
Vers és teória VI. – Eszmélet 

Eszmélet 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

„Minden, ami fennáll, méltó, hogy tönkremenjen.” 
(Engels: Feuerbach és a Klasszikus német filozófia 
vége) 

J.A.: „csak a képzelt és remélt jövőben vagy csak a 
képzeletében válik minőséggé a mennyiség.” 
(Vágó Márta idézi könyvében József AttiláT9 

Van ország, amelynek majdnem mindegyik pártja 
fölveszi a szocialista elnevezést és kevés az olyan 
ország, ahol a legkülönbözőbb pártok ne ígérgetnék 
a szocializmus eszményei egyik-másik csoportjá-
nak a megvalósítását. A fasizmusok meg éppenség-
gel a szocializmus központi lényegét sajátítják ki és 
torzítják el. Bizonyára rákényszerülnek erre. A kö-
zösségi elvet állítják előtérbe, csak éppen nem a 
társadalmi eredetű emberiség közösségi elvét, ha-
nem az elvont, korlátokat szabó, korlátolt „nem-
zeti”, „faji”, „állami” stb. közösség elvét. Tehát a 
közösség elve, ha torz formában is, de kísért már 
azoknak a rétegeknek az öntudatában, amelyeket 
eddig – látszólag – az egyéniség elve vezérelt. Ez a 
közösségre törő öntudat tagadhatatlanul zavaros. 
De a világ nemcsak a közösségre vágyik. Egyben, 
sebeit mutogatva, kiált a vajúdó öntudat után.   (Jó-
zsef Attila: A szocializmus bölcselete, 1934) 

Marx és Engels elsősorban Európára gondoltak. 
Európát el is öntötte a haladásba vetett hit árja, 
(melyre ma már alig emlékezünk!), az ipar és a 
technika olyan fejlettségre tett szert, amilyenre a 
termelési eszközök filozófusai nem is gondolhat-
tak, a munkások valóban hatalmas pártokban szer-
vezték meg erényeiket s a közös gazdaság többé-
kevésbé világos eszméjével magukhoz vonták a 
nem-bérmunkások csapatait is. Ilyen körülmények 
között az a kérdés: – miért nincs még szocializmus? 
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem követ-
kezik el, ha az emberek azt akarják, hogy elkövet-
kezzék. Csak azt kérdem, hol csúszott hiba a szá-
mitásba, hogy’ lehet az, hogy az u.n. „tárgyi előfel-
tételek megvannak” s az alanyiak hiányoznak? 
Marx azt írja, hogy az emberiség csak olyan felada-
tokat tűz maga elé, amelyek megoldásához a szük-
séges feltételek a valóságban jelen vannak – hogy’ 
lehet tehát, hogy egy hatvan millió lakósú állam 
polgárainak fele a fajtisztaságot látja ma történelmi 
céljának? (József Attila: Hegel-Marx-Freud) 


