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Vass Judit 

 

  JÓZSEF ATTILA 

ESZMÉLET 

 

         

     

 BEVEZETŐ 

 

József Attila a 20. század egyik legegyetemesebb költője, aki illúziók nélkül néz szembe 

a kor legsúlyosabb problémáival. Verseire a létfilozófiai és etikai kérdések túlsúlya 

jellemző, a magyar gondolati líra nagy összegzője. 

 

TÉMÁI  

 

Leggyakoribb témái:  

• az én és a világ kapcsolata (Medáliák, Eszmélet),  

• az elidegenedés (Téli éjszaka),  

• a szegények sorsa (Külvárosi éj, Tiszazug)  
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• a szabadsághiány (Levegőt!),  

• a nemzeti sorskérdések (A Dunánál, Hazám),  

• a szerelem (Klárisok, Óda),  

• a szülő-gyermek viszony (Mama, Kései sirató),  

• istenkeresés (Bukj fel az árból, Nem emel föl).  

• analitikus versek (Karóval jöttél, Tudod, hogy nincs bocsánat),  

• etikai kérdések (Két hexameter), amelyek számára elválaszthatatlanok a 

művészettől :„Költő vagyok, / mit érdekelne engem a költészet maga”. (Ars 

poetica)  

Verseinek jelentős része önreflexió, amelyekben biztos kapaszkodókat keres a világban. 

Életének nagy tragédiája, hogy mikorra költészete kiteljesedett, József Attila, a 

magánember összeomlott. Gyógyíthatatlan neurózisa, mentális zavarai miatt a lélek 

szétesett, már nem talált sem kint, sem önmagában kapaszkodót, öngyilkosságba 

menekült. 

POÉTIKÁJA 

Költői nyelve több forrásból táplálkozik.  

Első verseire a nyugatosok lírája hatott, költészete még másodlagos élményekből 

fakadt. A versek és a költő valós világa között óriási a szakadék. (Szépség koldusa, 

1922.) 

Eredeti hangját a második kötetében találta meg (Nem én kiáltok, 1925). Ekkor az 

avantgárd, azon belül is az expresszionizmus, illetve a szürrealizmus volt 

hatással rá (Nem én kiáltok, Medáliák). Később kísérletezik a népiességgel is, amit a 

szürrealizmussal összekapcsolva, ugyanazt a szintézist teremti meg, mint Bartók a 

zenében: a legmodernebb stílust ötvözi az archaikussal. A kettős hatás tükröződik a 

versformákban is, szabad versek váltakoznak a dalformával. (József Attila, 

Klárisok) A 3o-as évek költészetére már a klasszicizáló avantgárd, hagyomány és 

modern szintézise jellemző. 

Képalkotására legnagyobb hatással a szürrealizmus volt, amely felszabadította a 

költői fantáziát, és a szabad asszociációkra épült. A szabad asszociációk 

alkalmazásával fejlődik ki a stílusára oly jellemző komplex kép, amit már a Külvárosi 

éjben is megfigyelhetünk. A József Attila-i komplex kép egyik lényege az 

antropomorfizáció: a tárgyak átlelkesítése. A  környezetben rejti el az ott élők 

sorsát, gondolatait.  
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Csönd, - lomhán szinte lábrakap 

s mászik a súroló kefe; 

fölötte egy kis faldarab 

azon tünődik, hulljon-e.  

 

A képnek így mindig több jelentéssíkja van: egy konkrét és egy absztrakt, gyakran 

mitikus.  

A raktár megfeneklett bárka, 

az öntőműhely vasladik 

s piros kisdedet álmodik 

a vasöntő az ércformákba. (Külvárosi éj) 

 

Kései verseiben gyakori az önmegszólító verstípus, amelyekben önmagával folytat 

dialógust. Ezekben a kései alkotásokban a végső tisztázáson van a hangsúly. Ebből a 

vágyból fakad a stílus dísztelensége, a  költői nyelv racionalizmusa. Tragikus ellentét 

ez: minél szétesőbb a személyiség, a stílus annál fegyelmezettebb, szikárabb. (Tudod, 

hogy nincs bocsánat) Ezt a szentenciózus szikár stílust viszi majd tovább Pilinszky 

János. Az utolsó versek már a minimalista versbeszéd előfutárai. A minimalizmus a 

minimális közlésre redukált szöveg: rövid kijelentő mondatok, gyakran a kötőszók 

hiánya jellemzi. 

Ez a racionális stílus már az Eszmélet c. versre is jellemző. József Attila a 

metaforákat a hétköznapi környezetből veszi ( halom hasított fa, teherpályaudvar, 

macska, fogaskerék). Jelentésükhöz akkor kerülünk közelebb, ha a hétköznapi 

tapasztalatokból indulunk ki. Pl. „Hallottam sírni a vasat, az esőt nevetni” . A vas azért 

sír, mert az esőben rozsdásodik, romlik. Az eső nevet, mert nincs kitéve az ember által 

alkotott dolgok romlandóságának, mulandóságának. 

 

 

 

JÓZSEF ATTILA 

 ESZMÉLET  

 

 

Az Eszmélet Latinovits Zoltán tolmácsolásában: 

https://www.youtube.com/watch?v=AZkJ0aPDKZk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZkJ0aPDKZk
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ESZMÉLET 

 

1. 

Földtől eloldja az eget 

a hajnal s tiszta, lágy szavára 

a bogarak, a gyerekek 

kipörögnek a napvilágra; 

a levegőben semmi pára, 

a csilló könnyűség lebeg! 

Az éjjel rászálltak a fákra, 

mint kis lepkék, a levelek. 

2 

Kék, piros, sárga, összekent 

képeket láttam álmaimban 

és úgy éreztem, ez a rend - 

egy szálló porszem el nem hibbant. 

Most homályként száll tagjaimban 

álmom s a vas világ a rend. 

Nappal hold kél bennem s ha kinn van 

az éj - egy nap süt idebent. 

3 

Sovány vagyok, csak kenyeret 

eszem néha, e léha, locska 

lelkek közt ingyen keresek 

bizonyosabbat, mint a kocka. 

Nem dörgölődzik sült lapocka 

számhoz s szívemhez kisgyerek - 

ügyeskedhet, nem fog a macska 

egyszerre kint s bent egeret. 

4 

Akár egy halom hasított fa, 

hever egymáson a világ, 

szorítja, nyomja összefogja 

egyik dolog a másikát 

s így mindenik determinált. 

Csak ami nincs, annak van bokra, 

csak ami lesz, az a virág, 

ami van, széthull darabokra. 

 

 

 

5 

 

A teherpályaudvaron 

úgy lapultam a fa tövéhez, 

mint egy darab csönd; szürke gyom 

ért számhoz, nyers, különös-édes. 

Holtan lestem az őrt, mit érez, 

s a hallgatag vagónokon 

árnyát, mely ráugrott a fényes, 

harmatos szénre konokon. 

6 

Im itt a szenvedés belül, 

ám ott kívül a magyarázat. 

Sebed a világ - ég, hevül 

s te lelkedet érzed, a lázat. 

Rab vagy, amíg a szíved lázad - 

úgy szabadulsz, ha kényedül 

nem raksz magadnak olyan házat, 

melybe háziúr települ. 

7 

 

Én fölnéztem az est alól 

az egek fogaskerekére - 

csilló véletlen szálaiból 

törvényt szőtt a mult szövőszéke 

és megint fölnéztem az égre 

álmaim gőzei alól 

s láttam, a törvény szövedéke 

mindíg fölfeslik valahol. 

 

8 

 

Fülelt a csend - egyet ütött. 

Fölkereshetnéd ifjúságod; 

nyirkos cementfalak között 

képzelhetsz egy kis szabadságot - 

gondoltam. S hát amint fölállok, 

a csillagok, a Göncölök 

úgy fénylenek fönt, mint a rácsok 

a hallgatag cella fölött. 
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9 

Hallottam sírni a vasat, 

hallottam az esőt nevetni. 

Láttam, hogy a mult meghasadt 

s csak képzetet lehet feledni; 

s hogy nem tudok mást, mint szeretni, 

görnyedve terheim alatt - 

minek is kell fegyvert veretni  

belőled, arany öntudat! 

10 

 

Az meglett ember, akinek 

szívében nincs se anyja, apja, 

ki tudja, hogy az életet 

halálra ráadásul kapja 

s mint talált tárgyat visszaadja 

bármikor - ezért őrzi meg, 

ki nem istene és nem papja 

se magának, sem senkinek. 

11 

Láttam a boldogságot én, 

lágy volt, szőke és másfél mázsa. 

Az udvar szigorú gyöpén 

imbolygott göndör mosolygása. 

Ledőlt a puha, langy tócsába, 

hunyorgott, röffent még felém - 

ma is látom, mily tétovázva 

babrált pihéi közt a fény. 

12 

Vasútnál lakom. Erre sok 

vonat jön-megy és el-elnézem, 

hogy' szállnak fényes ablakok 

a lengedező szösz-sötétben. 

Igy iramlanak örök éjben 

kivilágított nappalok 

s én állok minden fülke-fényben, 

én könyöklök és hallgatok. 

1934 első fele 

 

ÉRTELMEZÉS 
 

Témája:  

• Létösszegző vers, amelyben már egy érett felnőtt értékeli az addig bejárt szellemi 

útját. Létfilozófiai, történetfilozófiai és etikai kérdéseket feszeget.  

• A vers az öntudatra ébredés, a megvilágosodás stádiumait követi végig: az 

öntudatlan gyermektől az felnőtt emberig.  

• A bejárt út egyéni és egyetemes. Nemcsak a lírai én szellemi útját követjük végig, 

hanem a gondolkodástörténet jelentős filozófiáira is ráismerhetünk. (Biblia, 

Platón, sztoicizmus, Marx, Hegel, Bergson, Freud, egzisztencializmus…s ki tudja 

még, mi?) 

• Bár különálló, megszámozott versszakokból áll, összefűzi őket a közös téma: az 

én és a világ kapcsolata. A versben felváltva találkozunk önértelmező és 

világértelmező , valamint az egyes stádiumokat összegző versszakokkal. 

• A képsor a hajnal fényével kezdődik és éjszaka ér véget, mintha egy nap telt 

volna el. Ám ez egy szimbolikus nap, mert közben egy ember felnő, s mi több, 

az emberiség szellemi útját is bejárja a világ teremtésétől a jelenig. (Ez a 
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kozmikussá növesztett nap a bergsoni szubjektív időérzékelésre épül, akárcsak 

Babits Esti kérdés c. verse) 

• A fénytől a sötétségig tartó folyamat az illúzióvesztést, a lélek elkomorodását 

jelképezi.  

• A versben feltűnő három legfontosabb érték: A SZABADSÁG, A TUDÁS 

ÉS A BOLDOGSÁG. Ezek József Attila etikájának legfontosabb elemei.  

 

A GONDOLATMENET ÍVE (hajnal → éjszaka, harmónia → diszharmónia) 

 

1 

Földtől eloldja az eget 

a hajnal s tiszta, lágy szavára 

a bogarak, a gyerekek 

kipörögnek a napvilágra; 

a levegőben semmi pára, 

a csilló könnyűség lebeg! 

Az éjjel rászálltak a fákra, 

mint kis lepkék, a levelek. 

 

A gondolatmenetet egy hajnal leírásával kezdi.  

Az első versszak a fény toposzára épül. 

3 jelentéssík:  

1. konkrét hajnal ( a természet ébredése) 

2. a világ teremtése (Isten szétválasztja  

a sötétséget és a fényt, benépesíti a földet),  

lágy szavára= a Genézis szerint a világot Isten  

szava, igéje teremtette. 

3. egy ember születése (lepke= a lélek toposza, a 

görögöknél: psyché) 

Az én még öntudatlan, harmonikus egységben  

él a világgal (szubjektum és objektum még nem vált 

szét). A világkép: idillikus ( a platóni ideák világa: a 

szép, a jó, az igaz) 

 

12 

Vasútnál lakom. Erre sok 

vonat jön-megy és el-elnézem, 

hogy' szállnak fényes ablakok 

a lengedező szösz-sötétben. 

Igy iramlanak örök éjben 

kivilágított nappalok 

s én állok minden fülke-fényben, 

én könyöklök és hallgatok. 

 

Az eszmélkedés utolsó versszaka. Az éjszaka 

toposza, illetve a fény és sötétség ellentétére épül. 

Megszűnt a kezdeti harmónia, a világkép 

elkomorult. 

Szimbolikus életkép 

konkrét képi sík: a költő este az ablakából a 

pályaudvaron mozgó vonatokat nézi, a kivilágított 

fülkék ablakában saját képe tükröződik.  

szimbolikus jelentéssík: 

örök éj = sötétség, a biztos tudás hiánya, vonat = 

kivilágított nappalok (fény = az értelem, amit látok, 

az, amit értek) , én állok minden fülke-fényben = 

önmagamat látom mindenhol.  Kant: a világról 

nincs objektív tudásunk, mert csak a szubjektív 

tudatunkon átszűrt képét látjuk.  

én könyöklök és hallgatok : ez a nyelvfilozófiai 

szkepszis, amely szerint a nyelv nem egzakt eszköz a 

világ leírására. (pl. Wittgensteinnél:. „Amiről nem 

lehet beszélni, arról hallgatni kell.”) 

JA nyitva hagyja a gondolatmenetet: már lemondott 

arról az illúzióról, hogy biztosat mondjon a 

világról, ezért választja a sztoikus szemlélődést. A 

gondolatmenet folytatását rábízza az olvasóra.  

 



Vass Judit 

 7 

ÖNÉRTELMEZŐ VERSSZAKOK 

2 

Kék, piros, sárga, összekent 

képeket láttam álmaimban 

és úgy éreztem, ez a rend - 

egy szálló porszem el nem hibbant. 

Most homályként száll tagjaimban 

álmom s a vas világ a rend. 

Nappal hold kél bennem s ha kinn van 

az éj - egy nap süt idebent. 

 
Az öntudatra ébredés első fázisa 

1-4 sor : a múlt, gyermekkori világkép : 

egyértelmű, mint a tiszta színek (kék, piros, sárga) 

és a szabadság érzete volt a világ rendje 

:„összekent” színek, mint egy naiv gyermekrajz. 

„Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a 

végtelent.”( Töredékek) 

5-6 sor: az öntudatra ébredés, felnőtté válás 

traumája: a szabadság elveszítése (a vas világ a 

rend) jelen időre vált 

A költő reakciója: visszamenekül az álmaiba (Nappal= 

valóság, hold= álom) a külső és belső világ (objektum-

szubjektum) kettéhasadt. 

 

 

3 

Sovány vagyok, csak kenyeret 

eszem néha, e léha, locska 

lelkek közt ingyen keresek 

bizonyosabbat, mint a kocka. 

Nem dörgölődzik sült lapocka 

számhoz s szívemhez kisgyerek - 

ügyeskedhet, nem fog a macska 

egyszerre kint s bent egeret. 

 

Önportré , ETIKÁJA 

külső élete: szegénység, magány (család, gyermek 

hiánya) 

belső élete: a külső hiányok kompenzálása 

környezete: léha, locska lelkek = komolytalan, 

értelmetlenül fecsegő emberek. A szellemi-etikai 

fegyelem JA-nál alapérték. (Két hexameter) 

az én / költő: a kockánál (szerencsénél) biztosabbat 

keres, maga akarja irányítani sorsát (egzisztencialista 

gondolat: az ember élete választások sorozata. JA a 

belső értékeket választotta. Ezért nagy árat fizet: a 

magányt) 

macska = a költő metaforája  = fájdalmas önirónia, az 

emberi teljesség az ő számára nem adatik meg, a kint 

és bent teljessége 

egér = a cél (lehet anyagi, külső vagy szellemi)  

 

 
5. 

A teherpályaudvaron 

úgy lapultam a fa tövéhez, 

mint egy darab csönd; szürke gyom 

ért számhoz, nyers, különös-édes. 

Holtan lestem az őrt, mit érez, 

s a hallgatag vagónokon 

árnyát, mely ráugrott a fényes, 

harmatos szénre konokon. 

 

 

 
A gyermekkori élmény (szenet ment lopni) én-és 

világértelmező versszak. 

 

Holtan lestem az őrt, mit érez = az őr ugyanazt érzi, 

mint a tolvaj, fél. Fél, mert elveszítheti állását, ha nem 

kapja el. „S így mindenik determinált”- mondja a 4. 

versszakban. Tolvaj és őr egymást feltételezi, 

ugyanannak a világnak a foglyai. 

 

Az őr árnya = a mindkettőjükben ott lévő félelem. 

de lehet az elnyomó hatalom metaforája is 
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9 

Hallottam sírni a vasat, 

hallottam az esőt nevetni. 

Láttam, hogy a mult meghasadt 

s csak képzetet lehet feledni; 

s hogy nem tudok mást, mint szeretni, 

görnyedve terheim alatt - 

minek is kell fegyvert veretni  

belőled, arany öntudat! 

 

 
Összegző versszak: az eddigi tapasztalatok 

szintézise 

 

• a vas azért sír az esőben, mert rozsdásodik, 

azaz megromlik 

• az eső azért nevet, mert nincs kitéve az ember 

által alkotott dolgok mulandóságának 

• az egyetlen maradandó értéknek a szeretet  

tűnik 

• a puszta tudás, öntudat nem boldogít, ha  

fegyver, azaz harcolni is kell vele. 

 

  

10. 

Az meglett ember, akinek 

szívében nincs se anyja, apja, 

ki tudja, hogy az életet 

halálra ráadásul kapja 

s mint talált tárgyat visszaadja 

bármikor - ezért őrzi meg, 

ki nem istene és nem papja 

se magának, sem senkinek. 

 

JA ETIKÁJA 

A meglett ember tehát az éretten gondolkodó ember. 

Meglett ember az,  

• akit gondolkodás közben érzelmei nem 

befolyásolnak,  

• aki az életet véletlen ajándéknak, értéknek 

fogja fel (ezért őrzi meg), 

•  de nyugodtan néz szembe a halállal.  

• Az, aki sem magát, sem másokat nem 

kényszerít dogmákba. 

• vagyis: szabadgondolkodó, sztoikus 

 

 

VILÁGÉRTELMEZŐ VERSSZAKOK 

4. 

Akár egy halom hasított fa, 

hever egymáson a világ, 

szorítja, nyomja, összefogja 

egyik dolog a másikát 

s így mindenik determinált. 

Csak ami nincs, annak van bokra, 

csak ami lesz, az a virág, 

ami van, széthull darabokra. 

 

 

világ = halom hasított fa (hasonlat)  

Nem szabályos farakás!!! 

világ = hever egymáson (paradoxon):  

egység és sokféleség szintézise  

világ = véletlen és szükségszerű dialektikájára épül;  

a dolgok egymást determinálják: ha megmozdítok  

egy hasábot, mozdul a többi is:  hegeli-marxi  

dialektika (egymásnak feszülő ellentétek  

küzdelme – Madách!!!) 

bokor-metafora a világra (Hegeltől való, ő pedig  

Goethétől vette: A növények alakváltozása c. vers  

egy növény kifejlődésén keresztül a világ  

folyamatait tükrözi ) 

mag = tézis, bokor=antitézis, virág=szintézis 

• az ember mindig célokat tűz ki (virág), de amint  

• eléri azokat, megindul a szétesés.  

• ( a virág elhervad, a magból új növény lesz),  

• az eszmékkel is így van (Madách) 
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6 

Im itt a szenvedés belül, 

ám ott kívül a magyarázat. 

Sebed a világ - ég, hevül 

s te lelkedet érzed, a lázat. 

Rab vagy, amíg a szíved lázad - 

úgy szabadulsz, ha kényedül 

nem raksz magadnak olyan házat, 

melybe háziúr települ. 

 

 
Összegző versszak, amelyben személyes  

élményeit emeli egyetemes szintre. 

A szenvedés elkerülésére a sztoikus etikát ajánlja: 

úgy szabadulsz = a „házi úr” kettős metafora: 

lehet a szív (szenvedés) hatalma az ész felett, 

s ez alól kínál megoldást a sztoicizmus,  

a szenvedélymentes élet, de utalhat lázadásra is, 

ekkor a házi úr a politikai hatalmat jelenti. 

 

Lázadás és sztoicizmus egymást kizárja. 

 

7 

 

Én fölnéztem az est alól 

az egek fogaskerekére - 

csilló véletlen szálaiból 

törvényt szőtt a mult szövőszéke 

és megint fölnéztem az égre 

álmaim gőzei alól 

s láttam, a törvény szövedéke 

mindíg fölfeslik valahol. 

 

Összegző versszak 

a csillagos ég = a világ = fogaskerekek= szövőszék  

• a korábbi halom hasított fa metaforájával  

szemben a fogaskerékben már nincs semmi 

véletlenszerű, mechanikus törvények uralják 

• a múlt szövőszéke (metafora) véletlenekből 

hoz létre törvényt – a történelem véletlen 

eseményei törvényszerűséget sugallnak, de ez 

csak illúzió (álmaim gőze) 

• a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol 

• a világot nem lehet dogmákba 

(megfellebbezhetetlen tételekbe) foglalni 

• de jelentheti konkrétan azt is, hogy a 

törvényeket (a társadalomban) nem tartják be 

• itt már a dogmáktól megszabadult 

szabadgondolkodó beszél 

 

8. 

Fülelt a csend - egyet ütött. 

Fölkereshetnéd ifjúságod; 

nyirkos cementfalak között 

képzelhetsz egy kis szabadságot - 

gondoltam. S hát amint fölállok, 

a csillagok, a Göncölök 

úgy fénylenek fönt, mint a rácsok 

a hallgatag cella fölött. 

 

 

A VERS GONDOLATI MÉLYPONTJA.  
Az öntudatra ébredés fájdalmas felismerésekkel  

járt együtt:  

az abszolút szabadság és a biztos tudás hite  

elveszett.  

Már nincs visszaút az álmokba, a gyermekkori  

öntudatlanságba, szembe kell nézni a realitásokkal.  

A versszak végén a csillagos ég, a világ metaforája,  

mint a börtön rácsa vetül a lírai énre.  

világ= hallgatag cella = a világ nem beszél,  

nem tudjuk megfejteni (?) = nincs isteni „ige”,  

„logosz” (?) = nincs szabadság  
 

 

 



Vass Judit 
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11. 

Láttam a boldogságot én, 

lágy volt, szőke és másfél mázsa. 

Az udvar szigorú gyöpén 

imbolygott göndör mosolygása. 

Ledőlt a puha, langy tócsába, 

hunyorgott, röffent még felém - 

ma is látom, mily tétovázva 

babrált pihéi közt a fény. 

A BOLDOGSÁG allegóriája = a tócsában röfögő 

disznó −groteszk kép (Nem mondja ki a „disznó” szót!) 

• csak az öntudatlan, vegetáló (állati szinten élő)  

ember számára létezik igazi boldogság,  

• a gondolkodó ember számára ez már nem 

lehetséges. 

• A megismerés illúzióvesztéssel és fájdalommal 

jár. 

DE! A nap ugyanúgy süt mindkét lényre!  

A közönyös természet visszatérő motívum JA-nál.  

Csak az ember gondolkodik esztétikai - etikai 

fogalmakban.  A természet számára nincs se szép se rút, 

jó vagy rossz. (ld.Baudelaire: Egy dög) 

 

 

NINCS ABSZOLÚT BOLDOGSÁG SEM 

 


