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Sárközy Péter 
MIÉRT FÁJ NAGYON AZ ISMERETLEN JÓZSEF ATTILA? 

„Miért fáj ma is?" Az ismeretlen József Attila. Szerk. Horváth Iván és Tverdota György. 
Budapest, A Balassi Kiadó és a Közgazdasági és Jogi Kiadó kiadása - az MTA Soros 
Alapítvány és a Művelődési Minisztérium támogatásával. 1992. 502 1. - József Attila: 
Szabad ötletek jegyzéke. Szerk. Stoll Béla. Budapest, Atlantisz (Medvetánc) 1990. 96. 1. 

I. 

Amikor a recenzióíró 1967-ben, egyetemista diákként szemináriumi dolgozatot 
készített kedvenc költeményéről, József Attila Kései s/ratójáról (mely később, hála 
Szauder József professzornak, meg is jelent az ItK 1971. 6. számában), akkor a József 
Attila „szakirodalom" áttanulmányozása arra döbbentette rá, hogy a szocialista költő 
alakját, életét hazug legendák fogják körül, a versek keletkezését magyarázó leveleket, 
kéziratokat „zárt anyagként" kezelik. A Kései sirató kapcsán a legfájóbb a Szabad ötletek 
jegyzékének sorsa volt, melynek tragikus szépségéről, megdöbbentő mélységeiről a 
Németh Andor tanulmányában (1938) közzétett részek alapján már minden érdeklődő 
meggyőződhetett, mégis a 2327 soros írásműből az 1967-ben megjelent akadémiai 
„kritikai" kiadás mindössze a már korábban is közölt 216 sort tette közzé, mert a 
szerkesztők (és itt valószínűleg Szabolcsi Miklósé volt a döntő szó) úgy ítélték meg, 
hogy a teljes szöveg „kórlelet értékű" és ezért „a nyilvánosság elé nem tartozó". így 
aztán nem lehetett csodálkozni azon, hogy a legfájdalmasabb „kései siratok" esetében 
is a verseket létrehozó fájdalom és szorongás okai helyett a kritikai irodalom továbbra 
is a sanyarú proletársorsról és a „hős" Mamáról, a magyar „Pelagéja Nyilovnáról" 
papolt. Nem véletlenül került a hajdani verselemzés fölé a József Attilától vett idézet: 
„Halandó, hallod-e dalom / vagy zúgod csak, mint a vadon?" Aztán a diák belátta 
Szauder József professzor igazát: „aki nem tartozik a harcosok közé", jobb ha József 
Attila és a szocialista irodalom kutatása helyett a magyar-olasz irodalmi kapcsolatok
kal foglalkozik, főleg, ha ezt Rómában teheti. De a római Árkádia ölében is tovább 
foglalkoztatott a magyarországi József Attila kutatás sorsa, ezért örömmel fogadtam 
az új híreket, Szőke György József Attila apa- és anya-képéről írt tanulmányait, Né
meth G. Béla verselemzéseit, Tverdota György oknyomozó kutatásait „József Attila 
teremtő gondolkodásáról". 

Az újabb József Attila tanulmányok legzavaróbb momentuma azonban továbbra is 
az maradt, hogy a kutatók az egymás közt folytatott vitáik során nagy előszeretettel 
hivatkoztak olyan József Attila írásokra, levelekre, tanulmány- és verstöredékekre, 
melyeket csak ők ismerhettek, a többi József Attila iránt érdeklődő azonban nem, 
hiszen ezek továbbra is „zárt anyagnak" számítottak az 1957-es József Attila Emlék
könyvvel együtt. Természetesen azért titokban készültek másolatok, amelyek aztán 
„szamizdat" formában kézről kézre jártak. A Szabad ötletek jegyzékét egy ilyen hevenyé-
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szett másolat alapján közölte a kanadai Arkánum c. folyóirat 1983-ban, ennek alapján 
készült Jordán Tamás nagysikerű színházi előadása. 

Ilyen előzmények után érkezett a jó hír, melyet elsőként Valachi Anna jelentett be 
az ItK 1988. évfolyamában megjelent tanulmányában, hogy József Attila pszichoana-
litikai jellegű, eddig kiadatlan írásai „hamarosan egy kis példányszámú könyv lapjain 
is megjelennek". A kötet azonban igen lassan készült, mert a kéziratok tulajdonosai, 
állítólag, csak bizonyos feltételek mellett járultak hozzá a kéziratok közléséhez. így 
„kritikai kiadás" helyett egy olyan tanulmánykötet jelent meg 1992 májusában, ahol 
a József Attila betegségére, a kommunista párttal való kapcsolatára rávilágító kézirato
kat magyarázó tanulmányok veszik közre. 

A kötet szerkesztőinek - az előszó tanúsága szerint - a legnagyobb problémát az 
úgynevezett „kórlelet értékű" kéziratok közreadhatósága, és a kommunista párttagság 
illetve a pártból való kizárás kérdésében a „bűnbak-keresés" elkerülése jelentette. Ami 
a személyes jellegű kéziratok közölhetőségét illeti, nem kellett volna annyira félniük, 
hiszen már Radnóti Miklós, József Attila hátrahagyott verseinek közlésekor egyszer s 
mindenkorra érvényesen megfogalmazta: „A mű, amit a költő haláláig alkotott, halálával 
hirtelen egész lesz, és a kompozíció melyet életében szinte testével takart, a test elhulltával 
látható lesz, az életmű fényleni és nőni kezd... Minden töredék, minden papírlapon talált 
sor adalék lesz az életműhöz, a nagy egészhez, mely lezárt, szigorúan befejezett és összetartó 
immár. Befogadni, magához ölelni hajlandó minden apróságot, de semmit sem enged el többé." 
Egyébként is, mint a szerkesztők is megvallják, József Attila 1978. december 3-án 
megszűnt jogdíjas szerző lenni, így a kéziratok zárolásának immár nem jogi, hanem 
csupán „kultúrpolitikai" akadályai voltak, amelyek azonban a politikai változások 
következtében, szerencsére egyre kevésbé érvényesülhettek. így a nyolcvanas évek 
második felében egyre-másra jelentek meg tanulmányokban idézetek a „zárolt" 
anyagokból, 1988-ban még egy napilap (a Magyar Hírlap) is közölt egy jó kiadós 
részletet a nem éppen közszemlére való Rapaport levelekből. Ilyen körülmények 
között nem volt más hátra, mint hogy elfogadtassák (kivel?) azt a megoldást, hogy egy 
„viszonylag megbízható [kritikai] kiadásban megfelelő magyarázatokkal kísérve" is 
megjelenjenek ezek az írások. Ahogy a szerkesztő páros az előszóban megfogalmazta: 
„Nem tehetünk egyebet, legjobb szakértelmünkkel azon vagyunk, hogy megbízható 
szöveget adjunk azok kezébe, akik a jövőben az iratokkal foglalkozni kívánnak" (12.). 
Ez valóban az egyetlen lehetséges megoldás lett volna, és ez lett volna már a feladata 
az 1967-es kritikai kiadásnak is. Sajnos, azonban ez a mostani kötet sem felel meg 
ennek a kritériumnak, ugyanis nem korlátozódik az eddig még kiadatlan szövegek 
megbízható szöveggondozására és kritikai jegyzetekkel, bevezető tanulmányokkal 
ellátott kiadására, hanem egyszersmind meg akarja mutatni „Az ismeretlen József 
Attilá"-t. így született meg ez a furcsa könyv, ahol József Attila eddig kiadatlan írásai 
mindössze 62 oldal terjedelműek, de a szövegeket feldolgozó jegyzetapparátus, illetve 
a szövegekre vonatkozó tanulmányok együttvéve sem teszik ki az ötszáz oldalas 
kötetnek még a felét sem. A többi tanulmány, melyet a szerkesztők három nagy 
csoportba osztottak (Pszichológia, Irodalom és eszmetörténet, Politika) csak igen 
távolról és közvetve vonatkozik a kötetben közreadott írásokra. 

Az is meglepő, hogy egy József Attila pszichoanalitikai jellegű írásait feldolgozó 
kötet, melyben mindössze egy két oldalas töredék vonatkozik a költő és az illegális 
kommunista párt közötti kapcsolatok megszakadására, azzal kezdődjék (1992-ben), 
hogy a szerkesztők az előszóban szinte bocsánatot kérnek és megígérik, hogy nem 
kívánják folytatni a „bűnbak-keresés" hagyományait (azaz végre néven nevezni a 
József Attilát a mozgalomból eltávolítókat). József Attila kommunista párttagsága, 
illetve kizárása, fasisztának való megbélyegzése, a moszkvai írókongresszusra szóló 
meghívás visszavonása is mind olyan kérdés volt, mely a költő betegségével együtt 
„tabu"-nak számított, annak ellenére, hogy erről Haraszti Sándortól, Sándor Pálig, 
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Kádár Jánosig és más idős „mozgalmi" emberekig mindenki „mindent" tudott. A 
legviccesebb és egyúttal a legszomorúbb az volt, hogy a „kérdés kivizsgálására" az 
MSZMP KB külön „Munkaközösséget" hozott létre, mely hosszú és vonalas vizsgálat 
után 1965-ben kimondta, hogy „Attilát" nem zárták ki, hanem csak „lehagyták" „a 
pártból". Ennyi. 

A „munkaközösség" befolyásának csökkenésével a nyolcvanas évek második 
felében újabb és újabb József Attila kéziratok (töredékek) kerültek és kerülnek elő a 
régi mozgalmi emberek levéltáraiból, és így újabb és újabb teóriák születnek József 
Attila és „a párt" kapcsolatának kérdéséről. Égy ilyen két oldalas töredék alapján 1988-
ban Horváth Iván két ízben is foglalkozott a kérdéssel (ezt a tanulmányát közli némi 
bővítéssel ebben a kötetben is), arra a végkövetkeztetésre jutva, mint a korábbi „mun
kaközösség". József Attilának a fasizmus németországi hatalomra kerülésével kapcso
latos állásfoglalása ellentétes volt a kommunista párt által kidolgozott irányelvekkel 
és a költőt a szociáldemokrácia platformjára helyezte. Azaz, a költőt nem zárták ki, 
hanem ő távolodott el a kommunista mozgalomtól. A mindössze két oldalas töredék 
alapján megfogalmazott teóriát még azon nyomban 1988 nyarán Fejtő Ferenc szentesí
tette az Élet és Irodalom hasábjain. így aztán József Attila továbbra is párttag marad
hat, igaz, immár az új időknek megfelelően csak szocialista (szociáldemokrata). 

Horváth Iván álláspontjához hasonló Nagy Csaba tanulmányának végkövetkeztetése 
is. A szerző szerint József Attila nem azért nem utazott el a moszkvai írókongresszus
ra, mert a meghívást időközben visszavonták, mert itthoni és moszkvai „barátai" 
fasisztának bélyegezték, hanem azért, mert ő nem akart elmenni. Ezt a meglepő állítást 
azonban a szerző még egy két oldalas töredékkel sem tudja igazolni, mert a kérdéssel 
foglalkozó József Attila írást Sándor Pál gondosan elégette (ha igaz), így annak csak 
i címe maradt fenn: „Miért nem én?" De ez nem lehet akadálya annak, hogy a tanul
mányíró a kortársak „hiteles" visszaemlékezései alapján ne tudja rekonstruálni „az 
gazságot". 

Magam részéről a két tanulmány e kötetben való közlését teljesen indokolatlannak 
:artom, úgy vélem, hogy csak arra szolgálnak, hogy az előszóban a szerkesztők ki 
:udják jelenteni: „Anélkül, hogy a pártot ez ügyben fel akarnók menteni, meg kell állapíta-
lunk, hogy a költő pszichotikus tüneteinek kialakulásában, halálának előidézésében a kommunis-
a mozgalomnak csekély szerepe lehetett "(7.). 

Anélkül, hogy folytatni kívánnánk a bűnbak-keresés „hagyományait", és egy 
Dszichoanalitikai írásokat tartalmazó kötet elemzésekor „a párt" csapdájába esnénk, 
:sak annyit szeretnénk megemlíteni, hogy József Attila saját álláspontját nemcsak 
öredékekben de verseiben, Halász Gáborhoz, Fábry Zoltánhoz írt levelében nyíltan 
Is világosan megfogalmazta. Elég újraolvasni a Bánat, Invokáció, Világosítsd fel, Divá-
lyon fekszem sorait, és kiderül az igazság, természetesen, ha a költő igazára vagyunk 
cíváncsiak: 

Csak egy pillanatra martak ki csak 
Zúgj, erdő elvtárs! Szinte csikorgók. 
Egy pillanatra se martak ki, csak 

az az elvaduló csahos rám támadt, 
s kijöttem, hogy erőm összeszedje, 
mint néni a gallyat, a bánat. 

Ehhez nincs mit hozzátenni. Lezárva a kérdést, „megállapíthatjuk": József Attila 
létében a kommunista mozgalom „csekély szerepe" „mindössze" abban állt, hogy a 
(X. század egyik legnagyobb szocialista (akár, ha úgy tetszik, kommunista) költőjét 
/loszkvából a magyar kommunista párt hivatásos képviselői fasisztának bélyegezték, 
tthoni „elvtársai" kiközösítették természetes életközegéből, és őrültnek tartották. 
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Annak megítélése, hogy mindez „mennyiben járult hozzá „betegségének elharapózásá-
hoz, halálának előidézéséhez" - már nem a mi dolgunk. 

A kommunista párttal való kapcsolat tisztázása (?) mellett a kötet szerkesztőinek a 
legnagyobb problémát a költő bizalmas feljegyzéseinek közreadhatósága, illetve a 
közreadás módja jelentette. Ezt megkönnyítendő szakértőként felkérték a legjelentő
sebb hazai pszichiátereket, Popper Pétert, Buda Bélát, Cserne Istvánt, Bagdy Emőkét, 
Garai Lászlót, Nemes Líviát, Erős Ferencet és a kötet lektorálását is két pszichiáter 
orvosra Erényi Tiborra és Székács Istvánra bízták. Mindez nem is lenne baj, hiszen a 
költő betegségének megítélése tényleg szakemberekre tartozik. A szerkesztők azonban, 
nem maradtak meg egy-egy orvosi szakvélemény közlésénél (mint ahogy az a Ror-
schach teszt esetében történt), hanem helyt adtak a pszichológus-pszichiáter szerzők 
József Attila tanulmányainak is. A könyv első részében (Pszichológia) - Szőke György 
megbízható József Attila tanulmánya mellett - egy sor írás található a költő betegsé
gének „titkairól" (Bagdy Emőke, Majd eljön értem a halott. József Attila befejezetlen 
személyiségvizsgálatáról 65-116.; Cserne István, Mitológia és diagnosztika. József Attila 
kórképe 43-64.; Garai László, József Attila titkai 117-146.; Kassai György, József Attila és 
a megkapaszkodás ösztöne 147-162.; Nemes Lívia, József Attila tárgykapcsolatai 163-190. és 
félig-meddig ide sorolható Valachi Anna és Erős Ferenc következő részben (Irodalom 
és eszemtörténet) közölt tanulmánya is (Analízis és munkakapcsolat dr. Rapaport Samuval 
229-258.; Freudo-marxista volt-e József Attila? 259-296.). 

Mindezen tanulmányok közül a József Attila életmű, „az ismeretlen József Attila" 
jobb megismerése szempontjából Valachi Anna elemzése látszik a legérdekesebbnek. 
Valachi Anna korábbi, az ItK-ban közölt tanulmányát (Egy pszichoanalitikus orvos-beteg 
kapcsolat rekonstrukciója, ItK, 1988. 581-616.) folytatva stíluselemzés segítségével azl 
bizonyítja, hogy a költő stilizálta át Rapaport Samu másik, 1936-ban megjelent munká
ját is. Ennek az Alvás, aluszékonyság, álmatlanság problematikájával foglalkozó kötetnek 
stilizálása, a szerző szerint, végzetes következményekkel járt József Attila számára: 
„olyan irányba fordította érdeklődését, amely már a freudi halál ösztön felségterüle
teire vezetett" (256.). Mindenesetre valóban szembetűnő, hogy „az alvás, az álom és 
a freudi tökéletes alvás szimbolikus megfelelője - a halál - 1936-tól központi motí
vummá vált költészetében." (256.). 

A pszichoanalitikus szerzők által írt tanulmányok minden bizonnyal nagy kom
petenciával íródtak, már ami József Attila betegségét illeti. Ugyanakkor kevéssé 
használhatók József Attila költői életműve „titkai"-nak megismerésére. Általában 
jellemző ezekre a tanulmányokra, hogy József Attila életművét és az azzal foglalkozc 
kritikai irodalmat csak részben, nagyjából ismerik. így nagy előszeretettel hivatkoznak 
egyes versekre, egyes tanulmányokra, míg más fontos írásokról (így Bori Imre tanul
mányairól, de akár Varga Ervin 1966-ban közölt pathográfiai tanulmányáról) megfeled
kezni látszanak. 

A pszichoanalitikus szerzők legnagyobb tévedése - megítélésem szerint - abbó] 
származik, hogy jobb-híján a visszaemlékezések alapján rekonstruálják József Attila 
személyiség- és kórképét. Igen ám, de aki valaha is olvasta a József Attilával foglalkozc 
irodalmat, tudja, hogy ezen a területen semmit sem szabad készpénzként elfogadni, 
sem József Jolán, sem Szántó Judit, sem Vágó Márta sem „a barátok" visszaemléke
zéseit. Jobbára egy szót sem szabad e visszaemlékezésekből ellenőrzés nélkül elhinni 
és átvenni. Erős Ferenc például úgy idézi József Attilát, hogy az idézetet Szántó Judit 
adja a költő szájába: „Hogy az analízis mi a csoda, azt nem tudom, de tulajdon javulásom 
érzem, akármit is mondotok, s az lesz az igazán szép, amikor a marxizmust és a freudizmust 
összekapcsolhatjuk." (259.). Aki valaha olvasott József Attilától valamit, tudja, hogy ilyen 
mondatförmedvény sosem hagyta volna el a költő száját. Az is meglepő, hogy komoly 
több nyelven is beszélő orvosok készpénzek vesznek olyan legendákat, melyek szerint, 
ahogy Déry Tibor mesélte, József Attila Párizsban betéve megtanulta a francia szótár 
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összes címszavát, de kenyeret nem tudott magának venni, mert csak a k-betűig jutott 
el (177.). Sebaj, mondanánk, vett magának baguette-tet vagy croissant-t... 

Természetesen tudom és elfogadom, hogy József Attila pszichoanalitikai írásai, kései 
versei esetében szükség van arra is, hogy a vizsgálat túllépjen a szövegek elemzésének 
esztétikai, irodalomkritikai keretein, ahogy Stoll Béla mondja: „Ez az egész anyag 
analitikusan orientált szakember elemzését igényli". Természetesen csak óvatosan -
tegyük hozzá. Hiszen, az, hogy a költőben meglévő erős apa-hiány érzet közelítette 
volna Rapaport doktorhoz, még csak-csak elfogadható, de az már kevésbé, hogy 
miként lehet a Magad emésztő egy kéziratváltozata alapján („S néha fölmelegedve / 
gondoltam rád és feleségedre / rátok- / lehetnénk jóbarátok / - talán - / ölelkezhetne árnyunk 
szobátok I falán") egy Babits-csal és Török Sophival együtt elképzelt menage ä trois 
vágyképre gondolni, még akkor is, ha „A fantázia álomszerű, s rendkívül távo
lított" (35.). 

Az is meglepő, hogy miként lehet „egy 32 éves fiatal férfi csonka vizsgálati anya
gát", melyet Illyés Gyuláné, Flóra küldött át, úgy elemezni, hogy azonnal ne a Flóra 
versek szerzőjére gondolnak. De nem, úgy láttak hozzá a töredékes Rorschach teszt 
objektív vizsgálatához, hogy „gyanúnk egyebekben sem lehetett" (69.). Nemes Lívia 
József Attila „tárgykapcsolataival" foglalkozik, méghozzá úgy, hogy „tárgykapcsolatait 
a róla szóló visszaemlékezésekből próbálom rekonstruálni, elsősorban a nőkapcsolatok tükrében" 
(163.). Igen ám, de így a rá több évtized távlatából visszaemlékező nők elmesélésében 
(melyeket még az ötvenes években szántak közlésre) József Attila szerencsétlen, 
tehetetlen (impotens) alakká válik, azon egyszerű oknál fogva, mert azt szerette volna, 
hogy szeressék. A visszaemlékezésekre hivatkozva az orvosnő szerint egyikükben sem 
a nőt, hanem a Mamát (=Pelagéja Nyilovnát) kereste a költő. Tételének alátámasztására 
az orvosnő hol Vágó Mártát, hol Szántó Juditot idézi: „Izgatottan és hevesen, férfias 
lángolással és egy csecsemő mohóságával csókolt." (Vágó M. 165.), „hogy Attila, a kiskölyö-
köcském, aki tulajdonképpen mindig azt várná, hogy megszoptassák, zseni?" (Szántó J. 166.). 
Szántó Judit, aki majd öt évig volt a költő élettársa húsz-harminc év távlatából így 
emlékezik vissza társára: „Attila úgy hatott rám, mint egy nagyon tiszta, nagyon kedves 
gyermek, de nem mint férfi" (166.). Magam részéről, igaz, nem vagyok pszichiáter, abból 
az egyetlen tényből kiindulva, hogy együttélésük gyümölcseként mindössze egy 
(búcsú)vers született, a Szabad ötletek jegyzékének egyik kitételét kell elfogadnom, mely 
szerint Judit volt alkalmatlan a szerelemre („csak technikai koitusokra volt alkalmas"), 
márpedig ez a tehetetlen, bolond költő azt szerette volna, hogy szerelemmel szeressék, 
hogy „a szeretet visszatartsa őt olyan dolgok elkövetésétől, amelyeket fél megtenni". 

A legfurcsább azonban az, amikor egy pszichiáter a személyiségvizsgálat helyett 
verselemzésbe kezd. József Attila korai remekéről, a Klárisokról már nem egy meglepő 
értelmezés született, de Nemes Lívia elemzése mindegyiket túlszárnyalja. Az orvosnő 
szerint a vers első két strófájának („Klárisok a nyakadon... kenderkötél a nyakamon") 
értelme a következő: „Másnak akarsz tetszeni, te kurva, megfojtalak" (184.). Természetesen 
egy pszichoanalitikai verselemzésből nem maradhat ki a szexualitás sem: „A szexuális 
vágy azonban erősebb mint a gyilkolni vágyás, egyszerűen csak szeretkezni volna jó: így csúszik 
a gondolat a nyakról a derékra, derékról a szoknyára, lábra - és ami a lábak között történik, 
miközben a harangnyelvek ingának közöttünk, minden mozog, ing, hajladozik, mint a jege
nyefák a tóban. ...A »néma lombok hullása« szomorúsága a szüzesség elvesztésére utal. A 
harangnyelvek »kongása« mintha azt fejezné ki a végén, hogy a szerelmi aktus, mely bepiszkít, 
csak üres, kongó érzéseket hagy maga után" (185.). Török Gábor írta Horgas Béla Klárisok 
értelmezéséről: „Hiszi, aki képes rá." 

A Miért fáj ma is c. kötet egyik legnagyobb problémáját véleményünk szerint éppen 
ez jelenti, hogy a József Attila szövegek iránt érdeklődő olvasónak, mielőtt az eddig 
kiadatlan szövegekkel találkozna, át kell rágnia magát egy sor olyan tanulmányon, 
melyek előre meg kívánják határozni, hogyan kell olvasni, értelmezni a később olvas-
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ható kéziratokat. így csak a könyv 355. lapján kezdődik el az eredeti József Attila 
szövegek közlése, immár valóban példaszerűen. 

A gondosan sajtó alá rendezett szövegeket először „tárgyi jegyzetek", majd pedig 
az egyes szövegrészletekre vonatkozó jegyzetek követik. A Rapaport leveleket Horváth 
Iván, a Gyömrői hagyatékból eddig még kiadatlan iratokat Tverdota György, a Sárga-
hajúak szövetsége kezdetű töredéket Szőke György, a Szabad ötletek jegyzéke két ülésbent 
Stoll Béla gondozta. A szövegek közlése és a jegyzetapparátus valóban gondos filoló
giai munkát és igen alapos anyagismeretet mutat. Csupán azt nem értjük, hogy miért 
nem itt került sor a Rorschach teszt az „E sorok írója költő" c. töredék közlésére. Az sem 
egészen érthető, hogy a szöveggondozó Horváth Iván miért egy Rapaport levélről 
beszél, amikor ő maga is elismeri, hogy a Rapaport doktornak küldött csomagba a 
költő négy levelet tett, és az általa közölt szövegben József Attila is levelekről beszél 
(„Nem volna jó, ha maga nekem a fontosabb részek megjelölésével visszaküldené 
nekem a leveleket...?" 382.)A legfontosabb azonban, hogy végre minden József Attila 
iránt érdeklődő irodalombarát és kutató megismerheti az 1934-37 között írt versek 
keletkezése szempontjából alapvető fontosságú írásokat, melyek egyúttal segítenek az 
eddig elzárt iratok között található fő-szöveg, a Szabad ötletek jegyzékének helyes 
megértéséhez is. Tekintettel arra, hogy a Szabad ötletek jegyzékét a kötetben található 
magyarázó jegyzetekkel együtt, ugyanebben a formában, Stoll Béla egy másik kiadónál 
már megjelentette, célszerűnek látszik külön foglalkozni a József Attila által is önálló 
kötetként kezelt füzettel. 

II. 

Stoll Bélát, az Akadémiai Kiadó 1984-ben megjelentetett két kötetes József Attila 
összes versei „fél-kritikai" kiadásának gondozóját a Petőfi Irodalmi Múzeum bízta meg 
a Szabad ötletek jegyzékének sajtó alá rendezésével, mely a Horváth-Tverdota féle József 
Attila kötet fő szövege lett volna. A sajtó alá rendezéssel és a jegyzetekkel a szerző 
1987 nyarán készült el, és türelmetlenül várta a csigalassúsággal készülő kötet megjele
nését. Időközben egy lelkes olaszországi irodalmárnő is megjelentette olasz fordításban 
a magyar kiadásra előkészített szöveget (Attila József: La coscienza del poéta - A költő 
tudata -, a szerk. B. Töttössy, Roma, Lucarini). Ezek után a szöveggondozó úgy 
döntött, hogy nem várja meg az eredetileg tervezett kötet kiadását, hanem egy másik 
kiadónál, önálló kötetben megjelenteti a Szabad ötletek jegyzékét, (melyet az Atlantisz 
[Medvetánc] kiadó 1990-ben kis formátumú kötetben, potom 187 forintos áron meg is 
jelentetett.) A szöveggondozó türelmetlenségét, és azt, hogy nem osztotta a honorá
riummal kapcsolatban az eredeti kötet szerkesztőinek álláspontját („... kiadványunk 
nem üzleti vállalkozás. A kötet munkatársai mélyen átlag alatti honoráriumot kaptak 
munkájukért, a kiadó pedig lemondott várható hasznáról." 12.), hogy függetlenítve 
magát az eredeti munkától önállóan megjelentette a közvélemény által legjobban várt 
József Attila szöveget, még csak-csak el lehetne fogadni. Azt már kevésbé, hogy miért 
ilyen formában és ilyen módon adta ki a József Attila filológia szempontjából alapvető 
fontosságú füzetet. Amikor 1967-ben írt tanulmányomban felvetettem ennek a kései 
versek szempontjából perdöntőnek látszó szöveg közlésének szükségességét, arra még 
gondolni sem mertem, hogy a valóban kórlelet értékű, de tragikus szépségű, megdöb
bentő szöveget bódékban, ponyván fogják árulni, hogy ebből is „áru" lesz, melyen 
rajta az „áruvédjegy", a sorozat címe vörös alapon: „Veszedelmes viszonyok." 

Sajnálatos, hogy az 1990-es Atlantisz (Medvetánc) kiadás önkényesen megváltoztatta 
a József Attila által adott címet. A kötet címlapjáról ugyanis eltűnt a szürrealista 
szövegekre oly jellemző „két ülésben". Érthetetlen az is, hogy miként lehet egy ilyen 
igazán nem szokványos, problematikus szöveget előszó, bevezető tanulmány nélkül 
közreadni. Az 1990-es Atlantisz (Medvetánc) féle kiadás ugyanis minden bevezetés 
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nélkül kezdi el a pszichoanalitikus füzet szövegének közlését, melynek már a második 
oldalán kezdődnek a trágárságokat sem mellőző asszociációk („-buta dög-rohadt 
kurva-anyád picsája-csája-citrom cigány lócitrom-citronade-egy sor fing egy sor nád"). 
Mindezen sokat enyhített volna, ha itt valóban megelőzte volna a szabad asszociá
ciókat a pszichoanalitikus füzettel foglalkozó két tanulmány, Szőke György és Tver-
dota György igen alapos filológiai munkáinak (A szabad asszociációtól a versig; Orvosi 
dokumentum vagy szürrealista szabadvers?) közlése. 

Stoll Béla jegyzetekhez készített „bevezetése" (Atlantisz, 51-63., Balassi 454—460.) 
ugyanis semmiképp sem tudja helyettesíteni Tverdota György igen részletes tanulmá
nyát (Orvosi dokumentum vagy szürrealista szabadvers, 191-228.), mely részletesen 
ismerteti a kézirat utóéletét és különféle értelmezéseit. Sajnos, Tverdota György egyik 
legnagyobb problémája itt is a közölhetőség. Külön alfejezetet szán annak a kérdésnek 
tisztázására, hogy maga a költő „akarta-e közölni a kéziratot vagy sem?" (204.). Erre 
sem ő, sem Stoll Béla nem tudnak határozott választ adni, annak ellenére, hogy nem 
vitatják Németh Andor igazát: Az a tény, hogy József Attila egy szépen bekötött 
könyvbe, igen világos kalligráfiával írta - két ülésben - A szabad ötletek jegyzékéi, hogy 
a szöveget elkészülte után gondosan átnézte, az olvashatatlan szavakat kijavította és 
a szöveghez utólag előszót (foglalót) és címet készített, valamint, hogy később sem 
semmisítette meg, mind arra utal, amit Tverdota György is elismer, hogy az írásmű 
írója „ezúttal is az utókor számára dolgozott" (9). 

A pszichoanalitikus füzet közlésének kérdésében elfoglalt különféle álláspontokat 
Tverdota György két nagy csoportba osztja, a „minimál"- és a „maximálprogram" 
képviselőire, ez utóbbiak között elsősorban Bori Imrét és a jelen recenzió íróját emelve 
ki (204.), akik még abba a hibába is estek, hogy a szöveget szürrealista szabad versként 
értelmezték. „Sárközy ... »szabadversnek«, Bori pedig »remekműnek«, tehát mindketten 
költői műalkotásnak tekintettéka pszichoanalitikus füzetet" (213.). E megállapítás kapcsán 
a kérdésben érdekeltként szeretném pontosítani Tverdota György ismertetését. Bori 
Imre tanulmányával szinte egy időben 1971-ben (és nem nyolcvanban) publikált 
verselemzésemben valóban azt állítottam, hogy a Németh Andor által közzétett 
„tragikus szépségű" részletekben „megdöbbentő képet kapunk a gyermekkorról -
szabad versben". Azaz, nem az egész analitikus füzetet, hanem csak az általam is 
idézett a gyermekkorra vonatkozó részeket („Öcsödön rossz volt...") neveztem szabad
versnek. Hasonlóképp fogalmazott Bori Imre is. Nem azt állítja, hogy ez a mű szür
realista szabadvers, hanem azt, hogy „nemcsak a magyar, de a világirodalmi szürrealiz
musnak is egyik legrettenetesebb, legsötétebb remekműve ez a 2327 sor, amelyet a költő 1936 
májusában írt, és az oly jellegzetesen szürrealista Szabad ötletek jegyzéke két ülésben 
címmel látott el... A szürrealista asszociációs munka gazdag tárháza és példatára ez a József 
Attila szöveg... költőiségének mélyén a szürrealizmus mint világkép és mint költői technika, 
képteremtő elv vitathatatlanul és termékenyen volt jelen" (Bori I., A szürrealizmus ideje. 
Újvidék, 1971. 124-127.). 

Azt, hogy a Szabad ötletek jegyzékének köze van a szürrealista szabadversek techniká
jához, senki sem vitathatja, hiszen maga a költő is érzi ezt a füzet írása közben („- a 
ló meghal, a madarak kirepülnek - stílusa - Kassák". ...„ ez a hangulata volt szabadverseimnek 
az öreg - Kesztlernek tetszettek", 74-92.). Stoll Béla is elismeri, hogy még „A leírás módja 
is a szabadversekéhez hasonlít", és Tverdota György is megengedi, hogy „A Szabad 
ötletek jegyzékének írásmódja... valóban erőszak nélkül kapcsolatba hozható az 'écriture 
automatique' elvével" (215.). A kérdésről egyébként a Horváth-Tverdota féle kötet 
megjelenésével egy időben Kelevéz Ágnes készített és közölt egy érdekes tanulmányt 
(Az írás folyamatától a létrejött szövegig, ItK, 1992.) 

Kelevéz Ágnesnek nincs kétsége afelől, hogy „A lapokat elemezve levonható a 
következtetés: lényegében az écriture automatique gyakorlatát követi" (329.), hogy 
„József Attila írásmódja a lényegesebb pontokon azonos a szürrealistákéval" (332.). 
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Ugyanakkor Kelevéz Ágnes is elfogadja Tverdota György - szerintünk is helyes -
álláspontját, hogy József Attila esetében a szürrealista technika a freudi analízis 
elméletével és gyakorlatával gazdagodott. „Ami a szürrealistáknál játék, József Atti
lánál összpontosított munka, véres verejték" (Kelevéz, 334.). 

Szőke György, Tverdota György és Kelevéz Ágnes is ugyanazon az állásponton 
vannak a Szabad ötletek jegyzéke értelmezésének kérdésében. József Attila tudatosan 
dacolt analitikusaival, és ezért „egyfajta önkiszolgáló módszerrel próbálkozott" (Szőke, 
311.). „A költő úgy érezte, hogy az analízis kiszolgáltatott helyzetbe hozta őt kezelőivel szem
ben. Ennek akart véget vetni azáltal, hogy ezúttal leírta szabad asszociációit. így lehetővé vált 
számára, hogy az elemzésnek ne csak tárgya, hanem az őt analizáló szakember(ek) egyenrangú 
partnere legyen." (Tverdota, 211-212.). „József Attila az írás segítségével a beteg-orvos 
szereposztás, az analitikus szituáció fölébe szeretne kerülni" és a füzetet bevezető Foglalatban 
„lényegében már az analizáló József Attila beszél a beteg József Attiláról ...A Foglalatoí tehát 
akár az önanalízis végső konklúziójának is tekinthetjük." (Kelevéz, 331, 336.). 

Tverdota György a Szabad ötletek jegyzékét nem tekinti versnek, hanem olyan szöveg
nek, „amelyet az írók műveik helyett írnak" (220.). Ezt a fajta írásművet Beatrice Didier 
elmélete alapján (és tegyük hozzá, Szántó Judithoz és Szabolcsi Miklóshoz hasonlóan) 
naplónak nevezi (217-227.). Ám a lényeg nem az, hogy minek nevezzük a Szabad ötletek 
jegyzékét, pszichoanalitikus füzetnek, naplónak, „pszichoanalitikus narratívanak" akár 
(Bókay A., Irodalomismeret, 1992.1. 3.), hanem az, hogy egy olyan szöveggel állunk 
szemben, melyet, ahogy Kelevéz Ágnes írja, „csak költő alkothatott meg, mégpedig 
olyan költő, aki egyszerre ismeri a szürrealistákat és Freudot, aki egyszerre kivételes 
alkotói elme és súlyos pszichózissal küzdő beteg" (336.), és az, hogy ez a szöveg 
alapvető fontosságú az 1936-37-ben írt József Attila versek helyes értelemzése szem
pontjából. Szőke György mutat rá arra, hogy „A Szabad ötletek és a többi hasonló 
jellegű írás érdekfeszítő nyersanyag, amelyet József Attila költeményeinek salakmentes 
tisztasága hitelesít " (23.). Éppen ezért, véleményünk szerint, nem a szöveg elnevezése, 
műfaji besorolása a fontos, hanem annak a kérdésnek számbavétele, hogy melyek azok 
a kései József Attila versek, amelyek a pszichoanalitikus napló „nyersanyagtárából 
táplálkoznak" (Tverdota, 223.), de sajnos erre sem a Balassi kiadó tanulmánykötetének 
szerzői, sem Stoll Béla nem vállalkoznak, hanem a további kutatókra bízzák („Annak 
vizsgálata, hogy 1936-os, 1937-es költeményei mit tartalmaznak az itt fölmerülő 
ötletekből, emlékekből, külön tanulmány tárgya kell legyen", - Tverdota, 224.). 

Stoll Béla munkájának legfőbb érdeme a füzet textológiai leírásának „megnyugtató" 
elvégzése (Kelevéz, 329.). A szöveggondozás és a jegyzetapparátus valóban példaszerű, 
de ennek ellenére, épp a korábban említett elvégzetlen kutatómunka hiányában, az 
olvasóban igen erős hiányérzet marad. Ugyanis nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
annak a népdalnak egy-egy sorát, melyet Stoll Béla brilliánsan azonosít a József Attila 
könyvtárában is meglévő népdalgyűjtemény egy-egy darabjával, eredetileg a Mamától 
vagy a szomszéd mosónőtől hallotta-e a költő gyermekkorában, mint inkább a Szabad 
ötletek jegyzéke és a kései versek, köztük a Kései sirató motívum-azonosságának kérdésé
re (Kelevéz: „a Szabad ötletek jegyzéke és a Kései sirató rokonművek", 335.). 

Stoll Béla az egyes sorokhoz készített jegyzetekhez írt Bevezetőjében (51-63., ül. 
454-460.) a Szabad ötletek jegyzékében feltárulkozó önéletrajzi motívumokat, gyermek
kori emlékeket a költő levelezésével, és jobb híján, a visszaemlékezésekkel veti össze, 
azonosítás végett. Sajnos, nem oszthatjuk véleményét, hogy József Jolán vagy Szántó 
Judit visszaemlékezései „alapvető forrásként" lennének kezelhetők a költő gyermek
korára vonatkozóan. A Szabad ötletek jegyzékével kapcsolatban viszont biztos, hogy nem, 
hiszen mindketten úgy kezdték el írni visszaemlékezéseiket, hogy előtte már olvasták 
a pszichoanalitikus füzetet. Aki csak minimálisan is ismeri Szántó Judit „szöveg
gondozó" tevékenységét, az nem gondolhatja komolyan, hogy Szántó Judittól bármit 
is „hitelesen lehet tudni" (57.) József Attilával kapcsolatban. 
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Ahol Stoll Béla valóban remekel - a szöveggondozáson túl - az az egyes sorok 
mögötti olvasmányanyag feltárása. Valóban lenyűgöző, amikor kideríti, hogy egy-egy 
népdaltöredék melyik, József Attila könyvtárában is meglévő dalgyűjteményből 
származik, hogy „a fehér elefánt" egy 1919-ben megjelent Mark Twain kötet címe, 
hogy a Szabad ötletek jegyzékébe Kosztolányi egyik regényéből, az Arany sárkánybői 
került át egy diák-rigmus töredék sora (78.). Ugyanakkor nem egészen érthető, hogy 
miért kell teljesen egyértelmű, közhelyszerű közmondásokat, Kassák folyóiratának 
címét is külön jegyzettel ellátni, vagy miért kell értelmezni olyan rigmusokat, mint 
hogy „viszket a ...". Számomra a legzavaróbb a jegyzetek lezárása. József Attila a füzet 
végére érve, a Bibiliából idéz: „Kelj föl - kelj föl és járj - tele a füzet - adj oda neki tíz 
pengőt s e füzetet égesd el" (160.). Teljesen érthetetlen, hogy ennél a megdöbbentő 
szövegrésznél miként lehet Máté evangéliuma mellett Szántó Judit Naplójára hivatkoz
ni, és ezzel a jegyzettel zárni az általa gondozott „veszedelmes viszonyok" kötetet: 
„1932 nyarán így ébresztgette József Attilát Szántó Judit: „Körül kellett udvarolnom, 
hogy elérjem nála, a felkelést. Kértem: „Attila kelj fel!" „Fenn vagyok", szólt. „Nem 
így, kelj fel és járj." (Napló, 140. Stoll B. 96.). Azt elhinni, hogy a Gyömrői Edittel 
viaskodó, reménytelenül szeretetre áhítozó költőnek, szenvedő beteg embernek 
Krisztus szavai helyett az öntudatos (és koránkelő) proletárasszony reggeli zsörtölő
dése jutott eszébe, nem kis dolog. 

Éppen ezért, miközben üdvözöljük az eddig elzárt József Attila kéziratok megjelen
tetését, elismerve a Horváth-Tverdota féle tanulmánykötet és a Stoll Béla féle szöveg
gondozás vitathatatlan értékeit, meg kell állapítanunk, hogy még sok tennivalója 
maradt a kései József Attila kutatásnak. Mindenesetre az eddig eltitkolt írások közzété
tele volt a feltétele, hogy megkezdődjék ezeknek az írásoknak feldolgozása és az 
életműbe illesztése. -„Ez a mi munkánk, és nem is kevés." 
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