
Vers és teória IV. – A város peremén 

A város peremén - részletek 

Papok, katonák, polgárok után 
igy lettünk végre mi hű 
meghallói a törvényeknek; 
minden emberi mű 
értelme ezért búg mibennünk, 
mint a mélyhegedű. 

Elpusztíthatatlant annyian, 
mióta kialakult 
naprendszerünk, nem pusztítottak 
eddig, bár sok a mult: 
szállásainkon éhinség, fegyver, 
vakhit és kolera dúlt. 

Győzni fogó még annyira 
meg nem aláztatott, 
amennyire a csillagok alatt 
ti megaláztatok: 
a földre sütöttük szemünk. Kinyilt 
a földbe zárt titok. 

Csak nézzétek, a drága jószág 
hogy elvadult, a gép! 
Törékeny falvak reccsennek össze, 
mint tócsán gyönge jég, 
városok vakolata omlik, 
ha szökken; s döng az ég. 

Ki inti le - talán a földesúr? - 
a juhász vad ebét? 
Gyermekkora gyermekkorunk. Velünk 
nevelkedett a gép. 
Kezes állat. No, szóljatok rá! 
Mi tudjuk a nevét. 

És látjuk már, hogy nemsoká 
mind térdre omlotok 
s imádkoztok hozzá, ki pusztán 
a tulajdonotok. 
De ő csak ahhoz húz, ki néki 
enni maga adott... 

[…] 

Mig megvilágosúl gyönyörű 
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket idebent... 

 

 

 

 

 

A) […] az emberiség még nem ébredt, mert nem 
ébredhetett öntudatra, vagyis annak tudatára, hogy 
lényegét éppen társadalmi mivolta teszi, hogy vá-
gyai, céljai, törekvései és általában cselekedetei 
társadalmi létéből fakadnak. Másszóval még nem 
lépett a gazdasági kategóriák szerint megoszló, de 
egyaránt társadalmi eredetű tudatok helyébe ma-
gának a társadalmi eredetnek a tudata, amely vé-
gül is az emberi közösség tudatához, azaz öntuda-
tos emberiséghez vezérelne. A munkásosztály sze-
repe ebben a történelmi öntudatosodási folyamat-
ban éppen az, hogy magasra tartja és el nem ejtheti 
azt a zászlót, amelyre minden emberi ténynek tár-
sadalmi eredete van írva. Így tehát éppen azok a 
munkásemberek öntudatosak, akiknek „osztályön-
tudata” az emberiség társadalmi lényegének tuda-
tából táplálkozik, vagyis magából az emberi öntu-
datból, ahelyett hogy az „osztályöntudat” a kiirtott 
emberi öntudat helyén hajtana ki. Ez a felfogás – 
természeténél fogva – nem veti meg a harcot, de 
elveti a parancsuralmat, mert hiszen fegyverrel sen-
kit nem lehet emberi öntudatra kényszeríteni. 
Olyan eljárás volna ez, mintha a kényszerképzetes 
betegeket állandó ütlegelésekkel akarnók meggyó-
gyítani. […] A bolsevista elmélet […] [s]zintén 
Marxra hivatkozik és azt állítja, hogy a fegyverek 
és a gépi eszközök birtokában fölépítheti egy párt2 
a munkásosztály többségére támaszkodva a szocia-
lista társadalmat. És fölvesz – legalább egy vagy 
két emberöltőre szóló – átmeneti időszakot, amikor 
egyetlen párt kezében egyesíti a polgári diktatúrák 
politikai hatalmát a polgári tőkések gazdasági pa-
rancsuralmával. És ettől elvárja egy olyan emberi 
öntudat kialakulását, amely nélkül szocialista, 
kommunista társadalmi rend nem lehetséges. Pa-
rancsszóval kényszeríti az embereket arra, hogy 
önként vállalják lényegüket, azt, hogy társadalmi 
lények. Itt az az ellenmondás tűnik ki láthatóan, 
amelyet a bolsevista elmélet a termelési eszközök-
höz fűzött hiú reményeivel rejt el. (József Attila: 
Hegel-Marx-Freud) 

Fejlődésük bizonyos fokán a társadalom anyagi ter-
melőerői ellentmondásba jutnak a meglevő termelési 
viszonyokkal, vagy ami ennek csak jogi kifejezése, 
azokkal a tulajdonviszonyokkal, amelyek között ad-
dig mozogtak. Ezek a viszonyok a termelőerők fejlő-
dési formáiból azok béklyóivá csapnak át. Ekkor tár-
sadalmi forradalom korszaka következik be. (K. 
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához. Előszó)  

Mi az ember? „Az emberi lényeg a társadalmi vi-
szonyok összessége” (JA idézi KM-ot: H-M-F) 


