
A világ gyémánttengelyétől a „szublimálom ösztönöm”-ig. József Attila 
költészetkoncepciójának fejlődése a harmincas években 

 
Bármennyire szívügyünk, hogy az olvasó érdeklődését sikeresen felkeltsük a gondolkodó, 

értekező József Attila iránt, bármennyire abból indulunk ki, hogy e közvetítés legfontosabb 
szereplői a magyartanárok lehetnek, be kell látnunk: nem magától értetődő bizakodás arra 
számítanunk, hogy foganatja lesz a tavasszal megjelent prózai kritikai kiadás olvasására 
ösztökélő erőfeszítéseinknek. Egyetlen járható út vezethet ide: ha meggyőző érveket tudunk 
találni javaslatunk alátámasztására, hogy egy igényes középiskolai magyartanár, ha József 
Attila költészetét hitelesen akarja bemutatni tanítványai számára, nem nélkülözheti, hogy 
előbb-utóbb találkozzon ezzel a két kötetes gyűjteménnyel.  

Érvelésem alapját az a tapasztalat képezi, hogy József Attila költészetének mai tanítására 
az 1958-ban megjelentett, Szabolcsi Miklós által készített prózai művek kritikai kiadása 
nyomja rá a bélyegét. Ezt az állítást látszólag könnyű cáfolni azzal, ha valaki kijelenti, hogy a 
híres harmadik kötet még sohasem volt a kezében. Csakhogy épp elég, ha azok a 
véleményformálók, akik a József Attila-kép alakításában szerepet vállaltak, tanulmányozták 
ezt a kiadványt, és kiaknázták tartalmát versértelmezéseik során. Erre mondhatja azt egy 
tanár, hogy van néhány éve vagy évtizede, hogy megvárja, amíg az újabb véleményformálók 
alkalmazzák, szövegértelmezések részévé teszik az új kritikai kiadás új felismeréseit. Egy 
átlagos tanárnak lehet ez az álláspontja, de olyan pedagógus, aki hivatását nagyobb 
elkötelezettséggel tölti be, aki számot tart arra, hogy a magyartanítás ügyét előbbre vigye, 
nem érheti be ennyivel. Érveimet e szűkebb körhöz tartozók számára mondom el.  

Kiindulópontként idézem Szabolcsi Miklósnak az általa Esztétikai töredékeknek nevezett 
szövegkorpuszhoz írt jegyzetét: „Kétségtelen, hogy e feljegyzések 1929–1936 között 
különböző időszakokban íródtak… Így e feljegyzések különösen az Irodalom és szocializmus 
című nagy tanulmányának egyes gondolatait fejlesztik tovább, néha szószerint is átvéve 
onnan egyes részeket.” József Attila 1923–1930 között írt prózai értekezéseinek 1995-ben, az 
Osiris kiadó gondozásában megjelent kiadásában ennek a Szabolcsi által feltételezett 
időrendnek éppen az ellenkezője bizonyosodott be. Először, a húszas évek végén születtek a 
hibásan Esztétikai töredékeknek nevezett kézirategyüttes szövegei (maga József Attila az Ihlet 
és nemzet címet adta töredékben maradt munkájának), majd ezeknek a szövegeknek a 
gondolatait ismételte meg és fejlesztette tovább a költő az 1930 őszén írt Irodalom és 
szocializmus című nagy tanulmányában, amelynek A művészet metafizikája alcímet adta. 
Ezután soha többé nem írt ilyen metafizikai megközelítésű költészetesztétikát.  

Az 1958-as kiadásban elkövetett hiba 1995-ös korrigálása nem egyszerű kronológiai 
javítás. A kritikai kiadásnak ugyanis óriási tekintélye van. Olyan, mint a jogban például a 
polgári törvénykönyvnek. Amíg érvényben van, addig a gyakorlatnak hozzá kell igazodnia. A 
József Attila-kutatás több évtizeden át az 1958-as kritikai kiadás szövegéhez illeszkedett. A 
sok tekintetben történelmi jelentőségű opus, amelynek érdemeit nem ismerhetjük el 
kellőképpen, ebben a tekintetben alaposan kitérítette a helyes irányból a József Attila-kutatást, 
beleértve a legjelentősebb értelmezési kísérleteket. És nemcsak a gondolkodó József Attila 
értelmezéséről van szó. A versek megközelítésére is messzemenően kihatottak a kronológiai 
anomáliák.  

A torzító hatást az a körülmény erősítette föl, hogy József Attila művészetbölcseleti 
gondolkodásának középpontjába a hatvanas években az Irodalom és szocializmus került. 
Ennek volt egy József Attilán túlmutató oka is. Lassan elérkezett a dogmatikus pártideológia 
által pártfogásába vett tükrözésesztétika alkonya. Lukács György kései esztétikája még 



mindig tükrözésesztétikai alapokon állt, de teóriáját Lukács minden korábbi erőfeszítésénél 
árnyaltabban, összetettebben fogalmazta meg. Mellé társultak olyan marxista ihletettségű 
esztétikai koncepciók, mint a Christopher Caudwellé, amelyek korrigálták, tágították a 
művészetről való gondolkodás korábbi szűk ortodox marxista korlátait. József Attila Irodalom 
és szocializmusának felfedezése, majd nyomban kritikai kiadásban történt szentesítése épp 
kapóra jött azok számára, akik marxista, de ugyanakkor újító, felszabadító, a realizmus-
központú tükrözéselmélet kereteinek átlépésére feljogosító teóriát kerestek. Ez a felfedezés 
karöltve járt a költőnek a halála óta folyamatosan tartó, de a hatvanas években hatalmas 
hullámot vető kultuszával. József Attila nagy tanulmánya ugyanis alkotásesztétika, s ha nem 
fenyegetne a transzcendencia felé nyitó félreértés veszélye, azt mondanám: teremtésesztétika. 
Ha meggondoljuk, hogy nem prózaíró, nem drámaíró, hanem egy lírai költő szellemi 
termékéről van szó, akkor – mondhatni – ebben semmi rendkívülit nem kell keresnünk. Ezt az 
alkotásesztétikai jelleget vélték a kor írástudói a tükrözésesztétika korszerű alternatívájának. 

Közmegegyezés alakult ki abban a tekintetben, hogy az Irodalom és szocializmus az új, 
korszerű marxista esztétika egyik alapműve. A konszenzus óriási fegyelmező erejét mutatja, 
hogy amikor a hatvanas évek végén begyűrűzött Magyarországra, majd a hivatalos esztétika 
ellenállása dacára a hetvenes években egyre erősebben érvényesült a strukturalizmus divatja, 
leleményes esszéisták és József Attila-kutatók felfedezték, hogy az Irodalom és szocializmus 
voltaképpen az orosz formalizmussal és a cseh strukturalizmussal egy hullámhosszon van, s 
számos korszerű irodalomelméleti felismerést tartalmaz.  

Ez a beállítás meghosszabbította József Attila nevezetes tanulmányának centrális helyét. 
Sőt, nagyon korán, 1980-ban, a költő halálának 75 éves évfordulója táján több szakember már 
Bahtyin és Heidegger divatja felé egyengette az Irodalom és szocializmus útját. Az újabb 
divatokhoz való alkalmazás fenntartotta az értekezés iránt az érdeklődést. De ezért komoly 
árat kellett fizetni: Veszedelmes viszonyokba, perverz kapcsolatokba vonta bele a cserélődő 
udvarlói kör az ártatlan értekezést. Tegyük hozzá, hogy az Ihlet és nemzet, leánykori nevén az 
Esztétikai töredékek szintén mindig kapható volt az efféle kétes kalandokra, mint az Irodalom 
és szocializmust több vonatkozásban – úgymond – „továbbfejlesztő” mű, s így a belőle vett 
idézetekkel megerősíthetők voltak az 1930 őszi írásból vett tekintélyi hivatkozások.  

Nem csoda hát, hogy mivel József Attila érett-kori, majd kései költészete a húszas évek 
végétől, de zömében a harmincas években bontakozott ki, a remekművek sorával életkorilag 
tévesen egyívásúnak tartott elméleti szövegeket teljesen magától értetődő módon alkalmazták 
József Attila nagy költészetének értelmezésére. Bekövetkezett a végzetes hiba: a húszas évek 
végének költői tapasztalatát elméletileg általánosító, a Medáliák-típusú versek legitimálását 
szolgáló koncepciót egy, e gyakorlattól elrugaszkodó költői teljesítmény értelmezésére 
alkalmazták. Ez az a pont, amelyre el akartam jutni. Itt meg kell állnunk egy időre. Itt 
bukkanunk rá az anomáliára, amelyet csak úgy számolhatunk fel, ha a harmincas évek költői 
teljesítményét olyan premisszákból kiindulva közelítjük meg, amelyek a költő gondolati 
fejlődésének újabb fejleményeit tartják szem előtt.  

Mindenek előtt azt kell megvizsgálnunk, mi az, ami az Irodalom és szocializmusból ilyen 
módon bekerült a nagy korszak történeti poétikai megközelítését szolgáló szövegek szótárába 
és szempontrendszerébe? A József Attila-i alkotásesztétika alapfogalmai és alapvető 
meghatározásai töményen megtalálhatók az Irodalom és szocializmusban. Nemcsak az 
olvasók, de az értelmezők sem mindig értik őket, de mindenki számára ismerősen hangzanak: 
„A mű világának minden pontja archimédeszi pont.” „Nem szükséges, hogy én írjak verset, 
de ugylátszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye”. 
„A szó születésekor volt költemény”. „A müvészi cselekedet, nevezzük ihletnek, először is 



két részre osztja a valóságot azáltal, hogy kiválasztja azt a részt, ama valóságelemeket, 
amelyekből müvét majd megalkotja.” A hivatkozott fogalmak között primadonnaként 
tündökölt egy különös József Attila-i neologizmus, a „világhiány” fogalma, amelyet a költő 
utoljára az 1930 elején megjelent Babits-pamfletben írt le, de amelyet aggálytalanul 
kiterjesztettek a harmincas évek, és különösen a kései korszak verseinek magyarázatára. 
Ezekkel az alkotóelemekkel jó esetben valóságos szómágiát űztek, nemegyszer pedig csupán 
zsonglőrködtek.  

A voltaképpeni elméleti mag: „a müvészet nem más, mint a nem szemléleti végső 
világegész helyébe való teremtése egy végső szemléleti egésznek.” E teremtés során a költő a 
valóságelemekből, a valóság részeiről (tárgyakról, folyamatokról, törekvésekről, stb.) alkotott 
tapasztalatokból indul ki. Ezekből a tapasztalatokból szuverén módon kiválogatja azokat, 
amelyekre műve megalkotásához szüksége van, s az összes többi valóságelemet figyelmen 
kívül hagyja. A kiválogatott tapasztalati anyagból egységes világot, mikrokozmoszt hoz létre, 
amely képes arra, hogy az olvasó szemében teljes világként, az univerzum helyettesítőjeként 
szerepeljen. Óriási, szinte megalomán ambíció ez, amelyet a Medáliák-ciklussal igyekezett 
megközelíteni a költő, és később legföljebb az Eszméletben ismételt meg, illetve a Költőnk és 
korában, de ez utóbbi versben inkább már a világegész, az azt megalkotó emberi lélek és a 
világmodellt alkotó költemény szétesésének vízióját fogalmazta meg.   

Tehát nem annyira arról van szó, hogy József Attila lemondott volna maximalista 
ambícióiról, hanem inkább arról, hogy a műalkotás szerepét és a remekmű kritériumait más 
irányban kezdte el keresni. Ezért annak a kérdésnek a megválaszolása sem egyszerű, hogy az 
utoljára az Irodalom és szocializmusban megfogalmazott költészet-koncepció mely töredékes 
elemei folytatódtak a harmincas években és milyen formában, de ez olyan kérdés, amelyet 
bízvást később megválaszolandó problémáink közé sorolhatunk. Sajnos, József Attila nem írt 
többé olyan értekezést, mint az Irodalom és szocializmus vagy az Ihlet és nemzet. De a 
költészetről alkotott koncepció tekintetében azért nem hagyott bennünket magunkra. Írásaiban 
találunk fontos támpontokat. Ezek közös keresésére szeretném hallgatóimat ösztönözni. 

Az első dolog, amit konstatálnunk kell, az, hogy a politizáló, forradalmi poézist 
kialakítani kívánó költő hatalmas lendülettel elrugaszkodott attól, amit utoljára 1930 őszén 
fejtett ki. Új költészet koncepcióját teljesen új alapokra helyezte, és a harmincas évek során 
viszonylag kis lépésekben építette ki. Az első lépésre az 1930 őszi marxista fordulata után, s 
egyben az Irodalom és szocializmus megfogalmazását követően került sor. A művészetet jó 
marxistához illően termelésként határozta meg. Látom a megbotránkozást az arcokon, ezért 
sietek hozzátenni, hogy alapvető, és döntő fontosságú felismerés ez, amely irányt szabott 
József Attila harmincas évek-beli művészeti értekező tevékenységének.  

A kritikai kiadásban sorjáznak a szövegek, amelyek azt a gondolatot taglalják, hogy a 
költő az olvasóknak ír. A költeménye eladásra szánt termék, áru. Az olvasó pedig csak azt 
veszi meg, ami megnyeri a tetszését. A versnek, hogy betöltse hivatását, meg kell találnia a 
befogadót. De hogy a kéziratlapról az olvasó asztalára kerüljön, forgalomba kell hozni. 
Szerkesztőség, kiadóhivatal, mecénások, előfizetők, sajtó, kritika közvetítőinek láncolatán 
kell sikeresen áthaladnia a műnek. Hogy hívják azt a tudományt, amely ilyen kérdésekkel 
foglalkozik? Irodalomszociológiának. A harmincas évek művészetről értekező József 
Attilájának figyelme a művészet metafizikája helyett a művészet szociológiája felé fordul. Ez 
az irányultság nem független a költő marxista orientációjától. A marxi teóriából, amely a 
szellemi felépítmény gazdasági alapjára hívja fel a figyelmet, központi fogalomként a 
„termelés” fogalmát emelte ki. „A művészet – termelés” – szögezte le.  



Csakhogy idő közben, 1931 nyarára ráébredt a marxizmus egy nagy hiányosságára: nincs 
korszerű emberképe, nincs megbízható tudása az emberi lélekről. Ez a felismerés egy lírai 
költőt érthető módon arra késztet, hogy pótolja a hiányt. [Hegel] című jegyzetelése, egy 
készülő tanulmányhoz készített idézetjegyzék in statu nascendi mutatja meg, milyen 
következményekkel jár egy ilyen felismerés. Az összegyűjtött idézetek egyik része (Du Bos, 
Taine, Reclus, Marx, Engels, Labriola, Plehanov, Upton Sinclair) azt támasztja alá, hogy az 
egyén társadalmi viszonyok összessége, a közösség feltételezettje. A másik idézetcsoport 
pedig az egyént tekinti kiindulópontnak (Hegel, Schopenhauer, Wilde, Nietzsche) és ebben a 
sorban felbukkan a freudi felfogásra és Stekelre, tehát a pszichoanalízisre történő hivatkozás. 
Az emberi lélekről való tudásának kidolgozása során József Attila az utóbbit választja. Az 
első idézetcsoportba tartozó gondolkodók arra bátorítják, hogy a művészetet termelésként 
határozza meg. Az utóbbiak ellenben egy gyökeresen új szempontot vezetnek be a költő 
gondolkodásába. Az új szempont szerint a művészet az emberi személyiség legmélyebb 
rétegének kifejeződése. 

1931 őszén tehát József Attila felcserélte alkotásesztétikai álláspontját kifejezésesztétikai 
pozícióval, és mindhalálig ez a beállítottság jellemezte őt. Az 1931 szeptemberében a 
Korunkban megjelent Kassák-kritikájában, egyébként a legdogmatikusabban marxista 
írásában megjelent az a kettősség, amely a harmincas évek során végigkísérte gondolkodását. 
Kassák megítélése során az egyik szempont, amelyet érvényesített, „a művészet – termelés” 
tétel alkalmazása: „az adott társadalom adott osztályharcaiban miféle szerepet játszik (van-e 
társadalmi értéke)?” A másik aspektus pedig „a művészet – kifejezés” új felismerést 
kamatoztatta: „a művészet az emberi eszméletnek, a léleknek, tudatnak, vagy ha úgy tetszik, 
tudatalattinak a mélyéről, – de mindenképpen az emberi élet jelenné gyülemlő múltjából 
hozza föl képeit.” A lélek mélyéről kifejeződni kívánó tartalmak nem feltétlenül vannak 
tekintettel arra, hogy a proletár olvasó hajlandó-e őket befogadni vagy sem. 

Ezt a felfogást a költő kettős kódolású művészetbölcseleti koncepciójának neveztem, de 
mondhatjuk úgy is, hogy József Attila saját hivatásával kapcsolatban kettős könyvelést 
végzett. A két meghatározás éppenséggel nem mond ellent egymásnak, de nem is 
harmonizálnak. Úgyszólván merőlegesek egymásra. Azaz „a művészet termelés” és „a 
művészet kifejezés” alaptételei együttes szerepeltetése magyarázatra szorul. Ezzel a 
magyarázattal a költő hosszú ideig adós maradt. A késlekedést részben magyarázza az a 
körülmény, hogy a Kassák-kritika idézett mondataiban azoknak a tartalmaknak a mibenléte és 
státusza, amelyek kifejezésre várnak, még meglehetősen bizonytalan volt, további tisztázást 
igényelt.  

A tisztázás feltétele az volt, hogy József Attila 1933-ban elmélyült a pszichoanalízis 
egyik tartományában, a freudi ösztöntanban. Az ösztönök azért tehettek szert kiemelt 
jelentőségre gondolkodásában, mert ezek képezik az emberi lélek legmélyebb rétegét. Ezek 
érintkeznek az emberi lény anyagi alapjával, a természeti, biológiai értelemben felfogott 
lényünkkel, az emberi testtel. József Attila intranzigensen materialista gondolkodású ember 
volt, ezért ő az emberi lény alapját, minden lelki jelenség kiindulópontját a testi 
szükségleteket lelki indításokká átalakító ösztönben találta meg. Amikor 1933-ban megtörtént 
gondolkodásának ösztöntani fordulata, akkor lelt rá művészetbölcseletének másik 
alapfogalmára. Ha a társadalom alapja a termelés, akkor az egyén alapja az ösztön. Így épült 
ki egyik legrejtélyesebb töredékében, A művészet kérdése és a proletárság című, igen nehezen 
datálható fogalmazványában a kettős kódolású érett-kori művészetbölcselet. Nyitó 
alfejezetében megtaláljuk „a művészet termelés” tételt, utolsó alfejezetében pedig „a 



művészet az ösztönök kifejeződése” zárótételt. Mindkettő érvényes, de hidat ekkor még nem 
épített közöttük a költő.  

A két pillér közötti híd ívét a szublimáció fogalma képezi. A szublimációról, mint a 
szilárd anyag légneművé változtatásának az alkímiában alkalmazott vegyi folyamatáról, a 
terminus metaforikus átértelmezéséről Baudelaire-nél és az induló modernség más alkotóinál, 
idő hiányában nem beszélek. Freudtól is csak a mélylélektani értelemben vett szublimáció-
fogalom tömör meghatározását idézem: „a nemi késztetések jelentős szerepet játszanak; ezek 
a késztetések eközben szublimálódnak, azaz szexuális céljaiktól eltérülnek”; „a nemi törekvés 
feladja a részletélvezetre vagy a szaporodási élvezetre irányuló célját, s más célt fogad el, 
olyat, amely eredete szerint összefügg a felhagyottal, de maga már nem nevezhető 
szexuálisnak, hanem társadalminak. Ezt a folyamatot »szublimálás«-nak nevezzük”. József 
Attila az említett A művészet kérdése és a proletárság című fogalmazványában egyértelműen 
erről a folyamatról beszél: „A müvészi tevékenység alapja tehát nagy általánosságban a 
következő: adva van egy érzéki tevékenységre késztető erő, az ösztön és adva van egy másik 
erő, amely ha már érzéki tárgyától nem tudja, legalább érzéki céljától szakitja el az ösztönt és 
szellemi célok felé tereli. Most az a kérdés, honnan ez a másik erő és honnan a szellemi cél.” 
Nagy kár, hogy erre a maga által feltett kérdésre a költő már nem válaszolt. De anélkül is 
felismerhető, hogy a szöveg a szublimáció jelenségét írja körül.  

A nehézségekből a költő által írt levélrészlet segít ki bennünket, amelyet Halász Gábor 
őrzött meg az utókor számára: „Én a proletárságot is formának látom, úgy a versben, mint a 
társadalmi életben és ilyen értelemben élek motívumaival. Pl.: nagyon sűrűn visszatérő 
érzésem a sivárságé s kifejező 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 
formákba állása érdekel. Ezért – sajnos – a 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.” 

Nem mellékes, hogy ezeket a mondatokat a költő egy 1933-mas vers, az Elégia 
magyarázatául fogalmazta meg, ahogy kései költészet-meghatározása: „Nem való ez, nem is 
álom, / ugy nevezik, szublimálom / ösztönöm.” egy 1937-ben írt költeményben, a Költőnk és 
korában olvasható. Azaz az érett és a kései költészet kronológiailag is a termelési és a 
kifejezési esztétika kortársa. A két pillért költőileg is egy 1933-mas versben, A város 
pereménben építi föl: „az elme tudomásul veszi / a véges végtelent, / a termelési erőket 
odakint s az / ösztönöket idebent…”  

A lényeg azonban az, hogy a Halász Gábor-levél megvilágítja a termelés és az ösztön 
pillérei közé kifeszített híd, a szublimáció lényegét, s egyúttal maga a levélrészlet is A 
művészet kérdése és a proletárság részét képező szublimáció meghatározás éles fényében 
válik érthetővé. A kifejezésre váró ösztöntartalom a sivárság élménye, s a formát ennek az 
érzésnek költői körvonalazásához a proletárlét motívumai szolgáltatják. Azaz a költészet 
formai oldalát, az a kifejeződésre törő ösztöntartalmak szellemi artikulálódását épp a 
termelési pillér felől értjük meg, míg a tartalmi oldal a mélylélektani pillér, az ösztön 
irányából közelíthető meg. József Attilának teljesen igaza van: a szocialista esztétikák a 
proletár-motívumokat tartalomnak tekintik, amelyekről egy szocialista költőnek beszélnie 
kell. A költő ellenben önmaga legbensőbb késztetéseiről akar beszélni szocialistaként a 
proletár közönségnek, ezért beszél a proletariátus nyelvén, ennek az osztálynak az életéből 
vett motívumokkal.  



A harmincas évek nagy költészetének megértése során tegyük tehát zárójelbe a világ 
gyémánttengelyét, az archimédeszi pontot, a világhiányt és ismerkedjünk meg a termelési és a 
kifejezési esztétikát gyártó, a szublimáció jelenségére építő költő gondolkodásával! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


