából pedig a verselés sajátos vegyessége, vitatott lazasága, változékonysága is kiderül. 
(Szempontunkból tehát mindkét metrikus azonos eredményre jut.) Mindenesetre: a Meg
fáradt ember lazább, szabadabb, beszélőbb ritmusú — belső struktúrájában a szabad vershez 
közelít, egyes sorai szabálytalanságát a gondolathoz-lélegzethez idomuló szabad ritmus ma
gyarázza, más sorokban (főleg a szakaszok kezdő soraiban) visszatér a szabályos jambusos 
lüktetés, mintegy hagyományos keretül. Verselését tekintve tehát ez a költemény: átmenet a 
Nyugat impresszionista verselésétől a szabadvers felé. 

Különféle tartalmi-stilisztikai eredetű elemek keverednek, pontosabban: ötvöződnek szerves 
egységgé a versben. Az indítás, mint mondtuk, jellegzetesen Juhász Gyula alföldi verseire 
utal,5 elég egymás mellé állítani néhány sort: 

Az esti ködben, őszi esti ködben 
Hazabotorkál, véle a homály . . . 

(Shakespeare estéje) 
Felgyöngyözik a kisváros ködéből 
Honvágyóan az alkonyi zene. . . 

(Térzene) 
Kis sömlyék szélin tehenek legelnek, 
Fakó sárgák a lompos alkonyatban . . . 

(Magyar táj, magyar ecsettel) 
Az alkonyi Tiszán átszáll merengőn 
A takarodó trombita szava . . . 

(Szelíd, szegedi versek I.) 
Pipacsot éget a kövér határra 
A lángoló magyar nyár tűzvarázsa. 

(Magyar nyár 1918) 
Kövéren áznak a komor barázdák, 
A hantokon a záporszem kopog . . . 

(Boldog halottak) 
A földeken néhány komoly paraszt 
Hazafele indul hallgatag. 

Látnivaló az intonáció azonossága, az indítás rokonsága, amely még nyelvtani struktúrában, 
az áthajlás módjában is megmutatkozik. De találunk a Megfáradt emberben jellegzetesen Ady
ihlette sort is: a 

3 SZILAGYI Péter: JA időmértékes verselése. Bp. 1971. 56. 
* SZUROMI Lajos bírálata Szilágyi Péter könyvéről. ItK 1971. 6. 758. 
5 GYERTYÁN (i. m. 142) az indításnál egy Appollinaire-vers, az ősz hangját idézi: Dans 

le brouillard s'en vont un paysan cagneux . . . . Magunk ennek az appollinarie-i sornak hangját 
inkább egy Füst Milán versben érezzük: A ködben két banya szidott egy részegest.. . (A részeg 
kalmár) — lehet persze, hogy mind a három versindításban egyazon, a korban szokott formula 
nyilvánul meg. 
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se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér — amely nyelvtanilag, szótagszámban, ritmus
ban is kiüt a költeményből, természetesen a 

Sem utódja, sem boldog őse, 
sem rokona, sem ismerőse . . . . 

• 

sorokra megy vissza, s ugyanakkor elődje is a Nincsen apám sem anyám ismert sorainak. És 
van a vers szövegében egy ismét máshonnan jött sor: 

A békességet szétosztja az este . . . 

amely struktúrájában, felfogásában, jellegzetesen expresszionista fogantatású — Kassák Lajos, 
vagy még inkább Szabó Dezső szerkezeteire emlékeztet. És végül: a vers zárása, mint ahogy 
egész menete is — Verlaine L'heure du berger-fire emlékeztet: 

La lune est rouge au brumeux horizon, 
Dans un brouillard qui danse, la prairie 
S'endort fumeuse . . . 

Les chats-huants s'éveillent, et sans bruit 
Ráment l'air noir avec leurs ailes lourdes 
Et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. 
Blanche, Vénus émerge, et c'est la Nuit. 

Piros a hold, dereng a láthatár, 
párologva alszik az esti rét a 
táncoló ködben,... 

a zenit tompa fényben állva reszket, 
kigyúl a fehér Vénusz: itt az éj. 

(Szabó Lőrinc ford.*) 
: 

Gyertyán Ervin7 még más utalásokat is felfedez: Goethe Vándor éji daláét — amelynek, ha 
nem is szövegszerű és ritmikai, de hangulati nyoma valóban nem idegen a verstől — és még 
Schiller örömódá}áét is — ebben kevésbé tudom követni. De lényeg az: ezeket a különféle helyről 
származó elemeket szerves, harmonikus, újfajta egységbe olvasztotta a költő. 

Ez a szerves egység, ez a látszólagos oldottságában is átgondolt, szigorú építkezés — meg
mutatkozik a költemény szerkezetében — mégpedig mind a fogalmi, mind a hangtani elemek 
rendjében is. Szigorú átgondoltság szabályozza például az egyes képzetek, fogalmak egymásra
következését: 

I. szak: emberek — folyó én füvek 
II. szak: folyó én— emberek én (ált.) 

III. szak: kenyér én folyó én 
csillag. 

• • • • • • 

6 A magyar fordítás, mint Szabó Lőrinc legtöbb fordítása, nem adja vissza az eredetinek a 
József Attiláéhoz hasonló lejtését, a Verlaine-szöveget izgatottabbá, szaggatottabbá változ
tatja. 

7 1 . m. még 142. 
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A képzetek sajátos egységét és logikáját erősíti a mikroelemek belső logikája: hadd utaljak 
csak a mély és magas hangok váltakozására, a sorvégek és rímek kihangzására. Nagyon ál
talánosan szólva: a világot, a természetet, a nagy Egységet, a közösséget a mély hangok szó
laltatják meg — a nyugalom, megbékélés, beleolvadás jelzője is az a— o hangzás. Az egyén, a 
helyét nem lelő individuum, az általánossal szembeni lázadás hangja, e-hangon szól (a 
paraszt — ember, az este — csillagok ellentéte — természetesen, oly módon, hogy a szavak ere
deti jelentéséhez a környezet még külön konnotációt ad). 

Kik között valósul meg ez az egység? A természet, annak nagy egységei és kis elemei vesz
nek részt benne, másrészről a „többi ember", és végül a fáradt, küzdő költőegyén, az Én. 
Mindezek sajátos egysége képezi a vers hangulati — tartalmi, mikro- és makroelemekben meg
nyilvánuló egységét: a természet kis elemei, a „gyenge füvek", a csillagok, a komoly parasztok 
is a megfáradt emberrel válnak eggyé, a költőegyén mintegy eggyé válik, felolvad a természet
ben, a világban: „meleg kenyeréből egy karaj vagyok" — hangzik a lefelé ívelő, elpihenő 
dallamvonalú megállapítás. 

De még ezzel sem jelentene igazán újdonságot sem a magyar, sem a világlírában. Ilyenfajta 
feloldódásra, eggyéválásra a magyarban Vajda János Nádas tavon-ja, a világlírában a roman
tikusok, s újabban Francis Jammes óta sok példa volt. De van egy néhány olyan vonás, amely 
felejthetetlenül egyénivé bélyegzi a verset. Olyan vonások, amelyek már az érett József Attilát 
előlegezik, olyanok, amelyek művének éppen „József Attila-i" ízt adnak. 

Ilyenek: a jellegzetes „kicsinyítés", az apró jelenségek iránti mély megértés és szeretet: 
a „Gyönge füvek" megidézése — az a költői sajátság, amely utóbb a Hangya leheletfinom kép
ben, majd a nagy tájversek részleteiben bomlik ki. 

De a „gyönge füvek" arra is példa, hogy a legkisebb egységekben, jelző—jelzett szó kapcso
latokban is milyen feszültséget tud teremteni — egyik jellegzetes példájaként antropomorfi-
záló képalkotására. A „gyönge" emberi tulajdonságot sugall — mint ahogy a „csöndes, nagy 
nyugalom" is ilyen jellegű kapcsolat. És méginkább mutatja jellegzetes hajlamát a képalko
tásban a „harmattá vált bennem . . . " — absztrakt folyamatokat, pszichológiai vagy szoci
ológiai jelenségeket egy-egy tömör, a természetből vett képpel világít át. A „harmattá vált 
bennem . . ." -szerű képalkotás még mélyebben és még teljesebbért, az érett költőnél is vissza
tér — a kép az Óda és az Eszmélet képtechnikájának előzménye is. 

És a képek sajátos hangulati egységet képeznek, mondhatnánk egységes színezésűek, egy 
képzetkörből vettek, merészségükben is fegyelmezettek. E vers „hallgatag", „csöndes", 
„nyugodt", „megfáradt" jelzői — a (nyugalom az egyedüli szó, amely kétszer tér vissza), 
antropomorfizáló képeinek szélessége, s ugyanakkor intimitása biztosítja ezt az egységet. És 
még egy vonás, amelyre már Fejtő Ferenc figyelmeztetett: a lappangó irónia. A természetbe 
való beolvadást, a nagy megfáradást lappangó irónia színezi: Egymás mellett fekszünk, a folyó 
meg én ... — ebben a sorban valóban ott van az idézőjel is, a távoltartás is, a hamiskás játék 
is. 

A képek arról is árulkodnak, hogy a versképző erők között ott munkál egy olyan tényező, 
amely ugyancsak mélyen alkati sajátja: nem szemléli, leírja a tájat, hanem eggyé válik vele, 
azonosul vele, vele lélegzik, részévé válik. Van a képeknek egy különösen megragadó, jellemző 
része: — olyan képzetek, fordulatok, amelyek, hogy így fejezzük ki magunkat, önéletrajzilag 
motiváltak, színezettek. A „se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér . . . " — sor minden egyes 
szava mély fájdalmakra figyelmeztet — a kinevetett, nőre vágyó kamasz —, az apátlan, 
anyátlan árva — a nemzeti politizálásból kiábrándult lázadó — végül az, akinek testvére 
van, de ez mégsem igazán az —, már ezek a fájdalmak összegeződnek itt. S még tágab
ban: a képeknek van egy olyan „szegényember"-rétege, amely a nehéz gyermekkor és 
kamaszkor — József Attila számára ekkor még a jelen — élményeiből táplálkozik. — Képei
nek erre a „szegényember"-rétegére már sokan felfigyeltek. Ebben a korai versben is ott ez az 
élményvilág — az utolsó szakasz fájdalmas, az eltűnt apa hiányát fájlaló képsorában: A békes-
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séget szétosztja az este/Meleg kenyeréből egy karaj vagyok . . . Fejtő Ferenc szerint: „Ez a 
kettősség: a magány, elbujtatott s csak közvetve-kitörő s áthárított vágyaival s a béke, az esti 
csönd enyhülete csodálatos kifejezést nyer az utolsó strófában, ahol »a békességet szétosztja az 
este«, m i n t . . . ? A versből hiányzik, de bennünk okvetlenül megrezdül már az asszociáció: 
mint az apa, családi vacsorán, a kenyeret. — S a »gyengébbek« kedvéért a versképző ösztön 
hasonlat-átugrással erősíti fel a rejtett célzást: »meleg kenyeréből« (ti. a békességnek) egy karaj 
vagyok."8 Valóban tehetjük hozzá, a „szegényember"-aspektus kettősen is ott van a két sor
ban: a kenyeret-osztás motívumában, s az apahiányban. 

Sajátosan „József Attila-ivá" teszi a verset egyik fő hangulati-érzelmi motívuma: a béke
vágy, a megpihenni vágyás. Olyan motívum ez, amely kezdetektől végig kíséri a költőt: 
állandó harcban, küzdelemben a kötelezettséggel, a helytállás szükségével, az emberi, politikai 
feladatok vállalásával. Legkiélezettebben a Bánatban: 

Futtám, mint a szarvasok, 
lágy bánat a szememben. 

Szarvas voltam hajdanán, 
Farkas leszek, azt bánom. 

Ez a békevágy, idill-vágy, ez az elnyugodni, megpihenni vágyás — amely voltaképpen so
hasem jutott, nem juthatott osztályrészéül — végigkíséri vágyként, ellenpontként egész köl
tészetét. A „harcos" mellett a „játékos", a „zordság, keménység" mellett a „báj, kecs, csín" as
pektusa ez nála — s a Megfáradt emberben a végén ez a vágy az erősebb. 

S itt érünk el a költemény magváig, hangulati-érzelmi egységének kérdéséhez: mi az ural
kodó benne: a harmónia vagy a kielégületlenség — a boldogság, a kielégülés — vagy ellen
kezőleg: a melankólia, a feloldódni nem tudás? A vers egyik első elemzője, Fejtő Ferenc sze
rint: „A mondanivalója a versnek a fáradtság határtalan gyengédsége és szeretetvágya . . . A 
fáradtság egyszerre teljes elmagánosodás és lemeztelenülés . . . s ugyanakkor beleilleszkedés a 
természet békés, pihentető, regeneráló rendjébe. . . a békében bánatot, a nyugalomban 
fájdalmat érzünk sajogni. »Harmattá vált bennem a gond és teher« énekli és mi fordítva érez
zük: a gond és teher vált benne harmattá.. ."9 Korábbi cikkében is úgy látja már, hogy a fáradt
ság a legmélyebb vonás: „Sok a »fáradt« jelző e korai versekben s ez nem lehet póz. Fáradt por, 
fáradt bor, megfáradt ember: a munkás JA".10 Gyertyán Ervin ellenkező véleményen van: 
szerinte a schilleri emberek testvériség-gondolatában, az örömóda hangján teljesedik ki a vers, 
„de JA egy szonett intimitásával mondja el azt, amit az »An die Freude« himnikus szárnyalá
sával, ódái hangszereléssel fejezett ki, és JA-nál valami csendes, szomorkás ténymegállapítássá 
lesz Schiller részegítő büszke felismerése".11 

Bizonyos: a mélységes fáradtság érzete uralja a verset, a fáradtság, a megpihenés, a minden-
ségben feloldódás vágya. Ezt sugallja a vers címétől, a lassú ritmusig, az oldott verseléstől a 
kulcsszavakig a vers egésze. Ez a nagy fáradtság — amelynek oka s alapja szenvedés, gond, 
árvaság, egyéni, családi bajok, a kor fiatal nemzedékének közös panasza. Am ezt a mélységes 
s indokolt fáradtságot és bánatot oldja fel, változtatja szinte kielégüléssé, boldogsággá a 
természet — a folyó, az este, a csillagok —, s ehhez a feloldódáshoz, igaz megpihenéshez segí
tenek hozzá a társak is, a többi ember, a „néhány komoly paraszt". Kettős érzésű, kettős 
hangulatú tehát a vers, kétségtelenül: mély fáradtság, melankólia, bánat — mely azonban 

»I. m. 73. 
9 1 . m. 73. 
10 Korunk, 1935. febr. 
» L m . 143. 
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feloldódást, enyhülést nyer —, s a vers belsejében a gyengédség, a kis elemek, a kis élőlények 
iránti szeretet enyhíti a fájdalmat, kihangzásában pedig egyöntetűen a kibékítő megoldást 
sugallja. Ezt a kibékítő megoldást, a világ, lények, természet egyetértő részvéte, jósága hozza 
meg. Ilyen szempontból is összegező a vers: a „komoly parasztok", a Maros-part világát össze
gezi — emeli még egyszer a fénybe —, de már előlegezi az elkövetkező évek absztraktabb vilá
gát, a természet, a sors nagy erőivel való birkózást, a Jóság által való megváltás gondolatát. 
S megállás is a vers: az újabb szerepek, harcok, csaták előtti erőgyűjtés — a „megfáradt ember" 
egyedül van önmagával és a világgal —, hogy azután továbbinduljon. 

És, mint igyekeztünk rámutatni, úton van a vers megformálásában is a szokottból az új felé. 
Külsőleg még a régi, „nyugatos", impresszionista versformában él, de belülről lazítja, alakítja 
— új eljárásokat, új képtechnikát próbálgat, alakít és formál. Belső lazítás, alakítás, tovább-
formálás, amely a bonyolultság, a feszültség, a többrétegűség irányába mutat — a Nyugat
verstől a szabadvers felé. De újításait erős keretbe fogja — s egyik jellemzője lesz következő 
éveinek s egész pályájának is a belső bonyolultság és a fegyelmezett keret ellentéte. Az egy
irányú, egyoldalú versből kezd többirányú, többrétegű válni, erre utalnak a megfordítható 
hasonlatok, erre utal az ironikus mellékíz, erre az objektív tényvilág szubjektív átértelmezése. 

315 


