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A gondolkodó JA 

 

[DIA1: címlap] 

1) Apropó: a kritikai kiadás (JKK) megjelenése 2018 nyarán: 
 JA összes tanulmánya és cikke 1930−1937.  
 Budapest, L'Harmattan − József Attila Társaság, 2018. 
 
[DIA2: JKK_2 címlapja] 

Előzmények:  
 
[DIA3: szöveg] 

Tanulmányait és cikkeit először Szabolcsi Miklós gyűjtötte egybe és rendezte 
sajtó alá 1958-ban, a József Attila Összes Művei kritikai kiadásának legendás III. 
kötetében →  
− a költő értekező prózája feltámadt haló poraiból, mert így vált először 
hozzáférhetővé a teljesnek vagy legalábbis elérhetőnek gondolt életmű, 
méghozzá időrendben, keletkezése folyamatába állítva, egymással 
összemérhetően, együtt olvashatóan 
− jelentős szerepet játszott az 1950-es évek dogmatikus József Attila-képének 
lebontásában; a könyv politikai jelentősége vetekszik a szakmaival, mivel 
segített számos politikai és ideológiai tabut leküzdeni 
− a művészetbölcseleti írások a szocialista művészetszemlélet megreformálását, 
egy, a tükrözéselmélettel szemben alternatívát jelentő esztétika lehetőségét 
kínálták 
 
[DIA4: JAÖM_3 címlapja] 

Új kritikai kiadás szükségessége: 
 
[DIA5: szöveg] 

− a kutatás felülbírálta tévedéseit, pl.  
 Esztétikai töredékek: marxista esztétika ↔ Ihlet és nemzet: korai, nem 
 marxista esztétika (Tverdota György, 1985)  
− jelentős új lelet került elő 1986-ban → története: 
 Németh Andor, majd Sándor Pál gondozta a kéziratokat 
 Sándor Pál a kommunista mozgalomban JA felső kapcsolata volt 
 föltehetően a mozgalmat kívánta védeni azzal, hogy a radikálisabb  
  írásokat nem adta vissza a nővéreknek 
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 két szöveget megsemmisített (válasz a Plattformtervezetre, Miért nem 
  én?), a többit elrejtette (úgy tudta, hogy megsemmisült) 
 ez került elő 
→ teljesen új megvilágításba helyezte a költő gondolkodói fejlődését 
 pl. láthatóvá váltak korai művészetbölcseletének és kései 
 társadalomfilozófiájának indítékai és valódi arányai 
 
Új kritikai kiadás: 
 
− pszichoanalitikus iratai: „Miért fáj ma is”. Az ismeretlen JA (1992) 
[DIA6: Miért fáj ma is címlapja] 

− tanulmányok, cikkek 1923−1930 (1995) 
[DIA7: JKK_1 címlapja] 

− most került kiadásra a terjedelmesebb második rész: 1930−1937 
[DIA8: JKK_2 címlapja] 

 
2) Költőként tartják számon, de gondolkodóként is jelentős volt 
  
Fejtő Ferenc írta 1947-es visszaemlékezésében, melynek címe: József Attila, az 
útmutató, hogy a költő „senkire sem haragudott inkább, mint azokra, akik 
dilettáns kirándulásoknak minősítették elméleti kísérleteit, s csupán mint költőt 
voltak hajlandó elismerni. József Attila nem választotta el szigorúan a költői 
mesterséget a tudatosodástól, az elmélkedéstől, a filozófiától. A költészet az ő 
számára csak egyik s talán nem is a legkiváltságosabb módja volt az 
eszméletnek, egyik kifejezési technikája az igazságnak.”  

Ma már bizonyítottnak vehetjük, hogy Fejtő e tekintetben hiteles tanú, s 
figyelmeztető szavait még bővíteni is lehet, mivel nemcsak JA esztétikai és 
filozófiai szövegei játszottak fontos szerepet pályája alakulásában, hanem 
politikai írásai is.  

[DIA9: a következő mondat] 

Megismerésüket megnehezítette: JA életében kevés értekező szövege jelent 
meg és nagyon sok töredékben maradt. 

Csak pályája elején nevezhető naiv költőnek, aki mintákat követ 
 levelei jelzik korai elméleti tájékozódását 
[DIA10: szöveg] 
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 a Vágó Márta-szerelem idején próbálkozik saját esztétika létrehozásával: 
  − Ihlet és nemzet (1928 vége, 1929 eleje): töredékben maradt 
  alkotásközpontú: az ihlet teremti meg a nyelvet és a művet 
  a mű mintegy középen áll a befogadó és a világ között:  
  a szemléleti korlátoltság miatt meglévő világhiányt szünteti meg 
  a mű teljes világként jelenik meg („határolt végtelenség”) 
[DIA11: JA 1928] 

  → Irodalom és szocializmus (1930): 
  − szocialistának mondja magát, de csupán átírja korai esztétikáját 
  (mint a Döntsd a tőkét, ne siránkozz, 1931. néhány versét)   
  − nem fordulat, hanem kiegészítés: felveszi szempontjai közé  
  a művészet történetiségének és társadalmi bázisának kérdését is 
[DIA12: szöveg újra] 

  − nem írt később esztétikát, bár módosult a nézőpontja   
   (kifejezésesztétika) 
  − de kései Bartók-tanulmányvázlata (Medvetánc, 1936 december) 
   is visszautal az Irodalom és szocializmusra 
 

[DIA13: szöveg] 

Marxista korszakában sajátos kettősség jellemzi: irracionalista   
 esztétika és racionalista társadalom-felfogás 
 → az irracionális esztétikai beállítottság hozta közel egymáshoz a  
  marxista JA-t és a liberális konzervatív Kosztolányit: 
 Mindketten vallották azt a romantikus eredetű elgondolást, mely szerint 
 „a költészet az emberiség anyanyelve”.  
 

[DIA14: Kosztolányi 1930] 

 Mivel eszményük és ambíciójuk annak a varázserőnek (JA terminusával: 
 „névvarázs”-nak) birtoklása volt, amellyel az ősi költő és az ősi 
 nyelvállapot rendelkezett, az ősi és a  jelenkori nyelvállapot közötti 
  legfőbb közvetítő csatornának saját  hivatásukat, a költői alkotó 
  tevékenységet tekintették.  
 
[DIA15: az 1930. szeptember 1-jei tüntetés] 

− A világgazdasági válság és az 1930. szeptember 1-jei nagy tüntetés hatására 
  lett tagja JA az illegális kommunista mozgalomnak. 
 A marxizmus nem elméleti, hanem gyakorlati kérdés volt a szocialista 
 munkásmozgalom számára: az iránytűt jelentette a burzsoázia elleni 
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 harcban. A marxizmus a gyakorlat filozófiájának hirdette magát, de éppen 
 ezért ki volt szolgáltatva a történelmi változásoknak.  
 

[DIA16: Hitler kinevezésének fáklyás ünneplése] 

A nácizmus hatalomra kerülését és az európai diktatúrák trendjét látva JA  
 kénytelen volt revízió alá venni álláspontját.  
 1935-től arra a kérdésre keresi a választ, melyet legpregnánsabban a 
 Hegel − Marx − Freud című kései művében fogalmazott meg:  
 miért nem következett be a Marx által jósolt forradalom, „miért nincs még 
 szocializmus”? Van viszont már hitlerista állam, ami a helyzet 
 abszurditását még nyomatékosabbá teszi. 

[DIA17: szöveg] 

 „Csak azt kérdem, hol csúszott hiba a számításba, hogy lehet az, hogy az 
ún. »tárgyi előfeltételek megvannak« s az alanyiak hiányoznak? Marx azt írja, 
hogy az emberiség csak olyan feladatokat tűz maga elé, amelyek megoldásához 
a szükséges feltételek a valóságban jelen vannak – hogy lehet tehát, hogy egy 
hatvanmillió lakosú állam polgárainak fele a fajtisztaságot látja ma történelmi 
céljának?‟ 

Ahhoz képest, hogy 1930 végén úgy tűnt: megtalálta a maga hitvallását és 
 mozgalmát, a korábbi évekhez (a felkészülés éveihez) hasonló rendkívül 
 gyors dinamika jellemzi további útkeresését 
 
‒ JA nem igazán volt tájékozott a marxizmusban, amikor a kommunista 
 mozgalom tagja lett és hamarosan nem akármilyen vetélytársa támadt 
 szellemi orientációjában: 
    
[DIA18: szöveg] 

pszichoanalitikus terápiája (Rapaport Samu dr., „a gyomor Freudja”) rányitja 
 szemét a mélylélektanra is.  
    rendkívüli szorgalommal vetette bele magát mindkettő tanulmányozásába 
    JA kezdetben a freudomarxista mozgalomból származó elképzelés híve, 
 amely a neurotikus felnőttből, annak orgazmus-problémáiból indul ki 
 (szemben Freud és Ferenczi Sándor klasszikus, a lelki bajokat a 
 gyermekkorból származtató koncepciójával) 

− Költő létére rendkívül érdekelte a kozmológia és a természettudomány 
 1932-ben még a marxizmus illetékességét védi, később viszont Marx 
 szemére veti (HMF), hogy nem veszi kellőképp figyelembe az ember 
 természeti lény voltát 
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   JA számára a testiség elsőrendű probléma volt (már a saját gyomor- és 
 szexuális problémái miatt is), egyfajta „biológiai materializmus” 
 jellemezte őt 

 − Marxizmusa akkor mélyül el, amikor kivágták a munkásmozgalomból  
 → de ellenzéki marxista: meg akarja reformálni (a diktatúrák és  
  tömegtébolyok korában)  
    Élete végéig marxista maradt, szemben a rendszerváltás utáni „tisztára 
 mosdatási” kísérletekkel. 

     Ennek tükrében értelmezhető a Van-e szociológiai indokoltsága az új népies 
iránynak? című 1937-es írásának az a félmondata, amely sok fejtörést okozott az 
értelmezőknek:  

[DIA19: szöveg] 

     „én, aki társadalmi kérdésekben a tudományos szocializmus logikáját veszem 
irányadóul” ‒ ugyanis ez nemcsak a költő kiállását jelzi a marxizmus mellett, 
hanem egyfajta megszorítását-korlátozását is, azt, hogy csupán a társadalmi 
kérdésekben tartja illetékesnek. 

Annyi bizonyos, hogy a pszichológiában és a (többi) természettudományban 
idejét múltnak tekintette a marxizmus klasszikusainak álláspontját (ezt 
egyébként természetesnek tartotta: 19. századi gondolkodóként nem 
számolhattak a későbbi felfedezésekkel).  

[DIA20: JA 1936] 

De lehetséges, hogy ebben a kettőségben mélyebb önellentmondás is 
gyökerezik, JA kései dualista (ha nem lenne félreérthető, akár skizoidnak is 
nevezhető) létértelmezése: 

     egyfelől a társadalmi cselekvést mozgató öntudat, másfelől az egyéni 
késztetést meghatározó ösztön-szféra prioritásának kinyilvánítása (Ázsia lelke, 
1936), JA mintegy párhuzamosan tette meg a termelőerőket és az ösztönöket a 
létezés és a tudat megalapozó, aktív tényezőinek 
  
1933−1934-től válik önálló, eredeti gondolkodóvá 
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4) Értekező munkássága adja érett művészetének szemléleti alapját, így az 
utóbbi mélyebb megértéséhez ismerni kell. 
 
Példák: Eszmélet című versciklusának (1934) néhány szöveghelye 
 
[DIA21: Eszmélet_9] 

 
a) 9. versszak:  „s hogy nem tudok mást, mint szeretni 
                            görnyedve terheim alatt − 
                            minek is kell fegyvert veretni 
                            belőled arany öntudat!” 
 
Fejtő Ferenc a gondolat hátterét a következőképp vázolta fel:  
[DIA22: szöveg] 

 „Attila nyilvánvalóan sem közelebbi, sem távolabbi anyagi érdekeket nem 
keresett a szocializmusban, s ha abban csak az anyagi érdekek kielégítésének 
filozófiáját ismerte volna meg, mint idegent s megvetésre méltót utasította volna 
el. Hányszor idézte viták közben Marx gyönyörű mondatát: »A szocializmus 
nem kenyérkérdés, hanem az emberi méltóság ügye!« Erkölcsi szükséglet volt 
számára egy filozófia, amely az emberszereteten alapul. […] József Attila 
egyéniségében volt valami, hitetlenségében is szelíd, keresztényi vagy buddhai, 
e szavaknak őseredeti, gyermekded és gyengéd értelmében. Sok indulat fűtötte, 
de mind végső bomlásáig derűsen uralkodott indulatai fölött, kíváncsisággal és 
megértéssel fordult az emberek felé, nem gyűlölködött és nem szerette a 
gyűlöletet. […] »Nem tudok mást, mint szeretni« – sóhajtotta az Eszmélet egyik 
stanzájában. Haragudni tudott, de a gyűlölethez nem volt tehetsége. Szeretetre 
vágyott, a szó teljes, kölcsönös értelmében…” 

 A Fejtő Ferenc által leírt álláspont nem egészen egyezik az Eszméletével. 
A vers szövegében olvasható állítás („minek is kell fegyvert veretni / belőled 
arany öntudat!”) valójában ambivalens pozíciót foglal el: egyfelől sajnálkozik 
azon, hogy erre kényszerülünk, másfelől belátja, illetve elfogadja ennek 
szükségességét. 
 Ugyanakkor Fejtő Ferenc jellemzése is helytálló, s találhatott volna éppen 
őt igazoló idézetet. Például az Eszmélettel közel egyidős, A szocializmus 
bölcselete című írásában (1934) a költő elhárítja az öntudatot fegyverként 
forgató bolsevik gyakorlatot:  
 
[DIA23: szöveg] 



7 

 

 
 „Így tehát éppen azok a munkásemberek öntudatosak, akiknek 
»osztályöntudata« az emberiség társadalmi lényegének tudatából táplálkozik, 
vagyis magából az emberi öntudatból, 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 senkit 
nem lehet emberi öntudatra kényszeríteni. Olyan eljárás volna ez, mintha a 
kényszerképzetes betegeket állandó ütlegelésekkel akarnók meggyógyítani.” 
 

[DIA24: JA 1936] 

 A vers szövege többértelmű, nem foglal állást a cikket jellemző 
egyértelműséggel. Publicisztikájában a költő a lehető legnagyobb pontosságra 
törekedve próbál fogalmazni; következésképp a politikai és egyéb nézetei 
közvetlenül kiolvashatók a szövegekből. (Ami nem jelenti azt, hogy ne 
szorulnának rá alapos értelmezésre.) 

[DIA25: Eszmélet_2] 

b) 2. versszak: „Kék, piros, sárga, összekent 
                           képeket láttam álmaimban […]   
                           Most homályként száll tagjaimban  
                           álmomˮ 
 
Farkas János László értelmezése szerint megfeleltethető a  
JA Kosztolányi-recenziójának (1935) elején leírt benyomásnak: 
 „Hatása, mely itt rezeg bennem […] a kalandorregények olvasása után 
visszamaradó tétovaságra emlékeztet, mely oly hasonló a gyermek mosdás előtti, 
az álom különös szabadságához ragaszkodó, de az éberség világába lassan már 
beilleszkedő állapotához.ˮ   
 
[DIA26: szöveg] 

A versben az ébredés után nem foszlanak nyomban semmivé az álomképek 
vizuális benyomásai, csak az érzékiség más modalitásába mennek át, és mint 
megfoghatatlan, nem tárgyias, de egyértelműen testies érzés vannak jelen. Ha a 
vizuális észlelés síkján maradnánk, az ilyen, az észlelésben visszamaradó, 
bizonytalan státusú képeket utóképnek neveznénk; a Kosztolányi-recenzió 
idézett soraiban ugyanennek a nem-vizuális, testies utóképnek prózai leírását 
olvashatjuk.  
A két szöveg további érintkezési pontjait regisztrálhatjuk a recenzióban:  
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 „képeit [Kosztolányi] latin világosságú, kristályos rendbe foglalja, ahogy 
az álomban is annyira helyén valónak látszik minden, éber szemmel nézve 
különös, rendkívüli elemˮ 
Az Eszmélet álomlátója úgy érzi, hogy „egy szálló porszem el nem hibbant”, az 
itteni megfogalmazás szerint az álomban „helyén valónak látszik minden […] 
elem”.  
→ Farkas János László szerint a Kosztolányi-recenziót az Eszmélet 
kommentárjaként is olvashatjuk 
 
[DIA27: Eszmélet_4] 

c) 4. versszak:   „Akár egy halom hasított fa,  
                             hever egymáson a világ, 
                             szorítja, nyomja, összefogja  
                             egyik dolog a másikát  
                             s így mindenik determinált.” 
 
Első pillantásra mintha egyértelműen totális determinációról lenne szó. De – 
paradox módon – oyan rendet vetít elénk, amely valójában rendezetlen („Akár 
egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ”).  
A totális determináción alapuló világ ugyanis fölöttébb labilisnak bizonyul, sőt a 
tanítás végén az derül ki róla, hogy nincs jövője: „Ami van, széthull darabokra”. 
Ez az állítás a legsúlyosabbak egyike az Eszmélet versciklus egészében. 
 
Részlet A müvészet kérdése és a proletárság című írásából (1933?):  

[DIA28: szöveg] 

„... semmi biztositékot nem látok arra nézve, hogy a világ törvényei holnap is 
ugy müködnek-e, ahogy eddig, vagy hogy egyáltalában müködni fognak-e. Nem 
is tudom szükségszerüeknek fölfogni a »természeti törvényeket«. Boutroux-val 
együtt én sem találok semmi szükségszerüséget abban, hogy pl. a tömegvonzás 
hatása a távolság négyzetével forditott arányban áll. Miért szükségszerü az, 
hogy a távolságnak a négyzetével áll forditott arányban és nem pl. a köbével? A 
tömegvonzás hatása a távolság négyzetével csökken, ez igy van. Miért tegyem, 
miért tenném hozzá azt a metafizikai hitet, hogy szükségszerüen van igy? Igy van 
és kész.” 

[DIA29: szöveg] 

Émile Boutroux (1845–1921) francia filozófus és filozófiatörténész, Henri 
Bergson és Émile Durkheim mestere. Már 1874-ben írt disszertációjában is 
szembehelyezkedik a mechanikus determinizmussal. Émile Boutroux A 
természettörvény fogalma a jelenkor tudományában és filozófiájában című, 
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magyarul Fogarasi Béla fordításában 1913-ban megjelent művére hivatkozik JA. 
(Boutroux két helyen tér ki a költő által említett példára.) 

[DIA30: Eszmélet_7] 

d) 7. versszak:   „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.” 
 
Ezt a versszakot úgy értelmezték, mint JA marxista felfogásának bizonyítékát. 
Holott részben A müvészet kérdése és a proletárság indeterminista 
álláspontjához áll közel, részben a véletlen jelentőségét elismerő nézetének, 
melyet legélesebben kései szövegeiben fogalmazott meg.  
 
Értekező életművének megkoronázása a Hegel – Marx – Freud című esszéje 
(1936–1937), amely befejezetlen maradt. Egyik fogalmazványában bírálja 
Marxot a véletlen lebecsüléséért: 
 
[DIA31: szöveg] 

„Ösztönös mivoltunk társadalmi életünkben állandó meglepetésekkel szolgál, 
azzal a természetes, termékeny véletlennel, amely Hegel bölcseletében megleli a 
maga helyét, éppen mint »szükséges véletlen«. A marxi társadalomfölfogásban 
azonban nincsen a véletlennek szerepe, ha csak nem ugy, hogy ez a véletlen a 
külső természet részéről éri a társadalmat pl. kozmikus katasztrófa formájában. 
Marx hallgatólagosan föltételezi, hogy az emberi társadalmi fejlődésben éppen 
az emberi természet oldaláról nem lép föl váratlan, véletlen meglepetés. Én 
inkább Hegellel tartok és szükségesnek tartom a véletlen fölbukkanását. 
Napjainkban ilyen véletlenek fölbukkanásának vagyunk tanui.” 

A [Forradalom idején] kezdetű kései töredékben pedig a véletlen főszerepet 
kap: 

[DIA32: szöveg] 

„A psziché oldaláról determináltat, és a reális valóság oldaláról 
determináltat a véletlen kapcsolja össze s így voltaképpen a szükségesség egésze 
a véletlenen nyugszik. (Aminthogy az ösztön nem »szükséglet kielégitésére« 
szolgál, hanem a szükséglet teremtésére. Marx szimbólikája szerint is a termelés 
(mely megfelel a libidó ökonómia szerint elhelyezkedő ösztönöknek) termeli a 
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szükségletet. A termelés leegyszerüsített képe: gyümölcsöt tépni a fáról. Ám igy 
hogy termelné maga a termelés a szükségletet? S a kielégitést? Azonban a 
termelési folyamatban a munkás szeme előtt a termék eszméje lebeg – ezt az 
eszmét az almára irányuló vágy esetében az ösztön hozza létre. A tárgy képéhez 
kapcsolt ösztönt hívom vágynak. A vágy teremteni tehát a logikai szükséget: kell 
a fához közelednem és az almát letépjem, ha meg akarom izlelni. A tárgyi 
szükségességek rendszere igy a vágy véletlenén alapul.” 

[DIA33: JA 1936] 

[DIA34: szöveg] 

5) Értekező életműve számos területet ölel fel: 

− irodalomkritikák 

− művészetbölcseleti-esztétikai írások 

− népi orientációjú írások, vitacikkek 

− mozgalmi (szocialista orientációjú) írások, vitacikkek 

 → politikai, politikaelméleti, természettudományi, ökonómiai, 
 művészetszociológiai, filozófiai cikkek, tanulmányok  

− freudomarxista orientációjú írások, vitacikkek → főként pszichológiai 

− verstani írások 

− szerkesztői program 

 

[DIA35: szöveg] 

6) Példa: irodalomkritikai munkássága 

a) 

1928 elején merült fel benne az a szándék, hogy rendszeresen írjon kritikákat 
→ a Széphalom szerkesztőjének, Zolnai Bélának küldött levelében kritikusnak 
ajánlkozott a laphoz, és azzal indokolta jelentkezését, hogy „megdöbbentő 
tapasztalata”, mennyire hiányzik nálunk – kivált a verskritika terén – az „alapos, 
formaelemző, tehát tulajdonképpeni tárgyszerű, mesterségbeli” kritika. Tehát 
azzal az igénnyel lép fel, amely mintegy megelőlegezi az 1930-as Babits-bírálat 
műfaji megjelölését, a „tárgyi kritikai tanulmányt”  

→ ha nem is a Széphalomban, de a Nyugatban megjelent három 
recenziója az év folyamán – valamennyi verseskötetről szól, melyekben azt teszi 
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mérlegre, hogy mennyire jártasak a költői mesterségben. Már e korai írásaiban is 
jellemzi őt az a költő-kritikusokat gyakran jellemző eljárásmód, hogy a tárgyalt 
művet-műveket rövidre zárva, a megvalósítás sikerességét vagy sikertelenségét 
minősíti, s ennek bizonyítását rábízza egy-két jól megválasztott idézetre – azaz 
szívesebben szeret demonstrálni, mint elemezni. 

[DIA36: Babits 1929] 

b) 

      Az 1930 elején megjelent Babits-bírálat (éppúgy, mint 1929-es vitairata, az 
Ady-vízió) korai esztétikájának megállapításait próbálja meg érvényesíteni. A 
bevezető elmélkedés abban látja a kritikus feladatát, hogy megállapítsa a versek 
minőségét, „varázserejét” (azaz hatásfokát), mert „a költő csakis akkor 
szavahihető, ha jó verset ír”. Talán itt ment el a legmesszebb József Attila, 
amikor a maga szőrszálhasogató ellenvetéseit és versátiratait azzal indokolja, 
hogy a műkritikus tulajdonképpen „költészettudós” – a tudomány pedig már 
csak ilyen szőrszálhasogató. 

     Ez a beállítás összhangban van 1928-as programjával, azzal, hogy 
„tárgyszerű, mesterségbeli” kritikával kíván jelentkezni, s a Babits-bírálat 
alcímében is feltünteti, hogy „tárgyi kritikai tanulmány”-nak tekinti írását. Maga 
a szöveg azonban ellentmond e nemes célkitűzésnek, fölöttébb elfogult 
tárgyával szemben – nem egészen alaptalanul olvassák pamfletként is. 

[DIA37: szöveg] 

     Logikai felépítését és hangnemét egyaránt az a szembetűnően eltökélt 
szándék vezeti, hogy mindenáron bebizonyítsa: a köztudat alaptalanul hiszi 
Babitsot formaművésznek. JA két szinten támadja Az istenek halnak, az ember 
él költőjét: előbb a maga sajátos költészeteszményének magaslatáról, hogy 
azután apró-cseprő verstechnikai vétségekben marasztalja el. 

     Számos meggondolás húzódhat meg az elméleti konstrukcióból „levezetett” 
elutasítás mögött – a Babitsnak tulajdonított és elavultnak tudott 
szimbolizmustól a túlságig retorikus nyelve miatt érzett mesterkéltségig (ne 
feledjük, hogy Kosztolányi is mindenekelőtt a mesterkéltséget kritizálta Ady-
revíziós írásában!) –, csakhogy ezek kifejtésével JA adós marad. A később írt 
irodalmi recenzióiban fel is hagyott az elméleti szállal. 

[DIA38: JA 1931] 

c)  

Tulajdonképpen csak ezt követően, 1930-ban és 1931-ben alkotta meg József 
Attila irodalomkritikai életművének java részét, ami nem több öt recenziónál: 
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 − Nagy Lajos Lecke című novelláskötetéről 
 − Aszlányi Károly Pénz a Láthatáron című regényéről 
 − Mécs László Az ember és árnyéka című verseskönyvéről 
 − Kassák Lajos 35 vers című kötetéről és 
 − Zsolt Béla Bellegarde című regényéről 

Majd újabb négy éves szünet következett, és végül 1935-ben egyetlen és egyben 
utolsó irodalomkritikai cikke, amely Kosztolányi Dezső Összegyűjtött 
költeményeinek megjelenése alkalmából született.  

[DIA39: Kosztolányi 1934] 

d)       

A költő irodalomkritikái közül kettőnek különösen gazdag az irodalma: a 
Babits- és a Kosztolányi-bírálatnak. 

     Az utóbbit méltán tartják József Attila legsikerültebb kritikájának, mivel – 
noha polemizál Kosztolányi világlátásával – a megértés és elismerés szándéka 
vezeti. A két költő baráti viszonyt ápolt egymással, és nemcsak a költői nyelvvel 
kapcsolatos elveikben egyeztek, hanem kései korszakuk költői gyakorlata között 
is meglepően sok a hasonlóság, az átvétel (az idősebb költő is tanult a 
fiatalabbtól). 

     Ugyanakkor a Kosztolányi-recenzió meglepő rokonságot mutat felépítésében 
és módszerében a Babits-bírálattal. Már a két szöveg argumentációs eljárása is 
hasonló: míg a bírált (illetve Kosztolányi esetében a méltatott) költői 
teljesítményt a lehető legkonkrétabb szövegértelmezésen keresztül mutatja be, 
addig a maga művészi, illetve világnézeti krédóját elvont elméleti 
magasságokban nyilatkozza ki. 

[DIA40: szöveg] 

     A szövegértelmezés során mindkét esetben a demonstrálás gesztusával él a 
legszívesebben: a közszemlére állított versnek vagy versrészletnek 
tulajdonképpen már eleve helyt kell állnia önmagáért. (Kosztolányitól az Őszi 
reggeli című kései vers szolgál példaként annak bemutatására, hogy a nyelvi 
remeklés révén hogyan érvényesül a költő sajátos életszemlélete.) A hozzájuk 
fűzött értelmező megjegyzések is regisztrálják inkább, semmint elemzik a 
nyelvi-ritmikai megoldások sikeres, a funkciójuk révén igazolható értelmét vagy 
éppen sikertelen, diszfunkcionális voltát. 

[DIA41: JA 1936] 

e) 
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     Irodalomkritikái közül újabban megnőtt a figyelem a Kassák-bírálat és a 
Móricz Zsigmonddal vitázó írása iránt 
     Nem egyszerű kérdés József Attila viszonya a népi írókhoz. Ahhoz képest, 
hogy mekkora reflektorfényt kapott harcos polémiája a Gömbös Gyulával 
szövetkező Új Szellemi Front írói ellen, igen szegényes a baloldali-népi 
összefogással létrejött Márciusi Frontot támogató megnyilatkozásai recepciója 
 
     A JKK újdonsága: 
 
[DIA42: Németh László 1929] 

     Németh Lászlót viszont (akinek JA Nincsen apám se anyám kötetéről a 
Nyugatban megjelent lekezelő hangú kritikáját nem tudta megbocsátani − (a 
Babits ellen írt pamfletjét is ez váltotta ki) két, töredékben maradt szövegében 
maró gúnnyal támadja 
     1934 őszén elolvasta Németh Ember és szerep című önéletrajzi vallomását, 
nyilván kíváncsi volt az író Nyugat-beli működésének hátterére, az őt támadó 
bírálat lélektani és művészi indítékaira. Ha valóban ez vezette, csalódnia kellett, 
viszont kellő muníciót kapott ahhoz, hogy vérfagyasztó iróniával jellemezze 
Németh László karakterét, mint egocentrikus, exhibicionista, férfiatlan lélekét, 
aki természetesnek véli vezető szerepét nemzedékében, jóllehet nincs meg hozzá 
sem a bátorsága, sem a tehetsége. „Érdeme marad, hogy megteremtette az essay-
ponyvát” – írja róla JA, amin azt érti, hogy sikereit Németh egy értékes irodalmi 
műfaj aprópénzre váltásával érte el. 
 
[DIA43: Babits 1929] 

     Babits Mihályt viszont nemcsak verssel próbálta kiengesztelni, hanem Az 
európai irodalom történetéről szóló recenzióját is (1935) békítő szándékkal 
kezdte el írni. Figyelemre méltó, hogy – bár a korábbi, 1930-as vélekedéséhez 
hasonlóan – most is tagadja Babits „poeta doctus” voltát, de ezt most erénynek 
tudja: éppen azért nyilvánítja igazi lírikusnak, mert „lényével eszmél, nem 
próbálja eszméletét eszére korlátozni”. S különös módon szimbolizmusa miatt 
most Adyt marasztalja el. Minthogy JA írása töredékben maradt, nem derül ki 
igazán belőle, hogy valóban elfogadta-e azt a szerinte is szokatlan helyzetet, 
hogy egy gyakorló költő vállalkozik merőben más nézőpontú − az 
irodalomtörténészek által művelt − műfajban való szereplésre 
 
[DIA44: JKK_2] 


