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A nagy költő arról ismerszik meg, hogy eltalálja verseiben azokat a szavakat, ame-
lyek szíven ütik az olvasót. Ez a hatás nem alkalmi fellobbanás, nem egyszeri 

vagy rövid ideig tartó, felszínes érzelmi kielégülés. Hitele hosszú időn átfennmarad, 
több próbatételt kiáll.

József Attila a nagy költők közé tartozott, akik képesek voltak ezt a hatást 
előidézni. Senki sem hibátlan, emberi gyengeségei, esendőségei mindenkinek van-
nak. Ő sem volt kivétel. De költői teljesítményének ragyogását ezek a fogyatékossá-
gok nem homályosították el. Mire van szükség ahhoz, hogy egy ilyen, remekművek 
megalkotására képes, szerencsés alkatú személyiség kialakuljon? Az ilyen kivételes 
lírai alkat sok tényező sikeres összjátékának végső eredőjeként lép elénk, olykor any-
nyira váratlanul, hogy csak halála után ébredünk rá, hogy elmulasztottuk az iránta 
való köteles tisztelet időbeli kinyilvánítását. 

Ebben az írásban az összjátékban szerepet játszó tényezők egyikével: József 
Attila költészetelméletével foglalkozunk. Elhamarkodott lenne kijelenteni, hogy a 
költőnek saját hivatásáról kialakított gondolatai művészi nagyságának nélkülözhe-
tetlen feltételei voltak. Elgondolható olyan helyzet, hogy egy lírikus elavult nézetek 
foglya marad, vagy nem tud megszabadulni korának konvencionális, iskolás gon-
dolkodásmódjától, vagy éppenséggel szélsőségesen felforgató nézeteket hangoztat, s 
művei között ennek ellenére emlékezetes darabokat találunk. Elgondolható rendkí-
vül éles elméjű írástudó, aki esszéiben alapvető művészetelméleti tételeket állít föl, 
alkotói munkája során azonban csak közepes teljesítményre képes, művészi tekinté-
lye hamar megkopik.

Bármennyire több esélyes az elmélet és a gyakorlat viszonya, ha egy költő 
olyan kivételes remekművek sorát alkotja, mint József Attila, és ugyanakkor a köl-
tészetről alkotott nézeteit elméletileg is kifejti, akkor ezekben a reflexiókban óhatat-
lanul a költészetre vonatkozó mély belátásokat fogunk keresni. Erre a nyitottságra 
számítok, amikor József Attila harmincas években kialakított kötészetelméleti kon-
cepciójának rekonstruálásába kezdek. Erre biztat a helyzeti előnyöm is, amelyre az-
által tettem szert, hogy egy munkacsoport tagjaként részt vettem József Attila prózai 
művei kritikai kiadásának elkészítésében. A kézirat, amelyet szeptember végén ad-
tunk le a kiadónak, és amely év végén vagy a jövő év elején lát napvilágot nyomtatott 
formában, a költő 1930 és 1937 között írt értekezéseit és fogalmazványait dolgozza 
fel. Ezeknek a szövegeknek egy része a költő közéleti érdeklődésének a terméke. Egy 
bizonyos hányaduk foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek a költői hivatást érintik. 
Itt erről a hányadról lesz szó. 

Mivel a kritikai kiadás tervét úgy építettük fel, hogy az első rész a pálya első 
szakaszát foglalja magába a költő marxista fordulatáig, a kiadás első és második ré-
sze közötti határvonalat 1930 szeptemberében húztuk meg.

A kritikai kiadás 1995-ben kiadott első kötete az 1923–1930 közötti írásokat 
tartalmazta. 1930 szeptembere volt az a pillanat, amikor döntő fordulat következett 
be József Attila szellemi tájékozódásában: kapcsolatot létesített az illegális kommu-
nista párttal, s ettől kezdve elmélyült marxista műveltsége. Ez a pályaszakasz 1930 
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őszétől a költő haláláig tartott. A korszakhatár kijelölése teljesen indokolt volt, még-
is, rögtön a folyamat kezdetén olyan zavarral szembesítette a kutatást, amely évti-
zedeken át megakadályozta a tisztánlátást a gondolkodó József Attilával kapcsolat-
ban, s amelynek kiiktatása komoly erőfeszítéseket kívánt. Mivel erről az önmagában 
rendkívül fontos, de a költő harmincas évekbeli fejlődésének áttekintését inkább  
fékező részletről – a voltaképpeni tárgyunkhoz képest csak előzetesen szeretnék 
szólni – mintegy in medias res, a probléma közepébe vágok. 

Az Irodalom és szocializmusnak, az induló fejlődési szakasz 1930 végén ke-
letkezett, első nagy teljesítménye helyzetének tisztázásáról van szó. A szocialista ér-
telmiségi körben tartott előadás az 1958-as kritikai kiadást követően József Attila 
marxista esztétikájának hírnevére tett szert. Az előadás a szerző részéről valóban 
ezzel az ambícióval készült. Kompetencia hiányában a hallgatóság nem tiltakozott 
az ilyen minősítés ellen. A kutatás azonban kiderítette, hogy a költő a húszas évek 
végén kialakított, a polgári esztétikai és filozófiai hagyomány által ihletett művészet-
bölcseleti fogalmazványát fejlesztette tovább marxista esztétikává. A gondolatmenet 
marxista jellege tehát nagyobbrészt misztifikáció. A legfontosabb azonban az, hogy 
a húszas évek végén kialakult művészetbölcseleti koncepciót átmentő Irodalom és 
szocializmus időben visszafelé érvényes: a költő Medáliák-korszakban szerzett ta-
pasztalatait és alkotói gyakorlatát teoretizálta. Több okból az ún. szocialista költé-
szetéből általánosított elméletnek, s mindmáig a harmincas évek költői gyakorlatát 
megalapozó ars poeticának tekintették, holott a koncepciót alkotó fogalomrendszer 
döntő mértékben a József Attila-i tiszta költészet elméleti bázisát képezte. A költő 
érett korszakának lírája nem vezethető le ebből a koncepcióból. A harmincas évek-
ben kialakuló művészetbölcseleti felfogása úgy született, hogy a költő nem folytatta 
az Irodalom és szocializmus alapvetését, hanem elrugaszkodott tőle. Írásomban en-
nek az elrugaszkodásnak az eredményeit szeretném áttekinteni. 

A mai, a baloldali nézetek iránt kevéssé fogékony közvélemény viszonylag 
könnyen tudomásul veszi, hogy József Attila 1930 ősze és 1933 tavasza között, tehát 
nagyjából két és fél évig a forradalmi munkásmozgalom keretében tevékenykedett. 
Azt már alighanem nehezebben emészti meg ez a közönség, hogy a költő 1930 őszé-
től mindhalálig a marxista világfelfogás híve maradt, még akkor is, ha élete utolsó 
éveiben markáns kritikát fogalmazott meg ezzel az eszmerendszerrel szemben. Ha a 
Kádár-rendszer idején fiatal kutatóként nem óvakodtam feltárni a fiatal József Atti-
la kapcsolódását Croce esztétikájához, Pauler Ákos filozófiájához, akkor most, kis-
sé megfordított helyzetben megengedhetem magamnak, hogy kitartsak az igazság 
mellett, s azt állítsam, hogy a költő haláláig nem adta fel marxista meggyőződését, s 
ráadásul ez az irányultsága költői kibontakozásának javára szolgált. Tehát vagy ki-
vetjük szívünkből József Attilát, vagy rugalmassá eddzük beállítottságunkat, hogy 
liberális vagy konzervatív hajlamaink ellenére is képesek legyünk meghallgatni és 
megfontolni baloldali értékeket képviselő írástudóink szavát. 

A harmincas években József Attila nem írt művészetbölcseletet. Nem mutat-
hatunk föl olyan terjedelmes gondolatmenetet, amilyen a húszas évek végén született 
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Ihlet és nemzet (régi, hibás elnevezéssel Esztétikai töredékek) volt. Az új koncepciót 
az évek során fogalmazgatott töredékekben, közzétett recenziókban, vitacikkekben 
olvasható, folyamatos átalakulásban lévő gondolatmenetekből kell rekonstruálnunk. 
Igen nagy a kockázata annak, hogy a rekonstrukció során olyan protéziseket ikta-
tunk be a költő gondolatrendszerébe, amelyek idegenek tőle, és csak a mi preferenci-
áinkat képviselik. József Attila azonban olyan kitartó következetességgel tért vissza 
alapvető törekvéseihez, s olyan szervesen szőtte tovább gondolatait, hogy ez a kocká-
zat szinte minimálisra csökkenthető. 

Az alapvető törekvések közül ki kell emelnünk a legfontosabbat. A hagya-
tékban fennmaradt egy rövid kéziratos feljegyzés, amelyet szorosan vett textológiai 
megfontolásokból az utolsó időszak dokumentumai közé soroltunk. Ebben a fogal-
mazványban a költő nyíltan beszélt Pauler Ákosról, akire az Irodalom és szocializ-
mus megfogalmazása során messzemenően támaszkodott, de akit a gondolkodó 
közismerten és militánsan konzervatív beállítottsága miatt 1931-ben, a szocialista 
értelmiségi hallgatóság előtt óvakodott nevén nevezni. Nem könnyű megmagyaráz-
ni, hogy József Attila – miután Pauler tiszta logikájának hatását már évekkel koráb-
ban meghaladta – miért tért vissza 1936-ban vagy 1937-ben a filozófus egy, a húszas 
évek elején írt könyvecskéjére. A következő idézet tartalma segít ennek megértésé-
ben: „Pauler Ákos irt egy könyvecskét Aristotelésről. Ebben a nagy görög bölcselke-
dő rendszerező gondolatának a »végtelen regresszus lehetetlenségének« elvét tartja. 
Arra tanít ez az elv, hogy az előfeltételek, okok, eszmények, kategóriák kutatása, a 
következtetések során el kell jutnunk egy végső előfeltételhez, végső okhoz, végső 
eszményhez és kategóriához.” Szerintem itt a költő önreflexiót folytatott, és ennek 
során feltárta gondolkodása egyik változatlan elemét, „a végtelen regresszus lehetet-
lenségének” elvét, amelyet a pauleri filozófiával való találkozása során tudatosított, s 
amelyhez azután is ragaszkodott, hogy túllépett a pauleri tiszta logikán. A költőnek 
elemi igénye volt visszavezetni az élet kontingens, esetleges, változó nyüzsgését, a 
jelenségek véletlenszerű alakulását biztos, mozdíthatatlan, szilárd alapelvekre. Az a 
mély befolyás, amelyet a húszas évek végén gondolkodására Pauler gyakorolt, azzal 
magyarázható, hogy a magyar gondolkodó által kiemelt logikai alapelvekben József 
Attila ilyen földrengésbiztos, mozdíthatatlan, biztonságot adó fundamentumra, ar-
chimédeszi pontra bukkant. A szilárd támaszt kereső, redukcionista logika legtö-
kéletesebb megfogalmazásának a végtelen regresszus lehetetlenségének Pauler által 
Arisztotelésznek tulajdonított elvét tekintette. 

Ennek értelmében a tényektől, jelenségektől, az élet felületén közvetlenül 
megtapasztalható esetleges jelenségektől, a „fecsegő felszíntől” módszeres hátrá-
lással, azok logikai feltételeit feltárva, a „hallgató mélységben” eljutunk egy pontra, 
melynél tovább már nem lehet visszamenni. A tiszta logikában ezt a pontot a logi-
kai alapelvek (az azonosság, az összefüggés és az osztályba tartozás elvei) jelentik. 
De a tudás minden pontján rábukkanunk ilyen végső határpontokra, evidenciákra. 
Az etikában a legfőbb Jóra, az esztétikában a Szépre, a metafizikában Istenre vagy 
(ateista újrafogalmazásban) a Világegészre. Lengyel András egyik tanulmányában 
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joggal magyarázta ezt a törekvést úgy mint a költő makacs abszolútum-kereső eltö-
kéltségét. A végtelen regresszus lehetetlenségének elve ugyanis pauleri újrafogalma-
zásában mint a három tiszta logikai alapelv korolláriuma, azaz kiegészítő tétele vált 
József Attila gondolkodásának alapelemévé: nincs relatívum abszolútum nélkül. A 
relatívumok sorának határán mindig abszolútumra bukkanunk. 

Ez a kétosztatú rendszer nem állna föl, ha a rendteremtés vázolt erős tenden-
ciáját nem egyensúlyozná ki a változó, esetleges jelenségek halmaza, legyen ez a cro-
cei intuíció végtelenül gazdag képzettartalma, a freudi tudattalan káosza, a marxi 
gazdasági és társadalmi jelenségek tarka elegye vagy maga a világmindenség, összes 
tüneményével. Ennek a jelenségkorpusznak a megragadására József Attila mindig 
készenlétben tartotta a változékonyság leírására alkalmas törzsfogalmakat, illetve 
az ezeket tárgyaló teóriákat, a crocei intuíciótant, a bergsoni életlendület magyarázó 
elvét, a hegeli-marxi dialektikát, a marxi történetiséget, a freudi lelki dinamizmust 
vagy ezek ötvözetét. Ezek biztosítják a világ tarkaságát, a jelenségek bőségét, gazdag-
ságát és persze kuszaságát. A két oldal, a rendezésre váró anyag és a rendet teremtő 
elvek József Attila elképzeléseiben az utolsó éveiig egyensúlyban maradtak.

Gondolkodásmódja állandó elemének kiemelése után célszerű megvizsgálni: 
milyen következményekkel járt gondolkodására az 1930 őszén érvényre jutó marxis-
ta fordulat? A neofita marxista fiatalember minden kérdést egyoldalúan ökonomista 
módon és szociológiai nézőpontból, az osztályharc szempontjából szemlélt. Az egyén 
problémáit háttérbe szorította, és csak közösségi bajokat ismert el. Ezek kollektív 
megoldását tartotta megvalósíthatónak és megvalósításra érdemesnek. Tehát számá-
ra az osztályhelyzet volt a döntő, az egyén mint a társadalmi viszonyok összessége 
jött számításba, amely feloldható a közösségben. „Törzs vagyok-e vagy már csak tor-
zsa?” – kérdezi az Ákácokhoz című versében, a népi kollektivizmus szellemében épp-
úgy, mint a Döntsd a tőkét, ne siránkozz kötetben megjelent változatban, s a válasza 
is ugyanaz: „Nem sors az egyes ember sorsa”.

A harmincas évek gondolati fejlődésének kiindulópontja az egypólusú kollek-
tivizmus volt. Ennek megértéséhez fontos párhuzam Lukács György Történelem és 
osztálytudata, amelyet tudomásunk szerint a költő nem ismert, de magát az attitűdöt 
számos minta nyomán elsajátíthatta. Ahogy Lukács, úgy ő is radikálisan leértékelte 
az osztályharc megvívása szempontjából az egyéni szándékok (intenciók) jelentő-
ségét. Az egyéni nézőpont ilyen radikális visszaszorítása azonban természetellenes. 
Szinte előre látható volt, hogy egy lírikus esetében a személyiség belső feszültségei, 
konfliktusai hosszabb távon ellenállhatatlanul a felszínre törnek, artikulálódnak és 
végső soron elméleti válaszokat követelnek az értekezőtől. 

A rendszerkritikus beállítottság, a kapitalizmus teljes és kérlelhetetlen eluta-
sítása ugyanakkor egyfajta markáns választ adott arra a kérdésre, hogy integráns 
módon gondolkodjunk-e a világról, amiben élünk, vagy valamilyen antagonizmus 
(ellentét, szembenállás) vagy antagonizmusok által belsőleg megosztottnak, feszült-
ségben lévőnek találjuk az egységet alkotó részek viszonyát. A rendszerkritika hideg 
polgárháborús szellemiséget tartott indokoltnak, tehát aki – mint József Attila –  
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ezen az állásponton volt, elfogadta a belső antagonizmus létét. Szerinte tudatában 
kell lennünk annak, hogy a társadalom egységét élesen szembenálló, meghaladha-
tatlan érdekellentétek tagolják. Sem az, hogy mindannyian emberek vagyunk, sem 
az, hogy egy nemzeti közösséghez tartozunk, sem az, ha csak az egyénekre – mint a 
társadalom atomjaira – figyelünk, nem változtathat azon, hogy emberségünket gyö-
keresen más módon éljük meg, nemzeti hovatartozásunkhoz gyökeresen másképpen 
viszonyulunk, attól függően, hogy a gazdagokhoz vagy a szegényekhez, a kizsákmá-
nyolókhoz vagy a kizsákmányoltakhoz, az elnyomókhoz vagy az elnyomottakhoz 
tartozunk. Nyúlt ujjú élvezet és tuskó kezű munka igazít utunkra. Az antagonizmus 
két oldalán elhelyezkedők között nincs szolidaritás, egymás iránt nincs kímélet. Az 
antagonizmus felszámolódása csak az adott rendszer teljes bukása árán mehet végbe. 

Csakhogy ez az álláspont sem természetes. Az, hogy osztályöntudat kiépítése 
szükségeltetik hozzá, annak a beismerését is jelenti, hogy nem mindig, nem min-
denáron, nem feltétlenül irányíthatja ez a beállítottság az ember magatartását. Erre 
rá kell nevelni az egyént, erősíteni kell benne az elkötelezettséget, az önfegyelmet. 
Gyeplőt kell vetni természetes hajlamaink, gyöngeségünk nyakába, aszkézisre kell 
elszánnunk magunkat. Ez az önmegtartóztatás azonban csak ideig-óráig segíthet. 
Vannak jelenségek, amelyek felülírják a belső megosztottságot, például a nyelvi egy-
ség. A magyar burzsoá és a magyar proletár ugyanazon a nyelven beszél, megértik 
azt, amit a másik mond. Vannak történelmi helyzetek, amikor az osztályon túli szo-
lidaritás létjogosultsága letagadhatatlannak tűnik. Van, amikor a másik ember iránti 
érzésünk nem engedelmeskedik az antagonizmus parancsának. Az egyén könnyen 
kilendíthető az elszántság alternatíva-nélküli állapotából, legalábbis vitathatóvá, bi-
zonytalanná válnak az eltökélten harcos meggyőződések. A közösség önkritikája, a 
közösségen belüli konfliktusok is rombolják a tiszta képletet. A rendszerkritikus ér-
telmiséginek nagyon résen kellett lennie, ha nem akart kivételt tenni embertársaival. 
József Attila például nem mondhatott le arról, hogy elfogadja az ellenséges osztály-
hoz tartozó Hatvany báró vagy épp ügyvéd sógora, Makai Ödön anyagi támogatá-
sát. Éberség híján a neki imponáló osztályellenség, Kosztolányi Dezső vagy Ignotus 
iránt rokonszenven kapta rajta magát. Egyáltalában, a társadalmi, társasági élet sű-
rűjében nehéz vegytiszta helyzeteket teremteni, és csak azzal állni szóba, akivel egy 
oldalon állunk. Nem mindig tudható biztonsággal, ki a szövetséges és ki az ellenfél. 
A gyakorlati életben lehetetlen olyan tiszta állapotot előidézni, amilyen az egymással 
szemben ütközet előtt álló hadseregekben tapasztalható. A megoldás ilyenkor vagy 
a rossz lelkiismerettel végrehajtott engedmény vagy önmagunk illúziókkal áltatása. 

Ugyanez a helyzet az eszmék tekintetében. Nagyon sok gondolatnak nehéz 
egyértelmű helyet találni egy adott közösség gondolatvilágában, hogy az – és csak 
az – legyen a szerepe, ami az adott közösség értékrendjébe beleilleszthető. A mar-
xizmus természetesen ilyen elmélet, de különféle értelmezési lehetőségek még itt is 
fellépnek, amelyeknek legitim volta vitatható. A pszichoanalízis helyzete pedig kife-
jezetten kétes volt ebből a szempontból. Óvatosan, elővigyázatosan kellett eljárni, ha 
össze akarta illeszteni a vállalt eszmerendszerrel, s az ilyen kísérletek eleve gyanúsak, 
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megtámadhatók. Az Irodalom és szocializmus szellemi építménye már a kezdet kez-
detén ilyen „polgári” építőelemek sorát lopta be a tudományos szocialista homlokzat 
mögé. Kellő érzékenység, szellemi színvonal és főleg gondolkodói korrektség eseté-
ben hosszabb távon szükségképpen egy dinamika lépett működésbe, amelyben az 
antagonizmus és az antagonizmussal szembeni integráló erők küzdelme érvénye-
sült. Szinte kódolva volt, hogy a rendszerben előbb-utóbb zavarok fognak fellépni. 

A harmincas évek elején mindenesetre volt egy történelmi pillanat, amikor 
a költő az egyén problémáiról nem vett tudomást, és amikor a társadalmat anta-
gonisztikusan megosztott közösségként fogta föl. Gondolati fejlődése erről a null-
pontról indult. Ennek a periódusának a szellemisége felelhetett meg legjobban a 
tőle elvárt pártszerű gondolkodásnak. Ide tartozó írásai közül csak azokra térünk 
ki, amelyek közvetlenül érintik a költészetről való gondolkodásának alakulását. Egy 
új művészetbölcseleti koncepció formálódásának a jelei már nagyon korán mutat-
koztak, eleinte a versenytárs nélküli tiszta marxizmus szellemében. Ide sorolhatók a 
Bármiféle társadalmi, a Napjaink munkásmozgalma kezdetű és az Emberi eszmélet és 
társadalmi haladás című töredékek. 

A Bármiféle társadalmi kezdő mondataiban megtörtént a relatívumoknak és 
az abszolútumnak arisztotelészi-pauleri szétválasztása: „Bármiféle társadalmi élet-
tevékenységhez szükséges, hogy gazdasági alapja legyen. Valamely társadalomnak 
egész irodalma a társadalom gazdasági rendjének szellemi függvényeként jelentke-
zik. A társadalom gazdagságának és gazdálkodási rendjének fejlettségétől függ tehát 
az irodalom fejlettsége is.” A bármiféle társadalmi élettevékenységek a relatívumok, 
a függő elemek, a felépítmény összetevői. Közéjük tartozik az irodalom is. Az abszo-
lútum pedig a gazdasági alap, amelytől a társadalmi élettevékenységek függnek.

A gondolatmenet 8. pontjában kerül elő – egyelőre jelzőként – egy újabb nagy 
jövőjű kifejezés, amely az abszolútum, a regresszió határa felé tartó hátrálás döntő 
láncszeme, a „termelés” fogalma: „a regény műfajának keletkezése a társadalmi ter-
melési alap fejlődésében és változásában leli magyarázatát”. A „termelés” fogalma a 
műfajok fejlődésének magyarázatánál újabb alakváltozatban bukkan föl: „A műfa-
jok keletkezésének, elhalásának, avagy további fejlődésének a története elválasztha-
tatlan a termelőeszközök fejlődésének történetétől.” A meglehetősen mereven alkal-
mazott, doktrinér dialektika szellemében szükségképpen sor került arra is, hogy a 
szerző jelezze a felépítmény, az irodalom visszahatását a gazdasági alap működésé-
re. Ennek során szögezte le a költő, hogy „az uralkodó osztály irodalma a termelés 
fejlődésének akadályozója”, míg a kizsákmányoltak irodalma „a termelés fejlődését 
szolgálja”. A Bármiféle társadalmi című töredékben történt meg legkorábban az iro-
dalom mint relatívum visszavezetése a termelésre mint abszolútumra. A töredék je-
lentőségét növeli, hogy erre a relációra alapozva József Attila nyomban hozzáfogott 
egyfajta irodalomszociológiai gondolatrendszer kimunkálásához. Így ez az írás egy 
hosszú sorozat kezdőpontján áll.

A Napjaink munkásmozgalma ezt az eredményt fejti ki tagoltabb, csiszoltabb 
formában. A történelmi materializmusra hivatkozva klasszikus tisztasággal hajtja 
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végre az arisztotelészi (pauleri) módszeres redukció lépéssorát: „[I]dézzük a társada-
lomnak a történelmi materializmusból ismeretes tagozódását: 1. Az eszmék kiinduló 
pontjai az egyének. 2. Az egyének társadalmilag vannak föltételezve, meghatároz-
va. 3. A társadalom gazdaságilag van megalapozva. 4. A gazdasági alap adva van 
az emberi munka termelő erejének (a technikának) és a tőle föltételezett termelési 
viszonyoknak a fejlettségével. 5. A gazdasági alapon emelkedik minden társadalmi, 
politikai és szellemi fölépítmény. 6. A termelési viszonyok jogilag tulajdon-, társa-
dalmilag osztályviszonyok. 7. A gazdasági alap változásával az egész tenger fölépít-
mény lassabban vagy gyorsabban átalakul. 8. Mindezek: egyén és társadalom, ter-
melő erők és termelési viszonyok, alap és fölépítmény egymással kölcsönhatásban 
állanak. A teljesség kedvéért e felosztáshoz hozzá kell tennünk, hogy az emberi tár-
sadalom természeti föltételek közepette él és hogy az emberi munka termelő ereje (a 
technika) nem a társadalom belső tagozódásai közötti viszony, hanem a társadalom-
nak a környező természethez való viszonya.”

A társadalom és a természet viszonya kapcsán szólnunk kell az érett József 
Attila gondolkodásának egy másik, a mai közvélemény egy része számára nehezen 
megemészthető konstans eleméről: megingathatatlan materialista meggyőződéséről. 
Az embert, a társadalmat, a kultúrát rendkívül mélyen a természetbe ágyazottnak 
látta. Nem véletlenül jelentette ki, hogy „A tudományos szocializmus természet-
tudomány, hiszen a társadalom természet.” Még a gondolkodást is természeti fo-
lyamatnak érzékelte: „Mi azonban […] a gondolkodást is természeti folyamatnak 
látjuk”. Az sem véletlen, hogy a termelési eszközök mint az ember és a természet 
közötti kölcsönhatás közvetítői, olyan központi szerepet játszottak írásaiban: „A ter-
melési eszköz végső fokon nem más, mint a társadalom természeti léte s a természeti 
anyag között fennálló viszony anyagi objektivációja.” Később a pszichoanalízist is 
természettudományként határozta meg: „Egy modern természettudomány, a pszi-
choanalizis”. Ez a természetben gyökerező, anyagba mélyedő felfogás József Attila 
gondolkodásának éppolyan szilárd pontja, mint a végtelen regresszus lehetetlensé-
gének elve. Intranzigens materializmusa alapvetően kondicionálta gondolkodói fej-
lődését. E materialista álláspontról még Marxot is objektív idealistának minősítette.

Az Emberi eszmélet és társadalmi haladás című töredék annyiban továbblé-
pés a Napjaink munkásmozgalma című fogalmazványhoz képest is, hogy már első 
mondataiban összekapcsolja a történelmi materializmus abszolútumát, a termelést 
a társadalmi változóval, a felépítménnyel: „a társadalom történelmi változásaira a 
termelésben találunk értelmes magyarázatot. Ezek a változások azért szükségesek, 
mert megkívánja őket a termelésben tárgyiasult emberi logika. De nemcsak a törté-
nelmi változások szükségét hozza létre a termelés. Jelentkezési formájában minden 
emberi szükséglet a termelés szülötte.” A termelés fogalmát a szöveg egy későbbi 
pontján közvetlenül is hozzárendeli az irodalom fogalmához: „»Képzelt« szükség-
letek kielégítésére szolgáló termelési ágak a művészet, az irodalom, a vallások stb.” 
Természetes tehát, hogy A művészet kérdése és a proletárságban eljutott a művészet 
alcímbe emelt következő definíciójáig: „A művészet is termelés”.
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Mielőtt ijedten elkapnánk tekintetünket erről a mondatról, vegyük tudomá-
sul, hogy az Irodalom és szocializmustól elrugaszkodó, marxista tájékozódásában 
elmélyült József Attila fejlődésének ez a végeredménye: a művészet – termelés tétel. 
Ha egyszer a társadalmi élet abszolútuma a termelés, akkor annak minden része erre 
az abszolútumra vezethető vissza. A művészet, s annak egyik ága, a szó művészete, a 
költészet is. A termelés szükségletet elégít ki és egyúttal szükségletet teremt. A prole-
tár olvasó költészettel szembeni igényeinek megteremtése és kielégítése: ez a proletár 
költő legfőbb kötelessége. A proletariátus csak úgy léphet föl sikerrel a történelem 
színpadára, ha képes új, a polgári kultúrát felülmúló kultúra megteremtésére, ha ké-
pes megtermelni azt a kulturális gazdagságot, amely a proletariátus képességeiben 
benne rejlik. 

Ha a költő megmaradt volna a tiszta marxizmus alapján, művészetbölcseleti 
gondolkodását a harmincas években ezzel a termelés fogalmára alapozott elmélettel 
jellemezhetnénk. 1930 őszétől kezdve nagyjából egy esztendeig valóban ez a logika 
irányította művészetelméleti nézeteit. 1931 nyarán azonban fordulat történt tájéko-
zódásában. A fordulatnak van egy felszíni, eseménytörténeti narratívája: találkozása 
a Szegedről Budapestre költözött Rapaport Samu belgyógyásszal, aki a fővárosban 
pszichoanalitikus praxist nyitott. Csakhogy ennél mélyebbre kell ásnunk a döntő 
változás megértése érdekében. Több adatunk van arra, hogy a pszichoanalízisről 
már a korábbi években is voltak ismeretei, sőt, arról is tudunk, hogy elutasította a 
mélylélektan iránymutatását. Kérdés tehát, hogy miért vált fogékonnyá 1931 nyarán 
az eddig fenntartásokkal fogadott freudi tanok iránt, különös tekintettel arra, hogy a 
marxizmus a teljes, kimerítő világmagyarázat igényével lépett fel?

Ehhez kollektivista elvű gondolkodásában kellett valamiféle hajszálrepedés-
nek keletkeznie. Horizontján feltűnt az egyén problémája. Csakhogy az osztály-ho-
vatartozás nem zárta ki az egyén létezésének elismerését. Láttuk, hogy a Napjaink 
munkásmozgalma című töredék első pontja szerint: „Az eszmék kiinduló pontjai az 
egyének”. Ehhez törés nélkül kapcsolta a költő a második pontot: „Az egyének társa-
dalmilag vannak föltételezve, meghatározva”. Az Egyéniség és valóság című írásában 
1932 nyarán még ugyanezt a képletet találjuk. Már a címben is megjelent az osztály 
mellett a szubjektív pólus, az egyén, az egyéniség fogalma, de az egyéniséget a szer-
ző még itt is társadalmi viszonyok összességeként, pontosabban társadalmi folya-
matként határozta meg, azaz maradéktalanul feloldotta a közösségben. A szubjektív 
pólus tényleges megjelenéséhez az egyénre önálló hangsúlynak kellett esnie, illetve 
a társadalmi determinizmus láncolatában valamiféle szakadásnak, folytonossághi-
ánynak kellett bekövetkeznie. 

Két tényező serkenthette ezt a folyamatot. Egyrészt a költő betegségtudata, 
a szenvedés élménye, mint ami szorosan személyéhez tartozik, és a fájdalmaktól 
való megszabadulás vágya. Az emlékezések tájékoztatnak arról, hogy a költőt olyan 
lelki problémák kínozták, amelyek pszichoszomatikus tüneteket produkáltak: az 
emésztőrendszere kínos rendellenességeivel küszködött, s ezek mélylélektani gyó-
gyítását ígérte Rapaport Samu. A tünetek részint a rendszertelen és hiányos étke-
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zésre, szociális okokra voltak visszavezethetők. Szántó Judit ragaszkodott ehhez a 
szociális diagnózishoz. Szerinte az orvos megállapította, hogy „Attila félig éhen van 
halva”. Részint pedig a költő társadalmi helyzetének rendezetlenségéből következő 
pszichés problémákból eredtek. Azaz szétválaszthatatlanul egybeforrt a társadalmi, 
a lelki és a szervi dimenzió. József Attila azt gondolhatta, hogy az ő esetében az adott 
társalmi-politikai berendezkedés kikezdte az emberi személyiséget. A kapitalizmus, 
úgymond, megbetegítette az egyént. A betegségtudat és a társadalmi elégedetlensé-
gérzet, a gyógyulás vágya és a lázadás indulata még nem vált szét egymástól. Ezért 
maradhatott az Egyéniség és valóságban a szubjektív pólus önálló megjelenésével 
egyidejűleg változatlanul érvényben az obligát marxi képlet az egyénről mint társa-
dalmi folyamatról. 

A másik tényező, amely arra késztette a költőt, hogy ne érje be a mű létrejöt-
tének alanyaként az ihlettel, a művészi cselekedettel, tehát szubjektumpótlékokkal, 
mint ahogy ezt az Irodalom és szocializmusban tette, az az új keletű érdeklődés volt, 
amely a művészi tevékenység tényleges forrása, a költői munkára serkentő valós ösz-
tönzés jellege iránt ébredt benne. Rendkívül figyelemre méltó, hogy József Attila sem 
ekkor, sem később nem élt a szocialista művészek által választott és a marxista esz-
tétika által szentesített gyakori egérút lehetőségével, hogy a mű világát közvetlenül a 
társadalmi valóságból vezesse le, mint annak tükörképét. Ez esetben az alkotó szub-
jektum a passzív tükör szerepét töltené be, s nem esne rá nagyobb hangsúly. Minden 
bizonnyal a lírai költészet eleve nagyobb fokú szubjektivitása is hozzájárult ahhoz, 
hogy a költő sosem vált a tükrözésesztétika hívévé. 

Az első olyan szöveg, amely az alkotó szubjektivitás számbavételéről tanús-
kodik, valamivel későbbi fejlődési állapotot tükröz, mint a Bármiféle társadalmi, a 
Napjaink munkásmozgalma vagy az 1932-ben született Emberi eszmélet és társadal-
mi haladás. Az 1931 szeptemberében megjelent Kassák-kritikáról van szó, amelyben 
először történt utalás József Attila pszichoanalízis felé fordulására. Eszerint a köl-
tő nem közvetlenül a valóságra reagál, hanem „[…] az emberi eszméletnek, a lélek-
nek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a mélyéről –, de mindenképpen 
az emberi élet jelenné gyülemlő múltjából hozza föl képeit.” Azaz a tükrözésesz-
tétika helyett a kifejezésesztétika útjára lépett. A [Hegel] kezdetű, ugyancsak 1931 
őszére keltezett jegyzetében gondosan szétválasztotta azokat a hivatkozási pontokat, 
amelyek a művészet társadalmi funkcióját hangsúlyozzák (Du Bos, Taine, Marx, En-
gels, Plehanov, Buharin, Labriola, Elisée Reclus, Upton Siclair) és azokat, amelyek a 
művészi aktivitás belső (vagy éppen metafizikai) forrásait helyezik előtérbe (Hegel, 
Schopenhauer, Wilde, Freud, Nietzsche, Stekel). 

Az utóbbi irány békésen, konfliktusmentesen illeszkedik az előbbihez. El-
mondható tehát, hogy a pszichoanalízis szinte észrevétlenül feszítette szét a hajszál-
repedést, amely az egyén társadalmi determinációjának folytonosságában keletke-
zett, és befészkelte magát a tudományos szocializmus rendszerébe. Ezzel újabb döntő 
fordulat vette kezdetét József Attila gondolati fejlődésében. Korábbi tiszta kollekti-
vizmusa kétpólusú rendszerré egészült ki. A társadalmi közösség ügye mellé eztán 
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az egyén problémái is felsorakoztak. Lassan különvált egymástól az elnyomottak 
felszabadításának nagy történelmi feladata és az egyén gyógyulásának sürgető igé-
nye, illetve a művészet társadalmi funkciója és a művész alanyi motivációja. A kettő 
egyszerre, egymás mellett, mellérendelő módon nyilvánult meg a költő írásaiban. 
Ezt a különös jelenséget nevezem József Attila kettős kódolású művészet-meghatá-
rozásának. 

Az az írás, amelyben ez a kettős kódolás először tisztán megfogalmazódott, 
A művészet kérdése és a proletárság. Az egyik művészet-meghatározás, amellyel a 
szer ző A művészet is termelés alfejezetet kezdi: „A művészi termék éppúgy áru, mint 
az ipari vagy a mezőgazdasági termékek. Mint termék, társadalmi szükséglet kielé-
gítésére szolgál. A művész önállóan termel.” Az alfejezet „A műalkotás tehát társa-
dalmi termelő tevékenység, szabályozója a társadalmi szükséglet” mondattal zárul. 
A következő, Miért van művészet? alfejezet ellenben ezzel a mondattal kezdődik: „A 
művészetnek célja nincsen.” E cél nélküli tevékenység motivációja után kutatva a 
szerző a költők véleményére hivatkozik: „Sokan azt felelik, az a céljuk, hogy kife-
jezzék magukat”, majd hozzáteszi: „Valami ösztökéli a művészeket, hogy kifejezzék 
magukat”. Arra ugyan nem derül fény, mi ez a valami, de az alfejezet megmarad „a 
művészet kifejezés”-tétel érvényességénél. A két alfejezet által adott válaszok tehát, 
ha közvetlenül nem is mondanak ellent egymásnak, de széthangzanak, mondhatni: 
merőlegesek egymásra. Ez a különös kettősség egyenesen arra bátorította a szöveg 
elemzőit, hogy kétségbe vonják egységes voltát, s a különböző részeket más-más 
időpontra keltezzék. Pedig a művészet meghatározásának ez a kettős kódolása vé-
gigkísérte a költő fejlődését az egyén nézőpontjának bevezetése, a pszichoanalitikus 
megközelítés első felbukkanása, a Kassák-kritika óta.

A Kassák Lajos 35 verse alapvetően még a kollektivista, egypólusúan marxista 
József Attila munkája. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a „minden egyéniség csak 
különös hordozója a társadalmiságnak” – mondat. Ítélkezése során a költő fő szem-
pontja az, hogy Kassák műve „az adott társadalom adott osztályharcaiban miféle 
szerepet játszik (van-e társadalmi értéke)?”, s e szemponthoz tartva magát később 
leszögezi: „Kassák emez írásaival kapcsolatban társadalmi értékről nem is mukkan-
hatunk.” A kérdést a munkásolvasóval szembesítve konkrétabban is fölteszi: „Van-e 
a közleményeknek akár csak sejtelemnyi hasznuk is a munkásság számára?” Válasza 
természetesen negatív: „a szövődő proletáröntudatot szétkuszálja és a szocialista vi-
lágosságban feltűnő világot sötétségbe meríti”. Kassák művei tehát – mint a mun-
kásság igényeinek kielégítésére szolgáló termékek – értéktelenek.

Értékelési szempontjai között felbukkan a másik oldal is, az alkotói egyéniség 
minőségének kérdése: „[…] milyen emberi lélek nyilatkozik meg az elmeműben?” 
Ezt az aspektust ugyan mellékesnek ítéli a költő, és a polgári kritikával hozza össze-
függésbe: „Ez az utóbbi szempont csak ritkán nyer fontosságot, és úgy vélem, hogy a 
kérdésnek ezt az oldalát éppen emiatt tolják előtérbe a polgári kritikusok.” De ha ez a 
ritka eset, az emberi lélek fontossá válása mégis bekövetkezik, akkor megtörténhet a 
már idézett mélylélektani betörés a korábbi tiszta kollektivizmusba: „[…] a művészet 
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az emberi eszméletnek, a léleknek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, tudatalattinak a 
mélyéről –, de mindenképpen az emberi élet jelenné gyülemlő múltjából hozza föl 
képeit.” Korábban jeleztem, hogy ez „a művészet – kifejezés” definíció első felbukka-
nása József Attila értekező prózájában. Arra is utaltam, hogy a [Hegel] című feljegy-
zés két idézetsorában ugyanez a kettősség jelenik meg. Egyik oldalról a művészet 
társadalmi szükségleteket kielégítő koncepcióira hivatkozik a költő, másik oldalról 
az alkotó tevékenység szubjektív vagy egyenesen metafizikai aspektusát hangsúlyo-
zó idézetek és utalások sorakoznak. Ez utóbbiak között háromszor is Freudra és egy 
ízben Stekelre történik hivatkozás. 

A tudományos szocializmus abban a formájában, amellyel József Attila a har-
mincas évek elején találkozott, nem rendelkezett olyan elmélettel a szubjektumról, 
amely a pszichoszomatikus panaszokat megfogalmazó és az alkotó munka szubjek-
tív oldalát megvilágítani kívánó költő igényeit kielégíthette volna. Nem habozott 
tehát, hogy ezt a hiányt a marxizmustól idegen források igénybevételével pótolja. 
A [Hegel] című jegyzetelés összegyűjtött és felsorolt néhány lehetséges támpontot, 
egyebek között Hegel esztétikáját, Schopenhauer főművének a művészettel kapcso-
latos fejezetét, Nietzsche A tragédia születése című könyvét. 

A költő végül is úgy döntött, hogy a művészi tevékenység szubjektív hajtóerői-
nek és a műalkotás anyagának a meghatározása során nem ezekre, hanem mélylélek-
tani forrásokra támaszkodik. Ennek a döntésnek az értelmében 1931 őszén és telén 
valamint 1932 tavaszán a freudi tanok elmélyült tanulmányozásába fogott. Nyilván-
valóan jól jött számára, hogy a freudi elemnek a marxista rendszerbe történt beépí-
tése során precedenst talált a két teória ötvözésére: Wilhelm Reich freudo-marxista 
törekvéseit. Az 1932 tavaszán született Egyéniség és valóság című tanulmányában a 
kutatás feltárta a költő erős kapcsolódását a reichi teóriához. Az írás megjelenése 
után nyomban személyében is megtapasztalhatta, hogy a forradalmi munkásmozga-
lom köreiben milyen megbotránkozással fogadják az olyan törekvéseket, amelyek a 
marxi és a freudi teóriák összeházasításán fáradoznak. A tanulmány negatív fogad-
tatásának egyik oka épp a freudo-marxista eretnekség lehetett. Az illegális értelmi-
ségi körök felháborodása azonban nem szegte kedvét. A freudi tanokkal szembeni 
ellenséges hozzáállás képviselői ugyan erős többségben lehettek a mozgalomban, de 
álláspontjuk ekkor még valószínűleg nem érvényesült kizárólagosan. Élve a (szűkü-
lő) mozgástér adta lehetőségekkel, a költő tovább folytatta mélylélektani tájékozó-
dását, s tovább kereste azokat a pontokat, amelyeken a tudományos szocializmusba 
eredményesen beépíthető a freudi teória. 

Keresései során módosult az Egyéniség és valóságban kialakított képlet. 1932 
nyarán, kora őszén a freudi ösztöntan ragadta meg a figyelmét, aminek még nem ta-
láljuk nyomát az Egyéniség és valóságban. Reichnek az a kis könyve, amelynek a köl-
tő később belefogott a fordításába, a Dialektikus materializmus és pszichoanalízis is 
erre ösztönözte őt, amelynek első mondataiban a szerző leszögezte, hogy az ösztön-
tan képezi a freudi pszichoanalízis csontvázát. Ennek segítségével volt képes túllépni 
egyoldalú osztályszemléletén, a tiszta kollektivizmuson, amely maradéktalanul fel-
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oldotta az egyént a közösségben. Mi az, ami hiátust teremt az ember mint társadalmi 
viszonyok vagy társadalmi folyamatok összessége és az ember mint önálló létező 
között? Az ember természeti összetevője, biológiai lény mivolta. Csakhogy az ember 
több, mint természeti lény. Része a társadalmi közösségnek. A társadalmi létre való 
alkalmassághoz a biológiai szint nem elégséges. Ez csak a pszichológiai szféra köz-
egében mehet végbe. A pszichológiai szférának az a rétege, amely a biologikumban 
gyökerezik, amely közvetlenül és folyamatosan érintkezik a biológiai mivolttal, az 
ösztöniség, vagy ahogy Reich írja, az ösztön határfogalom a testi és a lelki között. A 
költő az ösztönben talált rá a társadalmi létet lehetővé tevő, de a társadalmira visz-
szavezethetetlen elvre. Az első ösztönök az én-ösztönök, az életösztönök, a szervezet 
biológiai önfenntartásának képviselete a pszichében. A másik, amely szinte átveszi 
az előbbiek helyét, a nemi ösztön, a fajfenntartás ösztöne, a libidó, amely Reich elmé-
letében középponti szerepbe került. 

Ennek, a freudi ösztöntannal való, döntőnek bizonyult találkozásnak első, 
még tökéletlen, felszínes jele a Tótis Béla Az ifjúság nemi problémái könyvéről írott, 
meg nem jelent recenziója volt: „Az életösztön a társadalomban születő egyén számá-
ra nem lehet más, mint a társadalmi élet ösztöne, minthogy pedig a tőkés társadalom 
elháríthatatlan akadályokat emel az életösztöne kiélése elé, az egyén már a gyermek-
korban olyan konfliktusba kerül saját magával, amely egyénileg megoldhatatlan. A 
társadalmi élet ösztöne kizáró ellentétévé válik a kapitalizmusban az életösztönnek, 
tehát – kizáró ellentétről van szó – nem alkothatnak egységet. Az ilyen alapon lét-
rejött lelki konfliktus hasonlít a kapitalizmus lényegéből folyó gazdasági válsághoz. 
Az életösztön úgy kerül szembe a társadalmi élet ösztönével, ahogy a szükségletek 
kielégítésére szolgáló hasznos cikkek termelése ellenmondásba jut az értéktárgyak 
termelésével. A parapatia, az idegesség bacillusa az áru és a magántulajdon.”

Az életösztön fogalma egyértelműen freudi eredetű, de az idézetből az is kide-
rül, hogy a költő a fogalmat ekkor még önkényesen, az összefüggésekből kiragadva, 
nem adekvát módon használta. Az ösztöntannal való behatóbb megismerkedésre 
csak a meg nem jelent recenzió születése után, 1932 őszétől kezdve került sor. Az 
ösztöntan beépítését vizsgálva tanúi lehetünk annak, hogyan lépett működésbe a 
költő gondolkodásának konstans eleme, a végtelen regresszus lehetetlenségének elve, 
a relatívumoktól az abszolútumig hátráló redukciós lépéssor a freudizmus területén. 
A hátrálás első lépését a költő már a Kassák-kritikában megtette, amikor a költői 
munka anyagát az emberi személyiség mélyebb rétegeiben, bergsoni terminológiával 
„az emberi élet jelenné gyülemlő múltjában”, illetve pontatlan freudi elnevezéssel 
„a tudatalatti mélyében” kereste. A [Hegel] jegyzetelésben a „tudatalatti” mellett a 
„tudattalan” terminus is felbukkant: „Freudisták szerint a zseninek megvan a ha-
talma, hogy önnön tudatalattijukba beleássanak, s hogy így tudattalanjuk lelki láto-
másait kifejezzék.” A szöveg egy másik helyén – a Kassák-kritikához hasonlóan – az 
álommal összefüggésben beszélt a költészet és a tudattalan viszonyáról: „a tudatta-
lan kifejezési módjaiban, mint pl. az álomban is, az ellentétek leggyakrabban egy és 
ugyanazon elem által fejeződnek ki.” 
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Az ösztöntan lehetővé tette József Attila számára a módszeres hátrálás folyta-
tását a lelki élet változatos és kusza felszínétől. Még mélyebb rétegekbe aláereszkedve 
a tudattalan birodalmában, gondolatban eljutott az egyén emberi mivoltának hatá-
raiig, leásott az ösztönkésztetések világába. Az emberi egyed abszolútumára tehát 
az ösztönben bukkant rá, ezen a határon túl ugyanis már az ember természeti létét, 
a biológiai szervezetet találjuk. Az ösztönök a biológiai szervezet képviselői az em-
beri lélekben. Az ösztöntanra alapozott mélylélektan lett József Attilánál a psziché 
anyagba gyökerezettségének teóriája, az emberi lény természeti beágyazottságának 
tana, a pszichológiai materializmus krédója. A meglehetősen mellékesen kezelt, Tó-
tis Bélával vitázó Természettudomány és marxizmus ezzel új megvilágításba került. 
Ez az írás József Attila helyét azok között a gondolkodók között jelöli ki, akik – mint 
például Buharin –, kérlelhetetlenül, intranzigensen képviselték a társadalom termé-
szetbe ágyazottságának a természet determináló erejét hangsúlyozó álláspontját.

Ehhez az eredményhez a költő a már idézett A művészet kérdése és a proletár-
ság című töredékben érkezett el. Kettős kódolású művészetdefiníciójában az egyik 
abszolútumot a „termelés” marxi fogalma jelenti az egyik alfejezet címében: A mű-
vészet is termelés és teljes tartalmában. A másik abszolútum az „ösztön” freudi fogal-
ma, ahogyan az írás egy másik alfejezete mondja: „a kényszer módjára ható ösztön”, 
amely a művészet anyagát biztosítja.

A harmincas években a művészetről gondolkodó József Attila négy elemmel 
számolt. A művészi tevékenységet egyrészt az alkotó egyéniség és a művészetet fo-
gyasztó közösség relációjában vette szemügyre. Másfelől mindkét oldalt relatívumok 
és abszolútumok kettősségére tagolta. Az alapot egyik oldalon a termelés, a másik 
oldalon az ösztön képviseli. A relatívumok a termelés oldalán a társadalmi élet jelen-
ségei, a másikon az egyén lelki és szellemi életének megnyilvánulásai. 

József Attila szerint azonban művészi ösztön nem létezik. Az ösztönök csak 
a művészet anyagát biztosítják. Ahhoz, hogy ebből a nyersanyagból műalkotás szü-
lessen, még valami másra, egy szellemi összetevőre is szükség van, amely a közös-
ségellenes ösztönöket társadalmilag felhasználható kulturális teljesítménnyé változ-
tatja, eltéríti eredeti céljuktól. Ennek a tényezőnek a kifejtésével azonban A művészet 
kérdése és a proletárság adós marad. Ezért is tekinthetjük a szöveget formai kerek-
dedségének látszata ellenére töredéknek. A rendelkezésre álló utalások alapján annyi 
mindazonáltal megállapítható, hogy a művészetet a költő az ösztöni oldalról kifeje-
zésként határozta meg, és az a szellemi erő, amely az ösztönöket kifejeződésük során 
eltéríti eredeti irányukból, s természetüket alapvetően megváltoztatja, az a művelet, 
amelyet Freud szublimációnak nevezett: „A művészi tevékenység alapja tehát nagy 
általánosságban a következő: adva van egy érzéki tevékenységre késztető erő, az ösz-
tön és adva van egy másik erő, amely ha már érzéki tárgyától nem tudja, legalább 
érzéki céljától szakítja el az ösztönt és szellemi célok felé tereli. Most az a kérdés, 
honnan ez a másik erő és honnan a szellemi cél.”

Az ösztöntani tájékozódás lehetséges freudi forrásai között felsorolhatjuk a 
fejlődése során sok átalakuláson átesett teória részben magyarul is, részben csak né-
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metül hozzáférhető megfogalmazásait: Ösztönök és ösztönsorsok, Három értekezés a 
szexualitás elméletéről; A halálösztön és az életösztönök; Das Ich und das Es (magya-
rul Az ősvalami és az én címen jelent meg 1937-ben). A szublimációtan tekintetében 
pedig a Rossz közérzet a kultúrában című esszé jöhet elsősorban számításba. Igaza 
lehet azonban Bókay Antalnak, amikor arra figyelmeztet, hogy Freudnak 1932-ben 
Hermann Imre fordításában megjelent Bevezetés a pszichoanalízisbe című köny-
vében, amely a pszichoanalitikus 1916–1917-ben tartott előadásait tartalmazta, az 
ösztöntan kérdéseit, a szublimáció problémáját és számos más, József Attila gondol-
kodásában fellelhető gondolati elemet tárgyaló részletekre bukkanhatunk. Ennek a 
könyvnek a fontosságát aláhúzza az a körülmény is, hogy József Attila az életösztö-
nök (én-ösztönök) és a nemi ösztön (az ő kifejezésével élve: az éhség és a szerelem lel-
ki hatalmai) kettősségével számolt. Ez jól illeszkedett ahhoz a marxi kontextushoz, 
amelybe az ösztöntani mozzanatok a költő gondolkodásába belekerültek. Az életösz-
tönök, az én-ösztönök, az önfenntartás ösztönei ugyanis az életben maradásért, a 
munkaerő rekonstruálásáért és a családról való gondoskodásért küszködő proletari-
átus esetében szociálisan is értelmezhető mozgató rugóknak számíthattak.

A művészet kérdése és a proletárság egyébként világosan mutatja, hogy József 
Attilának tudomása volt a freudi teória továbbfejlesztett változatáról is: „Freud maga 
a nemi ösztönöket életösztönöknek és az én-ösztönöket halálösztönöknek is neve-
zi.” Ezzel az új fejleménnyel azonban komolyan csak élete vége felé számolt, mint 
erre például a Flórának egyik sora következtetni enged: „Mert jó meghalni”. A szö-
vegéhez fűzött lábjegyzet is megerősíti, hogy a költő tudatában volt a freudi ösztön-
tani fordulatnak, amennyiben az én-ösztönök agresszív jellegét hangsúlyozta: „az 
én-ösztönök, tehát éppen agressziv ösztöneink”. Tudatában volt, de ebben a tekintet-
ben Reichhez hasonlóan (talán az ő példájára támaszkodva) megmaradt az én-ösz-
tönök-nemi ösztön felosztásnál. Reich hatását legerősebben Az ösztönök dialektikája 
fejezetcímben érzékelhetjük, s részben az alfejezet szövegében is, bár éppenséggel a 
címben bejelentett program, az ösztönök dialektikájának tényleges kifejtése maradt 
el (vagy nem maradt fönn) a töredékben. Az ösztönöket a dialektikával Wilhelm 
Reich kapcsolta össze említett könyvében. Egy hosszú fejezet tárgyalja a dialektika 
működését a pszichikumban, mintát adva a költőnek a két oldal összekapcsolására. 
Más kérdés, hogy A művészet kérdése és a proletárság szerzője nem osztotta a német 
analitikus álláspontját a dialektika érvényességi területét illetően. Reich szerint az 
anyag mozgása maga is dialektikus, míg a költő ekkor a dialektikát a megértés terü-
letére korlátozta. 

József Attilának ez az 1933-ra keltezhető töredéke tehát egy kettős kódolású 
művészetbölcselet volt, amely egyik ágában a művészetet termelésként, a proletár 
olvasó ekkor még magasra értékelt igényeit kielégítő termékeket előállító tevékeny-
ségként, másik ágán pedig az ösztöntartalmakat a szublimáció közreműködésével 
társadalmilag elfogadható módon felszínre hozó kifejezésként határozta meg. Ennek 
a gondolatrendszernek egyik legfontosabb új hozadékáról, a csecsemőre, általáno-
sabban a gyermekre történt hivatkozásról még nem beszéltünk. Most nem ennél az 
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önmagában véve rendkívül fontos kérdésnél állunk meg, hanem arra hívom fel a 
figyelmet, hogy A művészet kérdése és a proletárságban a felnőtt-gyermek reláció is a 
relatívumoktól az abszolútumhoz történő, módszeres hátrálás tárgyává vált. 

Kassai György fedezte föl Ősiség és folytonosság József Attilánál című írásában, 
hogy a végtelen regresszus lehetetlenségének elvét a költő nemcsak az alap és felépít-
mény marxi, a lelki élet és az ösztönök freudi vonatkozásában, hanem a felnőtt-gyer-
mek viszonyban is érvényesítette: „A folytonosság helyreállítására való törekvés […] 
József Attila egész életének és művének egyik alapvető mozzanata.” – írta Kassai. Sze-
rinte József Attila fájdalmasan konstatálta a maga személyes életében éppúgy, mint a 
művészetben, sőt a világ egészében egy eredeti, megnyugtató, az elszigetelt részlete-
ket, töredékeket, elemeket egységbe forrasztó folyamat, áramlás, mozgás megszűntét, 
megakadását. Vágya vagy reménytelen nosztalgiájának tárgya, illetve érzelmi, szellemi 
erőfeszítéseinek mozgató rugója ennek a negatív, fékező, akadályozó erőnek legyőzése, 
a negatív fejlemények kiküszöbölése, a folytonosság biztosította harmónia helyreállí-
tása volt. A folytonossághiány az abszolútum és a relatívumok, a magzati állapot és a 
felnőtt lét, a csecsemő léthelyzete és a közösségben cselekvő ember szituációja, a gyer-
meki és a felnőtt mivolt közötti szakadékot jelentette, helyreállítása az akadálytalan 
közlekedés biztosítása lenne a két pólus között: „Valamikor minden ember élt abban 
a paradicsomban, abban a régi jó világban, amelyben az én-ösztönök és a nemi ösz-
tönök tárgyai még nem váltak el egymástól, még nem kellett az ösztöneink egyik 
csoportját visszatartanunk, hogy a másik érvényesülhessen. Valamikor mindenki 
csecsemő volt. A csecsemőről kimutatta a pszichoanalizis, hogy éppúgy rendelkezik 
nemi ösztönökkel, mint a felnőttek, hogy nemi ösztöneivel születik az ember és nem 
később buvik belé a nemiség ördöge. A szopós csecsemőnek én-ösztönei és nemi 
ösztönei egyszerre, ugyanegy tárgyon nyernek kielégülést, a szoptató anya testén. 
A gyerek aztán fogakat kap és ezzel én-ösztöne támadó fegyvereket lel és lelkében 
föléled a támadás kedve. Ekkor azonban elválasztják az emlőtől, vagyis én-ösztöne-
inek és nemi ösztöneinek a tárgya különválik. Mindkét ösztöncsoport továbbra is 
egyszerre fejti ki tevékenységét, de más-más tárgyak és célok irányában. Így kerül 
önmagával összeütközésbe az emberi lény: hogy egyik ösztöncsoportja meglelje tár-
gyát és azon elérje célját, az embernek vissza kell tartania másik ösztöncsoportját 
az érvényesüléstől, vagy legalábbis el kell választania eredeti céljától. Ennek a benső 
összeütközésnek csupán a súlyosságát mutatja az a körülmény, hogy a nemi ösztö-
nök a testi odaadásra irányulnak, az én-ösztönök pedig támadó jellegűek.” A csecse-
mőkori harmóniához, az ösztönök eredeti egységének helyreállításához az életben 
tartósan nyilvánvalóan nem térhetünk vissza, a művész viszont az ösztönök szubli-
mált kifejezése révén, a remekműben eljuthat az abszolútumhoz.

A költő is minden bizonnyal érezte, hogy a kettős kódolású művészet-megha-
tározással csak ideiglenesen érhetjük be. Egységes művészet-meghatározás elérése 
érdekében a két, egymásra merőleges oldalt, a termelést és a kifejezést valami mó-
don egységbe kellene hozni. Gondolati fejlődése a két meghatározás közötti távolság 
csökkenésének, a két definíció egymás felé hajlításának irányában alakult. Ám érte-
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kező prózájában ez a folyamat nem jutott el a végkifejletig. Csak a Halász Gábor által 
megőrzött híres levéltöredékben vázolt föl olyan definíciót, amely kellő részletességű 
kidolgozása esetén feloldhatta volna a kettős kódolás okozta feszültséget: „Én a pro-
letárságot is formának látom, úgy a versben, mint a társadalmi életben és ilyen érte-
lemben élek motívumaival. Pl.: Nagyon sűrűn visszatérő érzésem a sivárságé s kife-
jező szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam számára csupán »jóljön« az elhagyott 
telkeknek az a vidéke, amely korunkban a kapitalizmus fogalmával teszi értelmessé 
önnön sivár állapotát, jóllehet engem, a költőt csak önnön sivársági érzésemnek for-
mába állása érdekel. Ezért − sajnos − baloldalon sem lelem költő létemre a helyemet 
− ők tartalomnak látják − s félig-meddig maga is − azt, amit én a rokontalanságban 
egyre nyomasztóbb öntudattal formaként vetek papírra.”

Ezek szerint a kifejezés tárgyának konkrét megfogalmazásához szükséges 
formai elemek rendszere származik a szocialista közönséggel kapcsolatot teremteni 
képes, a proletariátus számára fogyasztható árut termelő költő munkájából. Tehát 
nem a művészeti tartalom (a munkás alakja, a szegénység, az osztályharc, a sztrájk 
stb. témái) azok, amik a költemény szocialista jellegét, a proletár olvasó számára be-
fogadható voltát képezik, hanem a művészi forma. A tartalom az, ami egyéni, sze-
mélyes, legmélyebbről, az ösztöni szférából fakadó elem. A költő művében nem akar 
mást, mint tökéletesen kifejezni ezt a sivárságérzést. Erre egy szocialista költőnek 
nem adódik más lehetősége, minthogy kifejezésre váró lelki tartalmait szocialista 
formanyelven mondja el. 

Ritka szerencsésen sikerült megfogalmazás, még ha némileg elnagyolt is, de 
mintha elméleti írásaiban József Attila nem sietett volna részletesebben kifejteni e 
néhány mondat voltaképpeni tartalmát. Ettől függetlenül megállapítható, hogy gon-
dolati fejlődése ebbe az irányba, a termelés és a kifejezés egyesítése irányába tartott. 
Ennek a tendenciának nyilvánvaló jele a „homo oeconomicus” fogalmának kidol-
gozása egy Hort Dezső-könyvről írott recenzióban. A marxi közgazdaságtan a res 
oeconomica, a gazdasági tények és folyamatok körével foglalkozik. Az alany, akit 
Marx ezekhez a tárgyakhoz rendelt, a proletár, aki a res oeconomikát megtermeli. 
Őt azonban József Attila nem fogadja el autentikus alanynak, mert mint alany első-
sorban csak fiziológiai sajátosságokkal rendelkezik, azaz mint munkavégző lény jö-
het csak számításba mint a munka kifejtésére alkalmas izomerő, ügyesség és szelle-
mi képességek birtokosa. Ezen a ponton tehát eltér a marxi elmélettől: kifejti a homo 
oeconomicus jellemvonásait, mint olyan termelő tulajdonságait, akinek számolunk 
ösztönkésztetéseivel, tehát számba vesszük legbensőbb szükségleteit. A proletár csak 
úgy kaphatja meg méltóságát a rendszerben, ha ebben az értelemben vett homo oe-
conomicusnak tekintjük. 

Ez a változtatás döntő lépés volt József Attila részéről az ösztöntan és a gazda-
ságtan közötti hídverésben. Azt az egyesítést, amelyet óvakodott megtenni a művé-
szet vonatkozásában – kivéve a Halász Gáborhoz írt levelet –, itt úgyszólván alulról 
végrehajtotta. A homo oeconomicus ugyanis az a termelő, akinek életét ösztönei ala-
pozzák meg: az önfenntartás és a fajfenntartás ösztönei. József Attila homo oeco-
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nomicusa nem semleges nemű vagy nemtelen, mint az angyalok. Itt kap mélyebb 
értelmet az a törekvése, hogy a termelést és a nemzést fogalmilag összekapcsolja, és 
a szexualitást – látszólag értelmetlenül – belekeverje a tudományos szocializmusba. 
Azaz József Attila homo oeconomicusa az a proletár, akit rendkívül mély belső in-
dítások vezérelnek: fönn akarja tartani a maga és családja életét, örömökhöz akar 
hozzájutni, és eközben megteremti, megtermeli az emberi létezés gazdagságát. Fenn-
tartja magát, nemz és termékeket állít elő. A verseket ennek a lénynek írják, ő a köl-
tészet befogadója. Ennek a lénynek a legbensőbb késztetéseivel kell harmonizálnia a 
költői kifejező szándéknak, s amennyiben szocialista kultúrát akarunk teremteni, az 
ő nyelvén, az ő formanyelvén kell az alkotónak megszólalnia. A homo oeconomicus 
fogalmában tehát kifejtetlenül benne rejlik mindaz, amit a költő a Halász Gábor-le-
véltöredékben felvázolt. 

Utolsó éveiben mind ösztöntana, mind termelési esztétikája továbbfejlődött. 
Az előbbi például az Ázsia lelke című recenziójában, az utóbbi pedig több fogalmaz-
ványában, amelyek közül talán legmélyebb a Munkanélküli írók táppénze című töre-
dék. De ezekre a fejleményekre már csak máshol térhetek majd ki.

Gáspár András: Akt III.


