
LENGYEL ANDRÁS 

József Attila önlét terminusáról 

„[•••] az emberiség egész elmúlt nyelvét meg kell 
tanulnom mondattani lag, módszeresen - mert 
mit csináljak, ha költő vol tom ellenére kényszerít 
a filozófia is?" 

„Te mindig »zavarosságaimat« vetetted szemem-
re. Miért suhogtatsz most nádat fölöttem, amikor 
kezemben papír és ceruza: jegyzetekkel olvasok 
és tanulok talán először komolyan?" 
József Attila - Vágó Mártának, 1928. nov. 16. 
(Vágó 1975. 185., 184.) 

1. József Attila értekezői életműve rövid idő alatt született meg. Ha a kezde-
tet első, még gyerekfejjel írott alkalmi zsurnálkritikáitól számítjuk, másfél 
évtizedről van szó; ha ezektől a zsengéktől eltekintünk s csak a már elméleti 
fölkészülésről árulkodó írásaival indítjuk a pályát, mindössze egy évtizedre, 
az 1928 és 1937 közötti évtizedre sűrűsödik össze az értekezői oeuvre. Maga 
a szövegkorpusz nem is túl nagy, voltaképpen egyetlen kötetben elfér, s ezek-
nek a szövegeknek egy része is eleve befejezetlen vagy utólag megcsonkult 
töredék, följegyzés. Ugy gondolhatnánk tehát, az értekező József Attila má-
sodlagos jelentőségű, ahogy az életmű recepciója is hosszú ideig ezt a látsza-
tot erősítette. Magam, e tradíciót fölmondva, az értekező József Attila jelen-
tőségét vallom, sőt, ki merem mondani, originális gondolkodóról van szó, aki 
kora legjelentősebb filozófiai törekvéseivel volt dialógusban; s azon a terüle-
ten, ahol a legotthonosabban mozgott, azaz a műalkotásokról beszélve, 
elsőrangút produkált. Ezt belátni és igazolni, persze, nem egyszerű; egy ilyen 
belátáshoz sem a magyar filozófiatörténet-írás, sem a József Attila-textológia, 
sem a gondolkodástörténeti filológia eddigi teljesítménye nem elégséges. 
Úgy gondolom tehát, hogy a fölösleges viták elkerülése végett egyelőre 
(de csakis egyelőre) célszerű lenne fölfüggeszteni, mintegy zárójelbe tenni a 
gondolkodó József Attiláról való közvetlenül általánosító beszédet, s ehelyett 
elsősorban a textológiai és filológiai kérdésekre kellene koncentrálnunk. (Az 
elsietett, kellő textológiai és filológiai alapozás nélküli interpretáció kudarcá-
ra a József Attila-értelmezések története több figyelmeztető és elgondolkod-
tató példát is fölmutat. Ezeket azonban, tapintatból, nem szeretném most 
megnevezni.) 

A gondolkodástörténeti filológia egyik lehetséges útja az értekezői életmű-
ben szereplő terminusok eredetének tisztázása. Ez önmagában sem egyszerű 
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feladat. Ha kigyűjtjük a kategóriaként használt nyelvi alakokat (s magam 
erre törekszem is egy József Attila-szótár létrehozásával), azt tapasztaljuk, 
hogy ezek a kategóriák nem állandóak, születnek és eltűnnek, esetleg egy 
másik, újabb kategóriába olvadnak bele. Az a kategoriális háló, amellyel 
József Attila élt, valójában egy mozgó, változó rendszer, vagy inkább egy ön-
magát folyamatosan továbbgondoló, korrigáló gondolkodói út adott pilla-
natnyi metszete. Ennek az úton-levésként értelmezhető filozofálásnak a meg-
értése így szigorúan kronológiafüggő; az értelmezés csakis a szövegek pon-
tos időrendjének ismeretében kísérelhető meg. Ez azonban csak az egyik, s 
ma már - Tverdota György (1982, 1985, 1995) idevágó eredményeinek isme-
retében - a kisebbik gond. Ma már, bár vannak még tisztázandó kronológiai 
kérdések, a szövegek keletkezéstörténetének relatív időrendje nagyjából 
fölismerhető. így helyükre, az 1920-as évek végére kerültek a sokáig a har-
mincas évek közepére helyezett s esztétikai töredékekként megnevezett szö-
vegek is. Nagyobb gond, hogy a József Attila szövegeiből kiemelt, terminu-
sokként kezelt nyelvi elemek eleve többarcúak, többrétegűek. Egy-egy ilyen 
kategória magában hordozza annak a forrásszövegnek a jelentésmozzana-
tait, amelyből József Attila e kategóriát átvette, annak a filozófiai tradíciónak 
a szemantikai hátterét, amelyhez a forrásszövegbeli kategória is tartozik, s 
végül annak a szisztémának a strukturális lenyomatát, amelyet József Attila 
saját szövege hoz létre. Azaz: egy-egy ilyen kategória voltaképpen az egyet-
len szóban megragadható sűrített, komprimált intertextualitás alapesete. Ezt 
a jelenséget talán érdemes egy konkrét példán is megmutatni. Tudjuk, hogy 
József Attila élt a „végtelen regresszus lehetetlenségének elvé"-vel. Ezt az el-
vet, mint Tverdota György (1982) kiderítette, a költő pesti professzorától, 
Pauler Ákostól, az ő interpretációjában vette át. Maga az elv azonban leg-
alább Arisztotelészig visszanyúlik (maga József Attila is arisztotelészi elv-
ként kezelte), s Arisztotelésztől Paulerig egy hosszú és bonyolult filozófiai 
tradíció gazdagító/szegényítő interpretációinak folyamatában élt és nyerte el 
jelentését. S hogy a dolog tovább bonyolódjék, ezt az elvet József Attila a sa-
ját aktuális szisztéma-igényének megfelelően, annak elérésére törekedve mű-
ködtette. Azaz: a végtelen regresszus lehetetlenségének elve, bár egy nagyon 
is speciális forrásból kerül át József Attila gondolkodásába, egy nagy filozó-
fiai tradíció egyik alapelve, s egy teljesen új, elsősorban József Attilára jel-
lemző szisztéma-konstituáló elv lesz. A nagy kérdés, persze, éppen ennek a 
csak József Attilára jellemző, az ő gondolkodását egyedítő elvhasználatnak a 
mibenlétére irányul. Ám, sajnos, éppen ezt a kérdést kell pillanatnyilag le-
begtetnünk, hiszen a költő terminusainak ez a hármas rétegzettsége szinte 
valamennyi terminusára érvényes. S a gondolkodástörténeti filológia egyik 
feladata ennek a terminus-hálózatnak a genetikus rekonstrukciója. 

További komplikáló mozzanat az is, hogy József Attila egy-egy terminusa 
igen sok esetben különböző szerzők egymástól különböző gondolatmenetei-
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nek összevonásaként jött létre. A jelenné gyülemlő múlt teorémája például, 
mint ma már tudjuk, legalább egy bergsoni és egy freudi gondolatmenet ösz-
szevonására épül (vö. Lengyel 1996). S az exisztencia terminus „szintézisek 
szintéziseként" való meghatározása is egyaránt visszavezethető Croce szel-
lemfogalmára és Jaspers exisztencia-definíciójára (vö. Lengyel 2000. 57.). Ez, 
bár a költőnél nyilvánvalóan a fogalom elméleti megalapozását szolgálta, 
megnehezíti az eredetre kíváncsi filológus dolgát. Ám ennek az eljárásnak 
fontos metodikai következménye, hogy a fogalom egyik forrására való rámu-
tatás nem zárja ki automatikusan egy másik vagy - esetleg - egy harmadik 
forrás létét. Következésképpen a fogalom teljes jelentésköre így csak e forrás-
szövegek összjátékaként írható le. 

A József Attila-terminusoknak ez a szükségképpeni többarcúsága jelen-
tősen megnehezíti a filológus dolgát. Egy-egy kategória forrásaként három 
forrásnyelv, a magyar, a német és a francia megannyi filozófiai iskolája és 
áramlata szóba jöhet, s az ezekben lokalizált kategóriaforrásoknak a filozófiai 
tradícióhoz való kapcsolódása elvileg az egész nyugati tradícióval összefüg-
gésbe hozhatja a rekonstrukciót. Annak tisztázása, hogy egy-egy terminus 
milyen konkrét szövegforrásból származik, s egyben milyen filozófiai tradí-
cióba tartozik bele, csakis lépésről lépésre haladó, konkrét és szisztematikus 
vizsgálat eredménye lehet, s ezt az intuitív, „beleérzésen" alapuló analógiák 
megalkotása nem helyettesítheti. 

Az egy adott időmetszetben érvényes, ám időben módosuló terminusok 
teljes körének genetikus rekonstrukciója természetesen elképzelhetetlen 
egyetlen tanulmány kereteiben; ehhez alighanem monografikus forma és ter-
jedelem lenne szükséges. Egyetlen kategória mutatványként való vázlatos re-
konstrukciója azonban talán megoldható, s egy kategória-rekonstrukciónak 
is lehetnek olyan tanulságai, amelyek előrébb viszik a kutatást. 

2. A kategória, amelyről szólni szeretnék, egy eddig jószerével figyelmen kí-
vül hagyott, ám fontos terminus, az önlét. Tverdota György (1995) ugyan er-
re a kategóriára is fölfigyelt már, s a Magyarázatok-kötetben ezt is viszonylag 
hosszan értelmezi. Interpretációja azonban, úgy vélem, nem kielégítő, s a ter-
minus forrására sem tér ki. Márpedig az eredet kérdése, mint látni fogjuk, na-
gyon is lényeges; specifikálja József Attila filozófiai tájékozódását. 

Az önlét az 1928/29. évi nagy, egész későbbi gondolkodását elméletileg 
megalapozó pályaszakasz terméke. Több szövegben is előfordul, így a 17., a 
18. és a 26. töredékekben (önlétem, önlétemet, önlétén, önlétét, önlétével alakban, 
s előfordul tagadó formában, mint önnemléte is [JATC 1/1: 60., 68-69., 102., 
103., 122.]). Az eldöntendő filológiai kérdés az: József Attila egyéni terminus-
alkotó leleményéről van-e itt szó, vagy - ha a kategória külső forrásra megy 
vissza - melyik filozófiai tradícióhoz kapcsolódik a terminus? Ha a kortárs 
magyar filozófia szövegeiben tallózunk, ilyen terminusra nem akadunk. 
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A megelőző korszak iskolateremtő, nagy egyéniségének, Böhm Károlynak 
van ugyan egy terminusa, amely nyelvileg nagyon hasonlít rá, de ez, tudni-
illik az öntét (vö. Sándor 1941. 138.), egészen más terminus; semmiképpen 
nem hozható vele összefüggésbe. Nagy valószínűséggel azt mondhatjuk te-
hát, hogy a szóalak valamiképpen a költő saját leleménye, s - legalábbis nyel-
vi értelemben - nem átvétel. Az a tény azonban, hogy eddig nem akadtunk 
rá a mintára a magyar nyelvű filozófiai irodalomban, nem jelenti azt, hogy a 
kategóriaalkotásnak nem is volt mintája. Ha azt keressük, hogy a költő által 
olvasott nyelvekben, a franciában és a németben volt-e olyan filozófiai termi-
nus, amely magyarra ilyen alakban fordítható le, viszonylag hamar megtalál-
ható a minta, a német Selbstsein szóban. Ezt ugyan ma önmaga-lét formában 
szokás fordítani, sőt egyes adatok szerint már a harmincas évek második fe-
lében is így fordították; Bajomi Vilmos például a Selbstsein szót az önmagam-
léte szóval adta vissza (Bajomi 1937. 166.). A Selbst előtag rövid, ön- alakban 
való visszaadása azonban egyáltalán nem szokatlan vagy egyedi fejlemény, a 
magyar öntudat szó például a német alapszót ugyanilyen rövid formában ad-
ja vissza. Az önlét és az önmaga-lét tehát azonos filozófiai terminus, az önlét 
az önmaga-lét rövidebb, tömörebb alakja. Hogy József Attila a Selbstsein for-
dításaként a rövidebb alakot választotta, abba nyilván belejátszott költő-
voltából fakadó nyelvi ökonómiája, amely eleve tömörségre késztette. De 
hogy itt az önmaga-lét problémája tematizálódik, azt közvetve az a tény is 
jelzi, hogy a töredékekben az önléthez kapcsolódva az önmaga szó is gyakor-
ta előfordul. A nyelvi-logikai kontextus ugyanis ezt is megkövetelte. 

3. Az önlétnek az önmaga-léttel való azonossága automatikusan kijelöli azt a 
tradíciót, amelyhez e terminus lefordításával-átvételével József Attila csatla-
kozott. A Selbstsein terminus ugyanis, mint ismeretes, Karl Jaspers és Martin 
Heidegger lényeges és jellegzetes terminusa. S mint ilyen, nyugodtan mond-
hatjuk, a korai egzisztencializmus egyik alap-kategóriája. Ez már a kortársak 
számára is nyilvánvaló volt. Johannes Pfeiffer Existenzphilosophie című, 
Heidegger és Jaspers filozófiájába „bevezető" könyvét (1933) kivonatolva 
Bajomi Vilmos 1937-ben így beszélt erről: „Pfeiffer hangsúlyozza, hogy 
Heideggernél a Selbstsein a létbizonyosság forrása, első metafizikai adottsá-
ga, az ontológiai rangsor legelső valósága: az exisztencia, mely csak megél-
hető valami" (Bajomi 1937,166.). Az ugyancsak kortárs Petróczi István pedig 
„a jaspersi exisztenciális bölcselet legfelsőbb kategóriáinak" a Selbstseint (és 
a Transzendierent) tartotta (Petróczi 1937, 91.). Az igazi kérdés persze, amely-
re mindenképpen felelnünk kell, az önlét terminus konkrét forrására irányul: 
ki a forrás? Jaspers-e avagy Heidegger? 

A Lét és idő olvasói a Selbstseint sajátosan heideggeri kategóriaként kezelik, 
nem alaptalanul. Központi filozófiai problémaként azonban először nem 
Heideggernél, hanem Jaspers 1919-ben publikált, később több kiadást is 
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megért A világnézetek pszichológiája című könyvében jelentkezik. E munkáját 
ugyan, ahogyan Safranski írja, „időről időre fölfogták történeti, tudásszocio-
lógiai, illetve neokantiánus szemléletűként is, egyik esetben sem ismervén fel 
a tényleges szerzői intenciót". Am Jasperset - folytatja - valójában „az a kér-
dés izgatja, mely formákban valósíthatja meg magát az önmaga-lét 
(Selbstsein), hogyan vétheti el önmagát, s ha kudarcot vall, annak milyen 
okai lehetnek" (Safranski 2000. 177.). Egy másik tanulmányomban (Lengyel 
2000), József Attila exisztencia-fogalmának eredetét nyomozva már igazol-
tam, hogy a költő tudott Jaspersről, s valószínűsítettem, hogy ismerte Jaspers 
szóban forgó könyvét is. Az önlét terminus megjelenése, már csak az exisz-
tencia terminussal való nagyon szoros összefüggése miatt is, ugyancsak 
ennek az összefüggésnek a megléte mellett érvel. Nagy a valószínűsége te-
hát, hogy a József Attila-i önlét forrása, vagy legalábbis egyik forrása valóban 
Jaspers könyve volt. 

Változatlanul kérdés azonban: egyedüli forrása volt-e Jaspers József Attilá-
nak? A válasz nem könnyű. Annyi bizonyos: a töredékek írása idején a költő 
Jaspers nevét emlegeti leveleiben, Heideggerét viszont nem. Ez azonban nem 
zárja ki a Lét és idő ismeretét. Heidegger műve, mint ismeretes, 1927 tavaszán 
jelent meg, példányai hamar Budapesten, sőt Pécsett is fölbukkantak, s bár 
Babits nem mutatott érdeklődést az ajándékba kapott könyv iránt (vö. Ke-
nyeres 1993, 17.), a pécsi filozófiaprofesszor, Nagy (későbbi nevén: Halasy-
Nagy) József már 1928 elején tanulmányt, majd egyetemi előadást épített rá. 
(Igaz, ez az írása, A fejlődés eszméje csak az Athenaeum 1929. évi 1. számában 
jelent meg.) Azaz: elvileg József Attila kezébe is eljuthatott a Sein und Zeit. 
A kérdés csak az: csakugyan eljutott-e? S ha igen, akkor milyen úton-módon? 

4. Konkrét, pozitív adatunk - ismételjük meg - nincs arra, hogy 1928-29-ben 
József Attila olvasta volna Heidegger művét, sőt arra sem, hogy magáról 
Heideggerről tudott volna. Ez nem különösebben meglepő, hiszen ekkori 
olvasmányélményeinek történetéről általában is roppant kevés pozitív ada-
tunk van; királyi út így nem vezet kérdésünk megválaszolásához. Az egyet-
len lehetőség a Lét és idő önmaga-lét és a József Attila-töredékek önlét termi-
nusának párhuzamos olvasása, összevetése. A kérdés így az: van-e az önlét-
nek olyan szemantikai eleme, amely Heidegger, s csakis Heidegger olvasásá-
ra vezethető vissza? 

A dolog természete szerint ezt sem könnyű megválaszolni. Heidegger 
exisztenciális analitikája végső mérlegelésben fenomenológiai redukciók so-
rozata. Ahogy ő maga írta: a jelenvalólét fenomenológiája. Ez viszont azzal 
jár, hogy a heideggeri önmaga-létnek nincs egyetlen, bármikor előcitálható 
rögzített definíciója; szubsztanciálisan meghatározatlan. Heidegger elemzése 
viszonylatokban mozog, az önmaga-lét jelentése így csak relációk sorozatá-
ban, az egész elemzés végeredményeként alakul ki. (Jellemző e tekintetben, 
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hogy a Lét és idő magyar kiadásának végén lévő regiszter önmaga-magyaráza-
tai például egyáltalán nem képesek visszaadni a vele összefüggő önmaga-lét 
terminus szemantikai teljességét.) Az önmaga-létnek a könyv egészében ki-
bontakozó jelentését végigkövetni viszont meglehetős nagy terjedelmet kí-
vánna, s ez nem is lehet a József Attila-kutatás feladata. Számunkra tehát 
nem marad más, mint a relációk sorozatában kibontakozó jelentés egyetlen 
alapösszefüggésre való leegyszerűsítése. 

Az önmaga-lét Heidegger megjelenítette ontológiai státusa viszonylag jól 
megfogható. A könyv első részének első szakaszában adott fundamentál-
analízis bennünket most érdeklő nyitó passzusa ezt így vezeti le: „A lét értel-
mére irányuló kérdésben az elsődlegesen kikérdezett a jelenvalólét jellegével 
bíró létező. [...] a jelenvalólétben egy fundamentálstruktúrát kell kibonta-
nunk, a világban-benne-létet [...]. A jelenvalólét értelmezésének az »a prio-
ri«-ja [...] eredendően és állandóan egész struktúra. Ennek ellenére külön-
böző nézőpontokból vehetjük szemügyre az őt [ti. a jelenvalólétet] konsti-
tuáló mozzanatokat. [...] így az analízis tárgyai lesznek: a világ a maga vilá-
giságában [...], a világban-benne-lét mint együttlét és az Önmaga léte [...], a 
benne lét mint olyan" (Heidegger 1989, 139.). Eszerint tehát az önmaga-lét a 
jelenvalólét egyik konstituáló mozzanata. A létező, amely „a jelenvalólét jel-
legével bíró létező" s amelynek léte az önmaga-lét nevet kapta, nem azonos 
a Heidegger előtti filozófiák szubjektumával, az énnel. Az önmaga voltakép-
pen exisztenciális fenomén, s mint ilyen, benne az énhez hozzátartozik, az 
énnel szétbonthatatlan egységet alkot az én létlehetősége. Az önmaga-lét a 
saját létlehetőségeiben benne lévő én létmódusza, exisztenciája. „A jelenvaló-
lét »lényege« - mondja Heidegger - exisztenciájában rejlik" (Heidegger 1989, 
140.). A szubjektum, az én terminust a Lét és idő nem is használja, vagy csak -
ritkán - idézőjelben, s így distanciálódik annak szokványos jelentésétől. A „je-
lenvalólét jellegével bíró létező" azonban e koncepcióban „minden esetben 
mi magunk vagyunk. E létező léte mindenkor az enyém" (Heidegger 1989, 
140.), s a „jelenvalólétet e létező mindenkori enyémvalósága folytán úgy kell 
megnevezni, hogy közben a személyes névmást is használjuk: »én vagyok«, 
»te vagy«" (Heidegger 1989, 141.). ,,[E]z a létező létében képes önmagát 
»megválasztani«, elnyerni, elveszíteni, illetve sohasem vagy csak »látszólag« 
elnyerni" (Heidegger 1989, 141.). Az „Önmaga mindennapi létének az a 
módusza", amelyet „a mindennapiság »szubjektumának« nevezhetünk, az 
akárki" (Heidegger 1989, 241.). „A mindennapi jelenvalólét Önmagája az 
akárki-önmaga, melyet megkülönböztethetünk a tulajdonképpeni, azaz magunk 
által megragadott Önmagától" (Heidegger 1989, 262.). 

A heideggeri exisztenciális analitika központi jelentőségű eredménye két-
ségkívül ennek a kettősségnek a módszeres levezetése. Az önmagának ez az 
akárki-önmagára és „igazi", tulajdonképpeni önmagára való kettéválása, ponto-
sabban az, hogy az utóbbi csak lehetőség, amelyet csakis aktivitással lehet 
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realizálni, messzemenő gyakorlati következményekkel jár. „Önmagunknak 
az akárkiből való visszahozatala, azaz az akárki-önmagának a tulajdonkép-
peni önmaga-létté való egzisztens módosulása egy választás pótlásaként 
kell hogy végbemenjen. A választás pótlása viszont a választás választását, a 
tulajdon önmagunkból eredő lenni-tudásunk melletti döntést jelenti" 
(Heidegger 1989, 455.). 

Egészében, azt mondhatjuk, a heideggeri önmaga-lét terminus sajátos ket-
tősséget mutat. Ez a terminus is, mint a terminusok Heideggernél általában, 
egy ritka szisztematikusan fölépített mű kiszakíthatatlanul szerves építő-
eleme, ezernyi logikai szállal belekötve a műbe. A koncepció súlyos sérelme 
nélkül nem is igen lehet kivenni belőle. Maga a teminus explicit formában 
mégis viszonylag kevésszer fordul elő; az az exisztenciális analitika, amelyet 
a Lét és időben megragadhatunk, szükségképpen inkább az önmaga terminus-
sal operál. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a terminus vonatkozási tar-
tománya jóval nagyobb és kiterjedtebb, mint a nyelvileg adott szóalak köz-
vetlen jelentése. 

5. Ha az önmaga-lét után a József Attila-i önlét terminus előfordulásait és 
használatát is számba vesszük, föltűnő, hogy József Attila fogalomhasznála-
ti gyakorlata ugyanezt a kettősséget mutatja. A nagyon kiterjedt vonatkozási 
tartomány ellenére a terminus explicit formában viszonylag ritkán fordul elő. 
Ez a tény roppantmód megnehezíti az összevetést, mivel nagyon kitágítja az 
összevetendő szövegkorpuszt. Ha - kényszerűségből - mégis megmaradunk 
a (szorosabb értelemben vett) önlét terminus vizsgálatánál, akkor mindjárt 
kezdetben egy lényeges problémával találjuk magunkat szemben. Az önlét 
ugyanis három szövegben, a 17., 18. és 26. számú töredékben fordul elő, s az 
előbbi kettőben nem, míg az időben legkésőbbiben az önlét terminus össze-
kapcsolódik az exisztencia terminussal. Azaz: az önlét fogalom bevezetése 
időben megelőzi az exisztencia bevezetését. Ez azonban, ha szemügyre vesz-
szük a konkrét szöveghelyeket, első impressziónkkal ellentétben, nem szakít-
ja szét az önlét és az exisztencia összetartozását. A 17. számú töredék ugyan-
is, mint az élén álló fejezetcím (Bevezetés) is jelzi, bevezető jellegű szöveg, s 
így érthető, hogy az önlét, mint „evidencia", logikailag is megelőzi az exisz-
tencia terminus bevezetését. (Más kérdés, hogy a töredékek közötti viszony 
részleges átalakulást, továbbgondolást is dokumentál.) S ha az önlét termi-
nus első előfordulását kicsit figyelmesebben vesszük szemügyre, megtaláljuk 
benne a Lét és idő hatását, közvetlen lenyomatát is. Az önlét fogalmát ugyan-
is a töredék a következő, egészében idézendő kontextusban vezeti be: „A 
gondolat föltételezi a szemléletet, mert arról, hogy vagyok, éppúgy közvet-
len szemléletem értesít, mint arról, hogy gondolkodom. Előbb saját gondola-
tomat szemlélem, különben nem tudom, hogy van és így ez irányban követ-
keztetést belőle nem vonhatok. így helytelen azt mondani, hogy gondolkodom 
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tehát vagyok, mert előbb észre kell vennem, hogy gondolkodom, ezt pedig 
szemlélettel ismerem föl. Ám azt is helytelen mondani, hogy szemlélek, tehát 
vagyok, mert nem a szemléletet szemlélem (a képzetnek nincs képzete), ha-
nem azt hogy gondolkodom - azaz, a szemléletet feltételezi a gondolat, a 
gondolatot pedig feltételezi a szemlélet, másképpen szólván egyáltalán nem 
bizonyítja a gondolat azt, hogy vagyok, hanem csupán feltételezi a szemlélet 
nyomán. A gondolkodom, a szemlélek már azt jelenti, hogy most éppen gon-
dolkodó, illetőleg szemlélő vagyok, tehát eleve beleértem azt, amit éppen ve-
le akarok bizonyítani. A tétel maga igaz, de bizonyító ereje nem nagyobb an-
nál, hogy vagyok tehát vagyok. Mégis, önlétét senki komoly gondolkodó nem vonja 
kétségbe, s ha teszi, abból a hiú ravaszkodásból, hogy ezt majd ítéleti érvény-
nyel bizonyítsa. Sőt, nemcsak hogy nem kételkedik benne, hanem bármit is 
gondol, ezt mint vitathatatlant tételezi föl, holott éppen az erre vonatkozó té-
telek vitathatóak elsősorban, minthogy mindegyikük a vagyok tehát vagyok 
egyenletet rejti magában" (JATC 1/1:60.). E szöveg, jól érzékelhetően, a 
kartéziánus tézissel (gondolkodom, tehát vagyok) vitatkozik, s a kétségbe-
vonhatatlan végső alapot az önlétben fedezi föl. E pozíció viszont, jól kive-
hetően, a Lét és idő harmadik fejezetének 19., 20. és 21. alfejezetére támaszko-
dik, arra a kritikára, amelyet Heidegger „a »világ« kartéziánus ontológiája" 
fölött gyakorolt. Heidegger ezekben az alfejezetekben Descartes „ego cogi-
to"-jából kiindulva a kartezianizmus világfölfogását vonja kétségbe, majd 
veti el, s kimondja, hogy „Descartes nem csak ontológiailag hibás meghatá-
rozását adja a világnak, hanem interpretációja és annak fundamentumai 
odavezettek, hogy átsiklik a világ fenoménje és a mindenekelőtt kézhezálló 
világonbelüli létező léte felett" (Heidegger 1989, 215.). Heidegger azt is ne-
hezményezi, hogy „Descartes nem engedi, hogy a világonbelüli létező lét-
módja önmagából mutatkozzék meg, hanem egy feltáratlan és tisztázatlan 
jogosultságú léteszme [...] alapján mintegy előírja a világnak »tulajdonkép-
peni« létét" (Heidegger 1989, 216.). Nem nehéz észrevenni tehát, hogy amit 
Heidegger Descartes-nak szegez, „a mindenekelőtt kézhezálló világonbelüli 
létező léte" - az terminussá tömörítve az önmaga-lét, vagyis az önlét. 

József Attila természetesen itt sem szolgaian kivonatol, hanem - forrását 
megértve - újragondol. Sőt interpretációja, a „vagyok tehát vagyok" tézis 
erőteljes hangsúlyozása a heideggeri fenomenológia bizonyos kritikáját is je-
lenti, észrevéve és kimondva annak gyönge pontját. De ennél a kétségtelenül 
létező distanciánál lényegesebb, hogy az önlétet „mégis" elfogadta alapnak, 
kiindulópontnak. 

Az önlét terminus következő előfordulása a 18. számú töredékben megint 
csak a heideggeri inspirációk jelenlétét dokumentálja. Ez a Valóság és igazság 
címet viselő szöveg először - rövidítve és sűrítve - megismétli azt a 
Descartes-kritikát, amelynek eredménye az önlét végső alappá válása: „Ami-
kor [...] létemre következtetek gondolatommal szemléletem nyomán, tulaj-
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donképpen olyan dologra következtettem, ami már eleve evidens volt előt-
tem és amit nem is a következtetés igazol [amely (cogito ergo sum) különben 
helytelen], hanem annak az evidenciába való torkolása. A dolog evidens vol-
ta pedig független attól, hogy elgondoljuk-, szemléljük-e, avagy nem" (JATC 
1/1:68.). Ez a Heideggerre visszautaló Descartes-kritika azonban itt a Lét és 
időtői eltérő logikát hordoz. József Attila - Heideggerrel ellentétben - válto-
zatlanul számol valamiféle abszolútummal (igaz, számára „csupán az igaz-
ságok egyetemes rendszere föltétlen" [JATC 1/1:68.]), s ez a tételezése min-
denképpen némi distanciálódás jele. Ám József Attilánál az abszolútum is az 
önléthez vezet, illetve az önlétet állítja középpontba: ,,[C]sak a föltétlen értel-
mében bírunk cselekedni. Cselekedeteink és gondolataink helyes vagy hely-
telen voltának mértéke tehát nem a föltétlen (amint hogy az abszolútum mér-
ték nem is lehet), hanem a föltétlen megértése, ami megintcsak önlétemet ál-
lítja előtérbe" (JATC 1/1:68.). Majd, ezt a tézist így folytatja: „Már most ha-
bár önlétem csak puszta evidencia is, mégis létem minden egyes mozzanatá-
ra vonatkoznak érvényes tételek, amely tételek pedig nem mások, mint a föl-
tétlen mozzanatai. Nyilvánvaló, hogyha két dolog minden egyes mozzanatá-
ban megfelel egymásnak, úgy e dolgok bontatlan egészükben is egymás 
megfelelői: önlétemet csak annyiban értem meg, amennyiben az abszolútu-
mot és viszont - aminthogy csak a gondolat tudat arról, hogy szemlélek és 
csak szemléletem értesít arról, hogy gondolkodom. Önlétem előtt tehát épp-
oly világos az abszolútum, mint létem az abszolútum előtt, az igazság pedig 
éppoly evidens, mint a valóság, vagyis szintézist alkotnak az evidenciában. 
Nincs se lét, se fennállás, se valóság, se érvényesség, csak evidencia van, és 
azok csupán mozzanatai az evidenciának" (JATC 1/1: 68-69.). Azaz: csupán 
önlétem van, s a lét, a fennállás, a valóság, az érvényesség csak az önlét moz-
zanatai. Ez a tézis pedig, ismételjük meg, a heideggeri előföltevés elfogadása 
és más oldalról, más logikával való megerősítése, „igazolása". 

A harmadik szöveg, a 26. számú töredék, az úgynevezett hosszú fogalmaz-
vány több szempontból is fontos szöveg. Szempontunkból elsősorban az az 
érdekes, hogy ebben az exisztencia és az önlét terminus együtt, egy fogalom-
rendszer összetartozó elemeiként szerepelnek. S figyelemre méltó az is, hogy 
e szöveg az exisztenciát, pontosabban az exisztencia dialektikáját immár végső 
alapelvként nevezi meg: „Egyetlen princípiumunk az exisztencia dialektiká-
ja" (JATC 1/1:96.). E két tény, tudniillik az együttes előfordulás és az alapelv 
megválasztása kétségtelenné teszi, hogy itt - más törekvésekkel összevonva, 
azok gondolkodástörténeti konzekvenciái által is színezve - mindenképpen 
egy olyan teória hatásával kell számolni, amelyik maga is az exiszten-
cia/önlét kettősével operál. 

E kritériumnak, persze, Jaspers is, Heidegger is megfelel, ám a módszerta-
ni következetesség, amely József Attila számára különösen vonzó lehetett, 
önmagában is a Lét és időt állítja előtérbe s teszi mintaadóvá. 
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6. Az exisztencia és az önlét összekapcsolódását, szoros logikai összefüggé-
sét jól dokumentálja a hosszú fogalmazvány három helye. E tekintetben pél-
daszerű az exisztencia (egyik) József Attila-i meghatározása, amely szerint 
„az exisztenciába önlétén kívül önnemléte is belefér, de nemcsak hogy bele-
fér, de ellentet tények nélkül nem is volna sem valóságos sem pedig elgon-
dolt, hiszen az exisztencia a szintézisek szintézise" (JATC 1/1:103.). Hogy eb-
ben a szillogizmusban megjelenik Croce (a „szellem szintézisek szintézise") 
és Jaspers (az exisztencia szintézis) tézise is (vö. Lengyel 2000. 57.), szempon-
tunkból most mellékes. A figyelemre méltó számunkra az, hogy a két termi-
nus, az exisztencia és az önlét közötti összefüggés jellegzetesen heideggeri 
gondolatmenetet sűrít össze. S az exisztencia és az önlét logikai összekapcso-
lódása ezen túl azért is érdekes, mert éppen e két terminus összefüggése, le-
hetséges játéka adja az exisztencia dialektikáját, s - mint láttuk - József Atti-
la eleve ezzel a princípiummal akart operálni. Ennek az összefüggésnek 
egyik jellegzetes szöveghelye az, ahol József Attila arról beszél, hogy „a fo-
galom a rugalmas exisztenciát maga után a nemlétbe húzza, exisztenciám pe-
dig abban a pillanatban, amikor ezt sikerült lett volna legyen, visszarántja a 
valóságba, és a fogalom, amely nemlét és igazság, megszűnik nemlét és igaz-
ság lenni, azontúl már csupán önlétét jelentő valóság, amely, ismétlem, töb-
bé már nem megértés, hanem megértést áhítozó valósági elem, mint minden 
egyéb dolog" (JATC 1/1:102.). Ez a szöveghely természetesen megint csak 
sokrétű elemzést érdemelne és igényelne, szempontunkból azonban az az 
igazán figyelemre méltó benne, hogy ez az exisztenciával való logikai operá-
lás a szubjektumnak egy fenomenológiai redukció által megteremtett alakjá-
val történik. Méghozzá olyan alapszerkezetben, amilyen a Lét és időben 
konstruálódik meg. 

A hosszú fogalmazvány tulajdonképpeni célja, persze, a Lét és idővel ellen-
tétben, nem a létmegértés, hanem a műalkotásnak az exisztencia dialektiká-
jaként való levezetése. Ez a célkitűzés tehát nem másolni, hanem - egy na-
gyon fontos területen, a műalkotás területén - alkalmazni kívánja a szubjek-
tum fenomenológiai redukciójából fakadó megértés-lehetőségeket. Hogy 
erről van szó, egyebek közt a hosszú fogalmazvány egyik művészet-definí-
ciója is világossá teszi. A fénykép műalkotás-voltát tagadó okfejtés ugyanis 
kimondja, hogy „a művészet a művészet létével minősített lét alakja, egy lét-
nek önlétével minősített formája" (JATC 1/1:122.). 

Azaz: József Attila műalkotás-koncepciója csakis az exisztenciának mint 
önlétnek a megértésén keresztül kísérelhető meg. Ez azonban már egy másik 
tanulmány feladata lehet. 

7. A szövegek összevetésén alapuló filológiai rekonstrukció mindig magában 
hordozza a bizonytalanság valamilyen mértékét. Nagy könnyebbség tehát, 
ha külső, pozitív adalék megerősíti a logikai műveletek eredményét, vagy 
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legalábbis nem zárja ki azt. Fölmerülhet ugyanis a kérdés esetünkben is, 
hogy a 23 éves, még egyetemi diplomával sem rendelkező József Attila lehe-
tett-e egyáltalán olyan tájékozottság birtokában, amely megengedi a föltéte-
lezést, hogy már ekkor, szűk két évvel a Lét és idő megjelenése után, ismerte 
Heidegger könyvét. Azt a könyvet, amelyre akkor - 1928 végén, 1929 elején 
- a magyar filozófus-szakma még recenzióban sem volt képes reagálni. 
A helyzet kétségkívül nem szokványos, de ilyesféle tájékozódás lehetősége 
József Attila meglehetősen egyéni életpályájából nagyon is következik. 
A költő ugyanis a Vágó Mártához fűződő, rendkívül erős érzelmi és intellek-
tuális viszonya révén egy olyan értelmiségi körnek (is) tagja volt, amelyik az 
átlagosnál lényegesen tájékozottabb volt, e kör egyik tagja, Mannheim Ká-
roly pedig, mint az úgynevezett tudásszociológia nemzetközi rangú kép-
viselője, aki 1920-ban maga is Heidegger hallgatója volt (Felkai 1999,18.), ek-
kor elvi harcban állott Heideggerrel. Safranski Heidegger-könyvéből tudha-
tó, hogy az 1928. szeptemberi szociológusnapon (amelyről egyébként Vágó 
Márta lelkes hangú levélben beszámolt József Attilának [Vágó 1975, 362-
364.]) Mannheim nagy hatású előadást tartott (Safranski 2000, 305.), s ebben 
az előadásban „kritikusan kommentálta" például „Heideggernek az »akár-
kire« (Das Man) vonatkozó elemzését" is (Safranski 2000, 306-307.). 
Mannheim ekkor, egyebek közt, ezt mondta: „A filozófus szemrevételezi ezt 
az »akárkit«, ezt a titokzatos szubjektumot, az azonban nem érdekli, hogyan 
jön létre. De éppen ott, ahol a filozófus már nem tesz föl több kérdést, ott 
kezdődik a szociológiai probléma" (Mannheim 1929, idézi Safranski 2000, 
307.). Előadása zárlatában pedig még élesebb hangot ütött meg: „Aki már ott 
szeretné az irracionálisát, ahol de jure még az értelem tisztaságának és fa-
nyarságának kell hatnia, az fél a titokkal a valódi helyén szembenézni" 
(Mannheim 1929, idézi Safranski 2000, 308.). Ez az elhatárolódás nem te-
kinthető véletlenszerű, esetleges mozzanatnak; maga Heidegger is reagált rá. 
Az 1931/32. évi téli szemeszter Platón-előadásában ironikusan szólt a „ tudás 
un. szociológiájáról" (vö. Safranski 2000, 308-309.) s a platóni barlanghason-
lat értelmezésének kereteiben maradva „barlangi fecsegésnek" nyilvánította 
azt. Ennek a szembenállásnak az ismeretében jelentőssé válik számunkra a 
Mannheim-József Attila-viszony. Amikor ugyanis 1928 őszén Mannheim és 
József Attila Budapesten találkoztak, tudjuk, filozófiáról is beszélgettek, 
Jaspersszel kapcsolatban vitájuk is támadt (vö. Lengyel 2000, 54-55.). Való-
színű tehát, hogy ekkor a sikeres Mannheim másik ellenfeléről, a nagy hírű 
Heideggerről, s annak fő művéről, a Lét és időről is szó esett közöttük. Annyi 
mindenképpen bizonyos: a Vágó család és baráti köre, Mannheim révén, ek-
koriban, 1928 őszén már értesült Heidegger művéről és ismerte Mannheim-
nek e művel szembeni vélekedését is, hiszen Vágó Márta - mint József Atti-
lának írott beszámolójából (Vágó 1975, 362-363.) tudjuk - ott volt Mannheim 
előadásának előzetes baráti megbeszélésén is, ismerte a Marmheimet instruáló 
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baráti tanácsokat, s így tökéletesen tisztában kellett lennie azzal, hogy 
Mannheim ki s mi ellen hadakozott ekkor. S az is bizonyos, hogy Vágóék kö-
rében ismert volt Mannheim egy másik, Das Problem der Generationen című ta-
nulmánya is (amely [Mannheim, 1928] pedig szintén hivatkozik Heidegger-
re) - sőt e tanulmány Vágóék körében beszédtéma is volt (Vágó 1975, 343.). 
A költő tehát óhatatlanul bele kellett ütközzék Heidegger nevébe, s bár e kör-
ben Heidegger neve nyilvánvalóan negatív hangsúllyal forgott, neki, mint 
„filozófiáján" dolgozónak, illett megismerkednie a társasági témát adó nagy 
hírű német filozófussal. Maga a mű, a Sein und Zeit pedig, ha valakit igazán 
érdekelt, az akkori viszonyok között egyáltalán nem volt elérhetetlen. 

Bizonyos továbbá az is, hogy József Attila előélete, diszpozíciója kedvezett 
Heidegger befogadásának. Egyrészt alkatilag vonzhatta a Lét és idő magas-
fokú módszertani következetessége, elemzéslogikai szigorúsága, másrészt a 
választás választásának heideggeri tézisében is saját létélményére ismerhetett 
rá. E tekintetben ugyanis mindenképpen figyelmet érdemel az 1926-ban írott 
Ülni, állni, ölni, halni (JAÖV 1:451-452.), amelynek összegző és záró szakasza 
éppen ezt a létélményt rögzíti meg és emeli verssé: 

ó köttető, oldoztató, 
mos t e verset megíra tó , 
nevettető, zokogta tó , 
életem, te választató! 

8. Summa summarum: az életrajzi kontextus nemhogy nem cáfolja, de ki-
mondottan erősíti a gondolkodástörténeti rekonstrukciót: József Attila, min-
den jel szerint, a Lét és idő ismeretében dolgozott az úgynevezett hosszú fo-
galmazványon, s gondolatmenete egyik inspirálója Heidegger műve volt. 
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