
A Medvetánc kötetterve 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban JA 545. jelzet alatt őrzik a Medvetánc kötettervének töredékét. A 
kritikai kiadás szerkesztői ennek alapján megállapították, hogy a megjelent kötetből - nagyrészt 
politikai okok miatt - a következő versek maradtak ki: Munkások, Eső, A cipő, Bánat, Óda (A város 
peremén), Alkalmi vers és Bérmunkás ballada.' A töredék alkalmat ad további tanulságok levonására 
is; ehhez előbb teljes szövegét közöljük: 

Külvárosi éj: ' • I. 
II. 

2 
8 

71 Külvárosi éj 6 III. 63 
2 Holt vidék 3 IV. 35 
3 Mondd, mit érlel 4 V. 39 
4 Ritkás erdő alatt 1 VI. 54 
5 Ordas 1 201 
6 Munkások 3 Tartalomjegyzék 6 
7 A hetedik 3 elől hátul 2 
8 Emlék 2 cim 2 
9 Medvetánc 2 21T 

80 Eső 1 
1 Fagy 2 
2 Határ 2 
3 A kanász 2 
4 A cipő 3 -
5 Fák 2 
6 Bánat 1 
7 Háló 1 

39 

Uj versek: 

8 Elégia 4 
9 Vigasz 2 

90 Óda 7 
1 Tőkehaszon-ballada 2 
2 öda [A város peremén] 6 
3 Egy kisgyerek sír 3 
4 Lassan, tűnődve 1 
5 Falu 4 
6 Szappanosvíz 2 
7 Vas-színű égboltban 1 
8 Számvetés 2 
9 Eszmélet 7 

L00 Anya.. . 1 
1 Ösz 1 
2 Téli éjszaka 6 
3 Alkalmi vers 5 

"34" 

Bérmunkás ballada 2 
56 

12 

A címek előtti számok a versek sorszámai. Megállapítható tehát, hogy a költő 104 verset 
szándékozott kiadni A kötetben ezzel szemben 81 darab jelent meg.2 

1 József Attila összes művei. Sajtó alá rendezte WALDAPFEL József és SZABOLCSI Miklós. Bp. 1955. II. köt. 
491. 

2 Minthogy a jegyzéken a Lassan, tűnődve és a Vas-színű égboltban külön szám alatt szerepel (ez a két vers a 
Medvetáncban Reménytelenül főcímmel jelent meg), feltételeztem, hogy a Két dal és a Két dalocska címen 
összefogott négy darab is külön szám alatt volt felvéve a jegyzéken. Ezért számoltam 81 verset, noha a 
tartalomjegyzékben csak 79 verscím található. 
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A címek utáni számok azt jelentik, hogy az illető vers hány oldalt foglalt volna el a tervezett 
kötetben. A költő kisebb formátummal számolt, mint a megjelent: a négy versszakos Ordasra pl. egy 
oldal van szánva, az ötversszakos Emlék vagy Fák mellett 2-es számjegy látható. Eszerint egy-egy 
oldalra négy négysoros versszak jutott volna. (Az Eszmélet után a 7-es számjegy mellett egy 12-es 
számjegy is látható. A költő tehát arra is gondolt, hogy a vers minden egyes versszakát külön lapra 
nyomassa, s ciklus jellegét ezzel is kiemelje.) 

Ezek után a jobb oldalt fent olvasható számok értelmezése sem nehéz. A római V. utáni szám (39) 
azonos a Külvárosi éj tervezett lapszámával, ugyanígy a VI. utáni is az Űj versekével. A többi római 
szám is a költő megjelent köteteire utal. (I: Szépség koldusa, II: Nem én kiáltok, III: Nincsen apám, se 
anyám, IV: Döntsd a tőkét, ne siránkozz.) A melléjük írt lapszám segítségével meg lehet kísérelni a 
kötetterv elveszett részének rekonstruálását. 

A Döntsd a tőkét kötetnek a Medvetáncban megjelent 17 darabja a tervezett kötetben 29 oldalt 
foglalt volna el, a listán viszont e kötet anyagára 35 oldalt szánt a költő. A Döntsd a tőkét következő 
darabjai maradtak ki a Medvetáncból (a címek után a tervezetnek megfelelő lapszámokat is megadom): 

Farsangi lakodalom 
Ady emlékezete 
Kultúra 

2 
2 
1 

Aranybojtú 
Tömeg 
Akácokhoz 

1 
4 
1 

Szocialisták 3 
Végül 
Egy költőre 

2 
2 

Szinte teljesen bizonyos, hogy ezek közül két vers nem szerepelt a tervezetben. Az egyik a Babits 
ellen írott Egy költőre, hiszen Babits elleni támadását József Attila már 1932 őszén megpróbálta 
jóvá tenni. A Szocialistákkal sem próbálkozhatott, hiszen emiatt került bíróság elé. Valószínűnek 
látszik, hogy a Farsangi lakodalom, az Aranybojtú és a Tömeg túlságosan direkt megfogalmazásuk 
miatt maradtak ki a tervezetből, bár ekkor - mint a továbbiakból kiderül - a költő még nem volt 
tekintettel mecénásai politikai érzékenységére. Feltételezhető tehát, hogy a tervezet IV. része a 
következő négy verssel volt bővebb, mint a megjelent kötet: Ady emlékezete, Kultúra, Akácokhoz és 
Végül. 

Az első két kötet (Szépség koldusa és Nem én kiáltok) anyagával röviden végezhetünk. A megadott 
lapszámok alapján megállapítható, hogy itt a tervezet és a megjelent kötet között nincs különbség: a 
Medvetáncban megjelent nyolc vers (kettő a Szépség koldusából, hat a Nem én kiáltókból) éppen 10 
oldalon fért volna el. 

A Nincsen apámból 27 darab került bele a Medvetáncba. Eddigi eredményeinket oly módon 
foglaljuk össze, hogy a jegyzék jobb oldali hasábján levő oldalszámok helyébe a darabszámot tesszük: 

I. (Szépség koldusa) 2 
II. (Nem én kiáltok) 6 

III. (Nincsen apám, se anyám) ? 
IV. (Döntsd a tőkét) 21 
V. (Külvárosi éj) 17 

VI. (Űj versek) 17 
104 

Kiszámítható, hogy a tervezetben a Nincsen apám 41 verse szerepelt, szemben a Medvetáncban 
megjelent 25-tel. Ez a 25 vers a tervezett kötet formátumában 42 oldalt foglalt volna el, a költő ezzel 
szemben 63 oldalt szánt a Nincsen apámból válogatott versekre. Hogy melyik lehetett az a 16 vers (21 
oldalon), amelyet a költő végül is kihagyott a kötetből, a Döntsd a tőkét esetében alkalmazott 
vizsgálati módszerrel nem határozható meg. 

* 

A költő hagyatékában lennmaradt gépiratokat nagyjából három csoportra osztották. Az elsőbe 
(Petőfi Irodalmi Múzeum JA 147. és 148.) azok a gépiratok kerültek, amelyeken - akár szövegjavítás, 
akár aláírás formájában - a költő kézírása is látható. A következő csoportban az írógéppel aláírt gépira
tok találhatók (JA 150.), végül a harmadik rész gépiratai (JA 21.) nincsenek aláírva, és nem fedezhető 
fel rajtuk a költő kezevonása sem. Többségük indigóval készült másolat, némelyikből két-három azonos 
példány is van. Egy lapra csak egy vers szövege került. A JA 21. jelzetű pallium tartalma a következő: 
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1 A pap mosolyog 
2-3 Anyám 

4 Az oroszlán idézése 
5 Bánat 
6 Biztató 

7-9 Csodálkozás 
10 Dal 
11 Dalocska 

12-13 Dúdoló 
(14 Esik - Mama) 
15 Esik 
16 Éji dal 
17 Falu 

18-19 Favágó 
20 Fegyverben réved 
21 Fiatal asszonyok éneke 

22-24 Förgeteg 
25 Füst 

26-28 Hajnalban kel föl, mint a pékek 
29 Harmatocska 
30 Hosszú az Űristen 
31 Hűség 
32 Isten 
33 Istenem 
34 Kertész leszek 
35 Két vázlat 
36 Klárisok 

37-39 Kopogtatás nélkül 
40 Lidi nénémnek . . . 

41-42 Margaréta 
43-45 Medáliák 

46 Mióta elmentél 
47-49 Névnapi dicséret 
50-51 Nyár 
52-53 Nyolcesztendős lányok 
54-55 Óda 

56 öreg minden 
57 örökélet 
58 Pernyetáncra 
59 Piros hold körül 
60 Reggeli 
61 Ringató 
62 Szeretnének 

63-65 Szeretők lázadása 
66 Tiszazug 
67 Tüzek éneke 
68 Táncba fognak 
69 Tedd a kezed 

70-71 Téli éjszaka 
72-74 Űtrahívás 

75 Ülni, állni, ölni, halni 
76 Üvegöntők 

A 14. levél tévedésből került ide; ezen két vers aláírt gépirata található. Azonos külsőségek alapján 
viszont ide tartozik még három, más szám alá beosztott gépirat: 

150/68 Regösének 
147/1-3 A bátrak 

247 Tőkehaszon ballada 



A JA 21. jelzetű palliumra valaki ezt írta rá: „József Attila versek másolatai - 1940? József Attila 
írógépén, sok indigós másolat, javítások nélkül." A kritikai kiadásban e gépiratok közül tizenegy került 
felhasználásra, s valamennyi úgy van meghatározva, mint József Jolán ismeretlen szövegforrásról 
készített másolata. 

Az alábbiakban azt óhajtom bizonyítani, hogy e meghatározások tévesek, s ezt az anyagot maga a 
költő gépelte le a Medvetánc összeállításához. 

Feltűnik mindenekelőtt, hogy ezek a versek kivétel nélkül a Medvetánc megjelenése előtti időből 
valók. Felmerülhet az a kérdés is, hogy József Jolán milyen célból másolt ki verseket megjelent 
kötetekből. Sem Németh Andor, sem Bálint György kiadásának nem ezek a másolatok voltak a 
nyomdai példányai. A másolatok ugyanis sok esetben eltérnek a megjelent kötetek szövegeitől, Németn 
és Bálint viszont pontosan - hibákkal együtt - a kötetek szövegeit követik. A gépiratok részletekbe 
menő vizsgálata azt mutatja, hogy egy részük betű szerint egyezik a Medvetánc szövegével (így az 
Anyám, a Biztató, a Favágó stb.), kisebb részük a korábbi kötet szövegével egyezik (pl. az Ütrahivás a 
Nem én kiáltok változatával), további gépiratok pedig a korábbi kötet és a Medvetánc közöttiek. Egy 
esetben (Hosszú az Úristen) a kritikai kiadás helyesen határozta meg a gép irat korát: „József Jolán 
gépírásos másolata, valószínűleg a két kötet [ti. a .Nincsen apám és & Medvetánc] közti időből való 
ismeretlen szövegforrásról." (1955: 1, 464.) Ez a meghatározás több gépiratra is érvényes. A 
Szeretnének szövegében pl. a 8. sor már a Medvetánccal, a l l . még a. Nincsen apám szövegével azonos: 

8 NA S ha kérdem, néz, néz, s nem mondja miben, 
g, M S ha kérdem, rámnéz s nem mondja, miben 

11 g, NA Ha föld volnék, mit zsellér vénje tört, 
M Ha föld volnék, mit kapás vénje tört. 

Mindettől még származhatnának a gépiratok József Jolántól, néhány apró, a leírás közben végzett 
szövegjavítás azonban végképp megcáfolja ezt a feltételezést. Három ilyen helyet ismertetek. A Reggeli 
27. sora a Nincsen apám kötetben, a gépiraton, valamint a Medvetáncban ez: 

NA s zápor előtt velük loholtam. 
g <s> zápor előtt velük loholtam. (Tehát az s át van húzva.) 
M zápoi előtt velük loholtam. 

A javítást csakis a költő tehette: észrevette, hogy a zöngétlen s és a zöngés z hang egymás után 
rosszul hangzik. - A Táncba fognak 13. sora: 

NA sétikáló lábaik után, 
g sétikáló < lábaik) csepp lábuk után, 
M vízben hajló nád-lábuk után, 

A Tüzek éneke 13. sora: 
NA s roppant arany madarakat nyújtanak a tágas ég felé! 
g s (roppant) arany madarakat nyújtanak a tágas ég felé! 

apró 

Tehát az áthúzott roppant szó alá van gépelve az apró szó. (Ez a vers a Medvetáncban nem jelent 
meg.) \ 

^ E javítások nem másolás közben ejtett hibák javításai, hanem a szövegnek a szerzőtől származó 
átírásai. 

További érvet nyújt az eddigiekhez^ bátrak gépirata. (147/1-3.) Ebből három teljesen azonos (két 
indigós) példány maradt fenn, amelyek külsőségeikben teljesen megegyeznek a JA 21. anyagával. Az 
első példány hátlapján azonban a költő tintaírásával a vers címe és első két sora olvasható. (Ezért 
került a lap a 147. számú palliumba.) 

Minthogy ez az anyag csak 56 vers gépiratát tartalmazza, feltételezhető, hogy jelentős része 
elveszett. (Talán azért nem ügyeltek rá különösebben, mert későbbi másolatoknak tartották.) így is 
tartalmaz azonban számos olyan szöveget, amelyek a Medvetáncban nem jelent meg. A Nem én kiáltok 
kötetből a következőket: 

7-9 Csodálkozás 
31 Hűség 

52-53 Nyolcesztendős lányok 
76 Üvegöntők 

147/1-3 A bátrak 
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A Nincsen apám se anyám c. kötetből jóval többet: 

4 Az oroszlán idézése 
12-13 Dúdoló 

20 Fegyverben réved 
22-24 Förgeteg 
26 -28 Hajnalban kel föl, mint a pékek 

34 Kertész leszek 
37-39 Kopogtatás nélkül 

56 öreg minden 
58 Pernyetáncra 

63 -65 Szeretó'k lázadása 
67 Tüzek éneke 

A késó'bbi anyagból mindössze egyet: 

247 Tó'kchaszon-ballada3 

Fentebb megállapítottuk, hogy a kötettervnek és a megjelent kötetnek az a része, amely a Nem én 
kiáltókból való, azonos. A gépiratos anyag többlete azt mutatja, hogy korábban készült, mint a 
kötetterv. (Pontosabb keltezését alább kíséreljük meg.) 

A kötet gépiratainak ismeretében - hipotetikusan és részben - megválaszolható az a kérdés, hogy 
mi lehetett a kötetterv III. részének (Nincsen apám, se anyám) többlete a Medvetánchoz képest. A 
gépiratos anyag bővebb ugyan, mint a kötettervé, s feltételezhető az is, hogy sok gépirat elveszett. 
Lehetséges tehát, hogy a Nincsen apám kötetből is többet gépelt ki a költő a kötethez, csak ezek a 
gépiratok elvesztek. Nincs azonban más lehetőségünk, mint hogy feltételezzük: a kötetterv elveszett 
részében a felsorolt 11 vers is szerepelt 14 oldal terjedelemben. Még mindig hiányzik azonban 4 
oldalon 3 vers ahhoz, hogy a kötetterv tartalma teljes legyen. A Nincsen apám kötetnek a következő 
versei nem szerepelnek sem a Medvetáncban^ sem a fenti listán: 

Zúzmara* 1 
Sok gondom közt* 1 
Gyöngy* 1 
Pöttyös 1 
Mikor az utcán átment a kedves 2 
Tudtam én* 1 
Gyereksírás* 1 
Kovács 1 
Érted haragszom, nem ellened 2 
A nagy városokat 2 

Mintha igaza lenne Vágó Mártának: „Sokat kihagyott akkor aztán a Medvetánc kötetből, mert 
nagyon haragudott rám. Vagy háromnegyed évvel halála előtt mondotta, hogy most már közölni fogja 
ezeket az akkor kihagyott, »megbüntetett« verseket."4 A jegyzék verseinek a fele hozzá szólt. 
(Csillaggal jelöltük,) Mégis, egy újabb forrás bevonása a kérdés vizsgálatába azt eredményezi, hogy 
kettő talán éppen ezek közül szerepelt a gépiratok között és a kötet tervezetében. 

A Békésmegyei Közlöny 1934. szept. 30. és dec. 30. között 11 József Atti'a-verset közölt. 
Többségük József Attila régebbi köteteiből való, de szövegük a Medvetáncéval egyezik. Arra kell tehát 
gondolnunk, hogy ezek nem utánközlések, hanem a költő adta át közlésre a Medvetánc előkészített 
anyagából. Kettő azonban nem található a Medvetáncban: az 1934. szept. 30-án közölt Sok gondom 
közt és a dec. 30-án megjelent Gyöngy. (A kritikai kiadás ennél a két versnél nem említi ezt a közlést.) 

Most már csak egyetlen, két lapra terjedő vers hiányzik a Nincsen apám anyagából ahhoz, hogy a 
kötetterv listája teljes legyen. Azt hiszem, igen sokan szavaznánk a Mikor az utcán átment a kedves 
címűre. 

* 

3 Eredeti helyéről való elkerülése valószínűleg azzal magyarázható, hogy akkor, amikor a Cserépfalvi könyvkiadó 
ezt a forrást mint „ismeretlen szövegváltozatot" lenyomtatta (Döntsd a tőkét.. . József Attila forradalmi versei. Bp. 
1945. 49.), a gépiratot kiemelték a többi közül. 

4 VÁGÓ Márta: József Attila. Bp. 1975. 112-3. 
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A csonka kötetterv és a hiányos gépiratos anyag pontosabb datálásához felül kell vizsgálni néhány, 
a jegyzéken szereplő versnek a jelenleg érvényes keltezését. 

A József Attila-versek pontos kronológiai rendbe állításának nehézségei ismertek. A legbiztosabban 
azok a versek helyezhetők el a időrendbe, amelyeknek keltezett autográf fo-rásai maradtak fenn. Az 
első megjelenés dátuma már bizonytalanabb; több olyan esetről tudunk, amikor a megírás (illetőleg az 
első változat megfogalmazása) és a megjelenés között hosszabb idő telt el, vagy azért, mert a költő nem 
talált publikációs lehetőséget, vagy pedig azért, mert a vers első formájával elégedetlen volt, félretette, 
s csak jóval később dolgozta ki véglegesnek szánt formájában. (Csak egy példát: a Temetés után korai 
kéziratának keltezése: 1935. aug. 12., első megjelenése: 1936. okt.) Még bizonytalanabb a „tematikai, 
stiláris és formai vonások" egyezése. Ez egyenes vonalú ,/ejlődést", illetőleg változást tételez fel, ami 
nem igazolható, de eleve is valószínűtlen. Stílusváltásnál pl. kicsiben ugyanaz történik, mint a nagy 
irodalmi korszakok esetében: korábbi és későbbi modor egy ideig párhuzamosan él egymás mellett, a 
költő egy-egy esetben évekkel korábbi szemléletmódjához térhet vissza stb. Erre is csak egy példát 
hozok fel. Az Eszmélet elemzői eszmei-stiláris párhuzamként illetőleg előzményként az Egy ifjú párra 
c. verset is bevonják a vizsgálatba.5 Feltételezem, hogy a tanulmányok szerzői a kritikai kiadást 
használták, ahol az Egy ifjú párra néhány lappal az Eszmélet előtt található. Egy azóta előkerült kézirat 
szerint azonban az Egy ifjú párra legalább egy évvel, de inkább másféllel az Eszmélet után, 1935. szept. 
23-án íródott.* Ezzel nem a kitűnő elemzések igazát akarom kétségbe vonni, sőt: bizonyítékot látok 
bennük az általam mondottakhoz. 

József Attila barátai emlékezéseikben gyakran kiemelik a költőnek a tényekhez való dogmatikus 
ragaszkodását. „Ha életírói azt olvassák versében, hogy édesanyjának a háború végefelé csirkét szerzett, 
de mire elvitte neki, holtan találta őt, akkor fogadják el nyugodtan a leghitelesebb adatnak. Ha valahol 
azt írja, hogy hazafelémenet nézte a jázminokat, akkkor mérget vehetnek rá, hogy nem orgonák 
voltak - írja pl. Ignotus Pál. Bármilyen primitív módszernek tűnik is, a versek szövegében található 
konkrét utalások felhasználhatók a kronológiához. A kritikai kiadás szerkesztői is éltek ezzel a 
lehetőséggel, és pl. az 1936 decemberében megjelent Kései siratóx 1935 végére tették egy gépiratos 
fogalmazvány „tizenhat éve már" sora alapján.7 

A töredékes kötetterv 1934-es versei között egy pontosan datálható van: Alkalmi vers a 
szocializmus állásáról Ignotusnak, amely aug. 4 után keletkezett, s aug. 12-én jelent meg.8 Az utólag a 
listára felírt Bérmunkás ballada aug. 19-én jelent meg a Népszavában. A kritikai kiadás ezt a verset „A 
tőkések hasznáról c. verssel való erős tartalmi és formai rokonsága miatt" 1933 nyarára sorolta. Ezzel 
szemben feltételezem, hogy a vers a jegyzék összeállításakor még nem volt megírva, s ezért került rá 
utólag. (Miért ne térhetett volna vissza a költő egy évvel korábbi modorához? ) Ebben az esetben a 
jegyzék kb. 1934. augusztus 10-15. közé lenne keltezhető. Ha azonban a Bérmunkás ballada egy évvel 
későbbre keltezése tévesnek bizonyulna, és valami más okból került rá a jegyzékre utólag, akkor is 
körülbelül szeptember közepére el kellett hogy készüljön a kötetterv. Ekkor ugyanis - mint alább 
látni fogjuk - a költő már javában tárgyal különböző nyomdákkal, pénzt próbál összeszedni a 
megjelenéshez stb. 

A kötetterv keltezése alapján több 1934-es vers datálása módosítható. A Mama és az Iszonyat nem 
szerepel a jegyzékben, feltehetően azért, mert ezek a versek még nem voltak készen. Megjelenési 
dátumuk nem mond ellen ennek a feltételezésnek. (Mama: Népszava 1934. okt. 28.,9 Iszonyat: A Toll 
1934. nov. 15.) A kötetterv jegyzékén szereplő többi 1934-es vers ezek szerint aug. 10. (vagy szept. 
10.) előtti. Sőt. Ha elfogadjuk keltezési alapul a költőnek a tényekhez való ragaszkodását, akkor az 
Ősz és az Anya (Az őszi eső szürke kontya.. .) sem keletkezhettek nyáron, tehát 1933 őszére 
keltezendők. Ugyanezért a Számvetést is erre az időre tehetjük („Huszonnyolc éve éhezem"). 

* 

József Attila legalább négy hónapot (márc.-jún.) Hódmezővásárhelyen, Etelka nővérénél töltött. 
Tanulmányon nem dolgozott; 1933 májusában jelent meg Az egységfront körül c. cikke, a következő, 
1934 novemberében megjelent írása (A szocializmus bölcselete) a Párthoz való viszonyának leg-

5 PÓR Péter, ItK 1957. 79. és VÁRADY Szabolcs, uo. 87. 
* Kézirat Magyar László ismeretlen barátjának tulajdonában. (Élet és Irodalom 1961. dec. 2.) 7 Ti tizenhat éve halt meg a költő anyja. Nem tartom indokoltnak SÁRKÖZY Péter módosítását, aki 1936 

ó'szére tenné aKései sirató keletkezését, stiláris és szemléleti érvekkel. (ItK 1971, 715.) 
8 Ignotus cikke, amelyre József Attila a verssel válaszolt, 1934. aug. 5-én jelent meg a Magyar Hírlapban. 

(BOKOR László, Tiszatáj 1975. ápr., 75-81.) 9 FEHÉR Erzsébet egyik jegyzete szerint a Mama c. verset 1934. jún. elején küldte el Szántó Judit - József 
Attila megbízásából - Ottó Ferencnek. (József Attila válogatott levelezése. Bp. 1976,466.) Itt valami tévedés van; 
az idézett levélben 0?etó'fi Irodalmi Múzeum V. 3021.) nincs szó a Marná tói. 
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válságosabb szakaszában, 1934 júliusa után íródott, akkor, amikor az elmaradt Szovjetunióbeli út 
miatt a Miért nem én? c. pamfletjét is megírta. Verset se írt sokat: a kritikai kiadás egyetlen darabot 
sem keltez erre az idó'szakra, s az általunk fentebb javasolt kronológiai módosítás után is legfeljebb két 
vers, a Szappanosviz és a Falu keletkezhetett ekkor.10 Lehetséges, hogy az év őszénerdélyi 
folyóiratokban publikált román versfordításain dolgozott, bár keletkezésük pontos idejét nem 
ismerjük.11 Mindenképpen indokolt feltenni a kérdést: mit csinált József Attila ez alatt a négy hónap 
alatt? Lehet, hogy megismétló'dött a kamaszkori helyzet, és sógora, Makai Ödön - aki végeredmény
ben eltartotta a költőt ez alatt a négy hónap alatt - szintén feltette ezt a kérdést, s a választ -
„kötetet állítok össze, ebből fogok megélni" - kétkedve fogadta. Ennyit mindenesetre kiolvashatunk 
abból a leveléből, amelyet József Attila Budapestről Hódmezővásárhelyre írt nővérének, 1934. szept. 
18-án: „ . . . Eddig együtt van P 550'-, a hiány még 170'-. Nagyon jó volna, ha máris propagandába 
kezdenétek - mondom, a könyvből szeretnék megélni a télen. Ami ödönkét illeti, külön az Ő 
számára, ingó hitének szilárdítására küldök sebtiben készített levonatokat. Persze, nem úgy lesznek 
tördelve a versek, ahogy ez a szedés mutatja, ez csak Ödön bizalmára készült. A levonatokat 
megmutathatnád Blanc-nak és Székely Pistának - hátha ők sem hiszik, hogy könyvem ügye 
komoly."12 

A hódmezővásárhelyiek megnyugtatása, továbbá az a tény, hogy a vásárhelyi tartózkodása alatt a 
költő más, nagyobb szabású munkát nem végzett, valószínűvé teszi, hogy a Medvetánc anyagát 1934 
márciusa és júniusa között válogatta össze és gépelte le. A gépiratok között egyetlen 1934-es vers van: 
a Falu. 

A soproni Rábaközi Nyomda 1934. szept. 25-én a következő árajánlatot tette a költőnek: 
. . . . örömmel vettük nb. felhívását és van szerencsénk egy verseskönyv szállítására a következő .'•'•'•• 

ajánlatot tenni: 
11-es nagyságú könyv vers szedéssel ívenként 16 oldal 1000 példányban finom famentes 

offszet vagy bordás papíron P 62.-
Kötés: Tűzés cérnával, jol enyvezve, finom vászonszerű két színben nyomott borítóval —^—-——T— 

1000 példány 15 ív terjedelemig . . . . P 150.-
további 100 példány .P 4 . -
Az ívek további 100 példányának a nyomása 
A papír nélkül az 1000 példány 20 P.-vel olcsóbb.1 3 

A 11-es nagyságú ív oktáv hajtogatásban 19 X 27 cm-es lapokat eredményez, tehát a nyomda 
árajánlata (nyüván a szerző óhajára) körülbelül ugyanolyan alakú könyvre vonatkozott, mint a később 
megjelent, 17"5 X 25 cm-es Medvetánc. Az „együtt levő" 550, a „még hiányzó" 170, összesen 720 
pengő a soproni nyomda áraival 9 ívre lett volna elegendő, s ezen körülbelül annyi verset lehetett volna 
kinyomtatni, mint amennyi a tervezeten szerepelt. (A megjelent kötet 7 íves.)14 Láttuk, hogy a 
tervezeten a költő kisebb formátumú kötetet képzelt el, ez is bizonyítja, hogy a tervezetnek a 
nyomdával való tárgyalások előtt kellett elkészülnie. 

A legfontosabb tanulság, amit a tárgyalásokból levonhatunk, az, hogy a költő ekkor még saját 
költségén akarta megjelentetni a kötetet, és terjesztéséről is ő akart gondoskodni. Ma már tudjuk, 
mennyire irreális volt ez a terv. Csak ahhoz, hogy a nyomtatási költség megtérüljön (az 550 pengő 
nyilván kölcsönpénz volt, s az lett volna a „még hiányzó" 170 pengő is), 360 példányt kellett volna 
eladnia 2 pengős darabonkénti áron, de csak akkor, ha saját maga árulja. (Ha bizományba adja, 
terjesztési jutalékra 60% ment volna el.) Verskötetet a 20-as és 30-as években szinte lehetetlen volt 
eladni,15 tehát a 360 példány eladása is reménytelen volt. És József Attila a kötetből akart megélni a 
télen! 

I ° Az Eszmélet a hódmezővásárhelyi tartózkodás előtt keletkezhetett. (SZABOLCSI Miklós: A verselemzés 
kérdéseihez. Bp. 1968. 78.) 

I I Gaál Gábor írja 1934. jún. 11-én Remenyik Zsigmondnak: „József Attilának egy csomószor írtam, főleg 
vers-kéziratért. Kérem József Attilát ebben a vonatkozásban szuggerálni." (GAÁL Gábor: Levelek. Bukarest 1975, 
252.) Lehetséges, hogy a költő a „szuggerálás" hatására készítette el a fordításokat, ebben az esetben ezek is már 
Budapesten készültek. 

1 1 József Attila válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte FEHÉR Erzsébet. Bp. 1976, 305. 
13 Petőfi Irodalmi Múzeum JA 881. 
1 * E számításokat MÁTÉ Károly szíves segítségével végeztem el, amiért itt is köszönetet mondok. 
1 s CSERÉPFALVI Imre írja emlékezéseiben: „ . . . a húszas évek végétől a harmincas évek befejezéséig 

Magyarországon alig olvastak verset . . . Amíg például Kosztolányi régi verseskötetei sok-sok ezer példányban 
fogytak el, addig 1928-ban megjelent Meztelenül című verskötetét egy évvel a könyv megjelenése után harminc 
fillérért árulták a körúti antikváriumokban - felvágatlanul. Vonatkozik ez Tóth Árpádra, Juhász Gyulára, sőt 
magára Babitsra is." (József Attila Emlékkönyv. Bp. 1957,425.) 
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Vagy a 170 pengő nem jött össze, vagy a már meglevő' 550 is fogyni kezdett, mert a költő 
kénytelen volt feladni azt a tervét, hogy kötetével szabadon rendelkezzék. Október elején fordulhatott 
segítségért régi mecénásához, Hatvány Lajoshoz, aki - mint ismeretes - barátját, Herz Henrik 
papírgyárost beszélte rá arra, hogy a kötethez ingyen adjon papirost. Hatványnak Herz Henrikhez 
1934 októberében írott leveléből kitűnik, hogy Herz Henrik nyugtalankodott egyes versek politikai 
tartalma miatt: 

Kedves Barátom! 
Nagyon meghat törődésed. Megéri. A kötetre való anyagot örömmel néztem át. Azt hiszem, 

maradandó értékű kötet. Persze sok az ízlés - mégis bízom a magaméban. 
Ami József Attila politikáját illeti, nos hát a költő helyzetének megfelelő nótákat ír. Azért költő. 

Már most, ha nem lakik jól és nem fűthet, természetes, hogy helyzetének megfelelő nótái nem fejezik 
ki azt a megelégedést, mely . . . ay [? ] Róbert barátunk szemüvegén át sugárzik. Fő, hogy amit ír, 
költői legyen s hogy ne ütközzék paragrafusba. Már pedig ezek a versek . . . 99%-ban megjelentek. A 
korrektúrát átnéztem - s esetleg Vámbéry Rusztemmel is átnézetem, aki hazánk legóvatosabb 
duhajainak egyike. 

Ma Erdélybe utazom - november 10-ike felé Bécsi kaputérbe költözöm. Ott várlak!! 
ölel Laczi 

Gyűjtő, illetve előfizetési ívet kell mindenekelőtt nyomtatni, úgy hiszem.1 6 

A következő idevágó dokumentum a költő leveleinek legutóbb megjelent gyűjteményében nem 
szerepel: 

T. 
Révai Irodalmi Intézet R. T., 

Budapest. 

önök elvállalják Medvetánc c. verseskötetemnek megjelentetését (szedés, beigazítás, nyomás, fűzés) 
7 ív terjedelemben 20 ciceró széles, 39 ciceró magas szedéstükörrel 1,000 példánjban. Papirost az Első 
Magyar Papíripar R. T., borítékkartont 1,000 példányhoz á 7 ív az Első Magyar Cartonlemezgyár R. T. 
szállít. A megjelentetést és a könyvnek könyvkereskedői forgalomban való terjesztését a következő 
feltételek mellett vállalják: 

A felsorolt nyomdai és könyvkötői munkálatok összköltsége P 300.- (Háromszáz pengő). Ezen 
összeget a könyv megjelenésétől számított négy hónapon belül egyenlítem ki. Ezen költségek 
kiegyenlítésére elsősorban a könyvnek könyvkereskedői forgalomban való terjesztése révén befolyt 
összeg szolgál, az önöket megállapodás szerint megillető, a bolti ár (P 2.-) 60%-át kitevő terjesztési 
jutalékon felül befolyt összegből. Amennyiben az önök által vállalt költségek ez ideig meg nem 
térülnének, azoknak kiegyenlítésére jelen megállapodásunkhoz csatolt két, készpénzfizetési kezességet 
igazoló levél aláíróinak hitelezése szolgál. (Br. Hatvány Lajos kezessége P 100.-ig, Br. Hatvány Bertalan 
kezessége P 200.-ig.) 

A könyvől önök kb. 400 példányt vesznek át bizományba, könyvkereskedői terjesztés céljaira. 
Terjesztési jutalék fejében önöket a könyv bolti árának (P 2.-) 60%-a illeti meg. Az ezen felül befolyt 
jövedelmet elsősorban a nyomdaszámla kiegyenlítésére fordítják; ami ennek teljes kiegyenlítésén felül 
befolyik, az javamra kifizetésre kerül. 

Kötelezem magam arra, hogy felszólításukra a kötet bármelyik versét külön indokolásuk kötele
zettsége nélkül kihagyom, illetőleg azt egy másik, önök által nem kifogásolt verssel felcserélem. 

Tisztelettel 
Budapest, 1934. november hó József Attila17 

3 drb. melléklet 

A Révai Irodalmi Intézet is „óvatos duhaj" volt: ügyelt arra, hogy a kiadványra ne fizessen rá, és 
hogy ne tegye ki magát egy esetleges sajtopörnek. A kötetet viszont szép kiállításban hozta ki, és a 
könyv előállításáért kevesebbet kért, mint a Rábaközi Nyomda. (A soproni nyomda áraival 7 ív 
nyomtatása - papír nélkül - 294 pengőbe került volna, s ehhez járult még a kötési költség.) 

1 * Petőfi Irodalmi Múzeum JA 920. - A levélből már a kritikai kiadás idézett: József Attila ÖM Bp. 1955. I, 
360. A levelet Herz Henrik beragasztotta a Medvetánc 1. sz. példányába, abba, amelyiket a költő neki dedikált „a 
papirosért köszönettel". (A dedikációt SZÁNTÓ Judit közölte: A Petőfi Múzeum Évkönyve. Bp. 1959,185.) József 
Attila és Herz Henrik kapcsolatára: FEHÉR Erzsébet: József Attila Curriculum vitae-je. Tiszatáj 1966, 310-312. 

17 OSzK Fond 5/33. Gépirat, az aláírás kézzel. Kiadva: Irodalmi Újság 1951. aug. 30. 
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Nem lehet tudni, hogy a költő a politikailag kényes versek fájdalmas kirostálását, valamint egyes 
szövegrészek átírását mikor végezte el; lehetséges, hogy a szerződés megírása előtt, tehát október 
folyamán. így került sor a tervezeten még szereplő hét vers elhagyására, a Döntsd a tőkét 
kikövetkeztetett négy versének elhagyására, valamint a Nincsen apám anyagának alapos csökkentésére. 
Az innen kimaradt szövegek többsége persze nem politikai tartalmuk miatt maradt ki (esetleg a 
Dúdoló), és nincs közvetlen politikai mondanivalója a Külvárosi éj egyik kihagyott versének, A 
cipőnek sem. Lehetséges, hogy a terjedelmet anyagi okokból is csökkenteni kellett, de az sincs kizárva, 
hogy ezek a versek egy szigorúbb esztétikai szempontú harmadik rostálásnak estek áldozatul.18 

Semmi esetre sem lehet azonban erre az egy okra visszavezetni a Medvetánc anyagának összeválogatá-
sát: „A kép, amelyet a verseskötet nyújt, megfelel annak, amelyet működéséről eddig az időpontig 
hagyni akart. Tekintsük ne varietur-nak ezt az elrendezést; az ezt megelőző füzeteket pedig 
irodalomtörténeti adalékoknak, amiket a költő életpályájának fordulópontján, a Medvetánc összeállítá
sakor esztétikailag megtagadott, miknek tehát a függelékben van a helyük."19 Az esztétikai szempont 
mellett további három motívum is közrejátszott a rostálásnál: politikai kényszer, gazdasági kényszer és 
a Vágó Mártával szemben érzett harag. Ezek a motívumok sok esetben kibogozhatatlanul egybe
fonódnak. 

* 
-

A Medvetánc kötettervével kapcsolatos vizsgálódások új eredménye annak az 56 gépiratnak 
meghatározása és keltezése, melynek túlnyomó többségét József Jolán kései másolatának tartották. 
Mint. valószínűsíteni próbáltuk, ez az anyag Hódmezővásárhelyen, 1934. jún. 30. előtt keletkezett, itt 
és ekkor tekintette át József Attila addigi életművét. Teljes filológiai feldolgozásuk a kritikai kiadás 
feladata lesz; az új attribúciónak most csak néhány szövegkritikai tanulságát tekintjük át. 

Legkevésbé azok a gépiratok érdekesek, melyeknek szövege szó szerint egyezik a Medvetáncban 
megjelent szöveggel. Ezek olykor arra használhatók fel, hogy a kötet néhány apró sajtóhibája -
hipotetikusan - kijavítható segítségükkel. Ritmikai okokból is valószínű pl., hogy a Fiatal asszonyok 
énekének 11. sorában (lépegetünk, úgy ringatjuk, mint a kakas a taréjját) a kakas előtti névelő - a 
gépiratnak megfelelően - felesleges. Lehetséges az is, hogy néhány szó írásmódja a Medvetáncban nem 
felel meg a szerzői szóhasználatnak (Bánat 5. sor: g Aggancsom M Agancsom; Simon Jolán 4. sor: g 
rutbaloztam M futballoztam); a kötet helyesírása egyébként is szinte túlzottan következetes és gondos, 
e tekintetben a szerző autográf tisztázatait is jóval felülmúlja, s ez talán egy akkori korrektor beavat
kozásának a következménye. 

Tanulságosabbak azoknak a verseknek a gépiratai, amelyeket - ezért vagy azért - a költő 
kihagyott a kötetből. A korábbi kötetközlések sajtóhibái itt egyértelműen javíthatók. Pl. az utolsó 
Medália 4. sora a Nincsen apám kötetben így jelent meg: és lidércként rugódzó fehér. A nyilvánvaló 
szótagszámhiányt a kritikai kiadás így javította: és lidércként rugódozó fehér. A gépirat egy természe
tesebb javítást tesz kötelezővé: es a lidércként rugódzó fehér. 

De még érdekesebb végignézni a gépiratoknak a korábbi kötetek szövegeihez képest tapasztalható 
szövegeltéréseit. Ezeket - egy vers kivételével - a kritikai kiadás szerkesztői is regisztrálták, de 
minthogy a gépiratok meghatározása hibás volt („József Jolán másolata ismeretlen szövegforrásról"), e 
változatoknak nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. Pedig itt arról van szó, hogy e gépiratok a 
Nem én kiáltok megjelenése után 10 évvel, a Nincsen apám kötet után 6 évvel később keletkezett, 
érettebb és kidolgozottabb változatokat adnak. Lássunk néhány példát. 

Csudálkozunk az életen (a gépiraton: Csodálkozás) 1-2. sor. 
1924: Ha mosolyog, mosolya csupa csillag, 

De ha szomjazom, akkor friss patak, 
1934: Ha mosolyog, az reszket, mint a csillag, 

s ha szomjazom, forr, mint a friss patak, 
A kritikai kiadás I. kiadásában (I. köt. 162.) a főszövegben az 1934-es változatot nyomtatták le, de 

a második kiadásban (I. köt. 169.) a Nem én kiáltok 1924-es szövegét találjuk. A két változat közötti 
minőségi különbség (az 1934-es szöveg javára) nyilvánvaló.2 ° 

18 Ugyanekkor kapta meg a kötet végleges címét is; eredetileg Tiszta szívvel címen akarta kiadni:„Tiszta szívvel 
címen jelenik meg e hó folyamán József Attila régi és új költeményeinek válogatott gyűjteménye. A költő 
előfizetéseket kér. A kötet ára P 2.- ; számozott bibliophil példány, félbőrkötésben, csakis előfizetők részére P 6.-. 
Megrendelhető a Toll kiadóhivatalnál vagy a költőnél: Budapest, VII., Korong-u. 6." (A Toll 1934. nóv. 15.) Hogy 
„miért épp a Medvetánc lett kötetcím adóvá", azt TAMÁS Attila magyarázta meg nekünk szépen és értelmesen: 
Tiszatáj 1967, 1147-1152. 

19 NÉMETH Andor: József Attila. Bp. [1944.] 145-6. 
2 ° A minőségi különbséget gyakran talán csak azért érezzük nyilvánvalónak, mert tudjuk (külső érvekből), hogy 

melyik változat a későbbi. 



Az oroszlán idézése 
A gépirat négy sorban tér el a Nincsen apám szövegétől. Az eltéréseket azért közöljük, mert ez 

(ennél az egy versnél) a kritikai kiadásban elmaradt. 
1928 1934 

7 Tiszteltek, ha vért köhögtam, Tiszteltek, mert messze köptem, 
8 mégse köptem hóba én. aludtam a hóban én. 

20 tükröm mögött szerelemmel, bó'röm alatt szerelemmel, 

28 pártalanul és üvöltve és dörmögve és üvöltve 

Itt megint felmerül az eló'bbi kérdés: a változtatás egyszersmind „javítás" is? 
öreg minden 
A gépirat szövege nem tér el a Nincsen apám szövegétől, s ezért a kritikai kiadás szerkesztői nem 

vették figyelembe. Érdekessége viszont az, hogy csak az első két versszakot tartalmazza. Elképzelhető, 
hogy a szöveg csonka, sokkal valószínűbb azonban, hogy a költő hagyta el a két utolsó versszakot. 
Meglepve látjuk: a szöveg így is kerek egész. 

Ha az ultima manus elvét alkalmazzuk, a fenti három versnél (és további tizenháromnál) a gépirat 
szövegét kell adnunk a főszövegben. Felmerülhet az az ellenvetés, hogy e változatokat a költő végül is 
nem publikálta. Láttuk azonban, hogy ennek több oka is lehet, s az egyedi esetekben nem dönthető el, 
hogy melyik ok játszott közre a kötetből való kihagyásnál. Az Öreg minden pl. kimaradhatott azért, 
mert a költő a két versszakra lerövidített változattal nem volt megelégedve, vagy azért, mert a 
forradalom emlegetését mecénásai miatt nem tartotta célszerűnek, de lehet az is, hogy a Medvetánc 
terjedelmét pénzügyi okokból kellett csökkentenie. 

A gépiratok harmadik csoportja - mint már említettük - olyan szöveget tartalmaz, amely átmenet 
a korábbi kötet és a Medvetánc között. Ez is bizonyítja, hogy a költő a kötet anyagának első, 1934 
nyarán történt összeállításakor már változtatott a versek szövegén, de mutatja azt is, hogy a legutolsó 
összeállításkor egyes szövegeket tovább javított. Láttuk azt is, hogy a gépiratok keletkezésekor 
(amikor a kötetet még saját költségén akarta kiadni), a mecénások politikai érzékenységre nem kellett 
tekintettel lennie. Ezért különös érdeklődésre tarthatnak számot azoknak a verseknek a gépiratai, 
amelyekben politikailag kényes szövegrészek vannak. (Ezeket a szövegrészeket - mint ismeretes - a 
kritikai kiadásban a Döntsd a tőkét alapján közölték, szemben & Medvetánc változatával.) 

Margaréta 11-12. sor 
A gépirat szövege a Döntsd a tőkét változatával egyezik: 

tőkés világ kamatja életem 
s - vén, görbe bú! - munkám is lombtalan. 

A Medvetánc változata: 
már pára hátán illan életem 
s -vén görbe bú! - munkám még lombtalan. 

A két sor megváltoztatásának elsődleges indító oka tehát esetleg a mecénások igényéhez való 
alkalmazkodás lehetett. 

Füst 7. sor 
Itt viszont a Medvetánc Cd\ (és korábbi, 1930-as közlésekkel) egyezik a gépirat: 

Elszállok, el, de a lágy remegés 
Valószínű tehát, hogy a Döntsd a tőkét szövegét (Elszállok, de vad vörös remegés) a költő inkább 

esztétikái meggondolásból változtatta vissza a korábbi közlések szövegére. 

Nyár 13-16. sor 
DT: Ily gyorsan betelik nyaram! 

őrdögszekéren jár a szél -
csattan a menny és megvillan 
elvtársaim: a kaszáéi. 

g: Ily gyorsan betelik nyaram! 
Bogáncsfejeken jár a szél -
csattan a menny és megvillan 
- dől a zápor - a kaszáéi. 
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M: Ily gyorsan betelik nyaram, 
őrdögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan 
kék, tünde fénnyel fönn a tél. 

Lehetséges, hogy az elvtársaim kicserélése a megjelenhetés érdekében alkalmazott előzetes öncen
zúra eredménye, de lehet a költő belső indítékú változtatása is: e kötettel már nemcsak elvtársaihoz 
akart szólni. A forradalmi hangú befejezést azonban meg akarta tartani. Hogy azután a megjelent 
kötetben a versnek más befejezést adott, abban legalább annyi része lehetett a gépiratos vál
tozat kevésbé sikerült voltának, mint amennyi a mecénások érzékenysége iránti kényszerű tapin
tatnak. 

A tőkések hasznáról (A gépiraton: Tőkehaszon-ballada) 
A vers 1933-ban keletkezett, először a Korunk szeptemberi számában jelent meg. A kritikai kiadás 

ezt a szöveget követi, kivéve az Ajánlás megszólítást, amelyet egy korábbi kézirat szerint ad. (A 
kéziraton: Proletár!; a Korunkban: Testvérem.) Az indokolás azonban nem meggyőző: „A Korunk 
1933. szeptemberi számában megjelent szöveget közöljük, de a 25. sorban helyreállítva a Múzeumban 
őrzött kézirat Proletár! szavát, minthogy a Medvetáncba Haszon címmel felvett változat valószínűleg a 
fasizmus politikai nyomása miatt tette kevésbé nyüvánvalóvá a vers osztályharcos mondanivalóját, á 
refrén és az Ajánlás megváltoztatásával." (1955: II, 402.) Itt azt kellett volna bizonyítani, hogy a 
Korunk szerkesztősége engedett a fasizmus nyomásának a megszólítás megváltoztatásával; ez azonban 
meglehetősen valószínűtlen. Inkább arról lehet szó, hogy a költő nem tartotta eléggé pontosnak a 
megszólítást, hiszen a versben nemcsak a szó szoros értelmében vett proletárokról van szó. (Az 
Anyámban pl. helyén van, s a Medvetáncban is megjelenhetett: gondoljátok meg, proletárok .) 

A gépiraton a kérdéses sor Öregem megszólítással kezdődik, a kötetben ez A ttiláxa változott. A 
refrén és az ajánlás utolsó két sora viszont a korábbi, élesebb változattal egyezik: 

amíg tőkések adnak munkát, 
a tőkéseké a haszon. 

A Medvetáncban: 
vagy ténferegsz, vagy adnak munkát 
s itt állsz és ott ül a haszon. 

Ez a változtatás tehát olyan jellegű lehet, amelynek létrejöttében külső, kényszerítő okok is 
szerepet játszhattak. A további probléma az, hogy egy papírlapra 1936-ban (előtte ugyanis az Egy 
spanyol földmíves sírverse áll)2' a költő a Medvetánc változatát gépelte, tehát később is ezt a változatot 
tartotta autentikusnak. 

StollBéla 

2' Petőfi Irodalmi Múzeum JA 147/13. 
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