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Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.



Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.



Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.



Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.

1925. március



A vers elemzése

• A költemény 1925-ben íródott. 1925-ben József Attila több
olyan verset írt, amelyben hasonló motívumokat tesz meg 
költeményeinek témájaként. Elég, ha a közismert, szintén
1925-ben írt Kertész leszek című költeményére gondolunk, 
amely így kezdődik: Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal
én is kelek… e vers is a kiegyensúlyozott életre való
vágyakozást fogalmazza meg. És így zárul a Kertész leszek
című költeménye: .. magamat is elültetem, mert kell ez
nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton, ha már
elpusztul a világ, legyen a sírjára virág.

• A Tiszta szívvel hatására nemcsak a tanári pályától
tanácsolták el a fiatal költőt, hanem egyúttal költővé is 
avatták. A vers több helyen is megjelent, cikkeket írtak róla. 
Az I. világháború után felnőtt generáció kor- és kórképe.
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Klárisok

Klárisok a nyakadon,
békafejek a tavon.

Báránygané,
bárányganéj a havon.



Rózsa a holdudvaron,
aranyöv derekadon.

Kenderkötél,
kenderkötél nyakamon.



Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek ingása,

folyóvízben
két jegenye hajlása.



Szoknyás lábad mozgása
harangnyelvek kongása,

folyóvízben
néma lombok hullása.

1928 nyara





A vers elemzése

• A kláris, vagy kaláris kővel kirakott nyakláncot jelent. A vers
szerelmes vers, de nem az előző korokban megszokott
módon megfogalmazott szerelmes vers. 

• E vers különössége, hogy ebben maga a szeretett személy
meg sem jelenik, sem arca, sem haja, nincs részletezve a 
szeretett személy szépsége, még az említés szintjén sem! 
Hanem az őt díszítő elemek, a kláris, tehát a nyakék, az
aranyöv, a szoknya az, ami megjeleníti a kedvest.

• A vers műfaja dal. Alapvető jellegzetessége, hogy a lírai én
közvetlen hangon szól saját, benső élményéről, élményeiről. 
Áttekinthető szerkezet és egyszerűség jellemzi.
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