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JÓZSEF ATTILA ELSŐ ANALITIKUSA 

(A pszichoanalitikus Rapaport Samuról) 

Rapaport Samu (1888-1970) neve jól ismert a költő életrajzából; régóta köztu
dott, hogy ő volt József Attila első analitikusa (József Jolán, 1989 [1940], Németh 
Andor, 1989. 81-86., Szántó Judit, 1986, Bókay Antal-Jádi Ferenc-Stark András, 
1982. 143-145., Szőke György, 1922). Az utóbbi időben az érdeklődés csak nőtt 
iránta; ahogy a figyelem a költő pszichoanalitikus szövegei (Szabad-ötletek jegyzéke, 
un. Rapaport-levelek stb.) felé fordult, egyre érdekesebbek lettek azok is, akik e 
problémákkal valamiképpen érdemi kapcsolatban állottak. Nem véletlen, hogy 
Rapaport Samu és József Attila terápiás kapcsolatáról két önálló tanulmány is 
készült (Valachi Anna, 1987-88,1992), s megjelentek a sokáig zároltan kezelt ún. 
Rapaport-levelek is (Horváth Iván-Tverdota György, szerk. 1992. 357-386.) - a 
költő Rapaport Samu számára megküldött önanalízisének e talányos dokumen
tumai. A pszichoanalitikus kezelés azonban az intim verbális együttlét egyik 
formája, analitikus és beteg szigorúan bizalmas „hermeneutikai" viszonya, 
amelyben minden szó fontos s amely többnyire mégis érdemi dokumentáció 
nélkül marad. Egy harmadik személy, például az irodalomtörténész számára 
mindez - főleg évtizedek távolából - már csak nehezen megközelíthető. Jellemző 
tény, hogy a Rapaportról két tanulmányt is író Valachi Anna is elismeri, ma még 
(vagy már) magáról az analitikusról is roppant kevés tudható (Valachi Anna, 1992. 
244.) - , még életrajza sem szerepel lexikonjainkban. S kétségtelen, a probléma, 
amellyel szemben találjuk magunkat, meglehetősen nagy; a költő analitikus 
kezelésének részletes belső, mondhatnánk lelki története - egykorú analitikus napló 
híján - nem is rekonstruálható. De ha magára Rapaportra (is) figyelünk, s 
pályájának, munkásságának fölmérését elvégezve tekintjük át József Attila keze
lésének történetét, egy jelentős sűrűségű értelmezési hálóhoz jutunk. S így köze
lítve a rendelkezésünkre álló különféle szövegekhez egy sor kérdésre eleve választ 
kapunk, bizonyos kérdések pedig legalább a megfogalmazásig eljutnak - ha 
sikerül egyesíteni a filológus, az irodalomtörténész és a pszichoanalízisben is 
jártas tudománytörténész nagyon is különböző szempontjait és eljárásait. 
1. Rapaport Samu pályájának első szakasza 

Rapaport Sámuel Dávid (e néven anyakönyvezték) 1888. január 25-én született 
Munkácson. (Csongrád megyei Levéltár, Szeged, Házassági anyakönyvek, 
101/1921. Vö. még Szállási Árpád közlése.) Apja Rapaport Márkus (más írás 
szerint: Márkusz), anyja Panét Ilona. A családról, azon túl, hogy zsidó feleke
zetűek, szinte semmit nem tudunk. Szinnyei életrajzi lexikona tud egy korábbi 
Rapaport Márkról, aki orvos volt, s 1833-ban latin nyelvű orvosi munkája jelent 
meg (Szinnyei, XI: 559.), de egyáltalán nem bizonyos, hogy a két Rapaport-família 
között a névrokonságnál közelebbi kapcsolat lett volna. (Tasi József viszont úgy 
tudja egy mai Rapaporttól, hogy a Rapaportok mind rokonok.) Szállási Árpád 
orvostörténész szerint a Rapaport-család munkácsi volt (ezt más adatok meg
erősíteni látszanak). A munkácsi zsidók, mint ismeretes, erősen tradícióőrző, ún. 
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ortodox zsidók voltak (Újvári Péter, szerk. 1929. 619-620.), talán nem véletlen, 
hogy Rapaporték a dualizmus éveinek erős asszimiláns vonzásában élve sem 
magyarosították nevüket. Rapaport Samu szocializációja, diákévei jórészt isme
retlenek. Annyi bizonyos, hogy a gimnázium alsóbb osztályait Munkácson 
végezte. Az ottani főgimnázium nyomtatott értesítői az 1897/98. tanévtől, első 
osztályos korától regisztrálják jelenlétét (1897/98:130., 1898/99:89., 1899/00:108., 
1900/01: 76.), ötödik osztályos korában (1901/02) azonban év közben kilépett 
(1901/02: 92.), majd a következő, 1902/03. tanévben mint magántanuló végezte 
el az ötödik osztályt (1902/03: 83.). Mi történt vele, nem tudjuk, talán betegeske
dett. Jó, bár nem kitűnő tanuló volt, aligha tanulmányi okokból hagyta ott tehát 
a munkácsi gimnáziumot. Hogy a 6-8. osztályt mikor és hol végezte el, nem 
tudjuk. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 
folytatta. Az egyetem nyomtatott almanachja és tanrendje az 1909/10. tanév első 
félévétől regisztrálja nevét az orvostanhallgatók között. 1913-ban végzett. (Ma
gyar Orvosi Címtár 1942.) Orvosi képzésének tartalmáról csak közvetett ismere
teink vannak. Hogy mit és milyen szellemben tanítottak, arra csak a meghirdetett 
órák és tanárai ismeretében következtethetünk. Az almanach és tanrend adatai 
szerint a kolozsvári egyetemen általános orvosképzés folyt, amely kiterjedt az 
alapvető szakterületekre, az anatómiától a fogászatig és a receptírási gyakorlato
kig, de a képzés alapja szükségképpen egy nagyon erős - óraszámban is jelentős -
anatómiai-bonctani képzés volt. Az anatómiai intézet, amelyet Davida Leó 
(1852-1929) professzor vezetett, jól érzékelhetően nagy súllyal volt jelen az 
oktatásban, s az intézet szabályai is, aligha véletlenül, a legrészletesebbek, 
mindent előírók voltak. A professzorok és magántanárok között jól ismert, je
lentős neveket találunk, így - a már említett Davida Leó mellett - például Apáthy 
Istvánt (1863-1922), aki szövettant, Reinbold Bélát (1875-1927), aki orvosi kémiát, 
Jancsó Miklóst (1868-1930), aki klinikai propaedeutikát, majd belgyógyászatot 
adott elő. A belgyógyászati klinika igazgató-professzora előbb Purjesz Zsigmond 
(1846-1918) volt, akinek vezetése alatt még három magántanár (Büchler Ignác, 
Jancsó Miklós, Gámán Béla) oktatott. A klinikáról, ahol a gyakorlati képzés folyt, 
a hivatalos ismertető 1909-ben a következőket írja: „A belgyógyászati klinikán 
levő ágyak száma 20; ehhez sorolható még az emeleten elhelyezett 70 ágy, 
valamint a fertőző barakkban elhelyezett 24 ágy és a tüdőbetegek osztálya 65 
ággyal, amelyek a tanításra éppúgy felhasználtatnak, mint a tulajdonképpeni 
klinikán levők. A délutáni látogatás 4 órakor kezdődik; a beírt hallgatók számára 
[...] a klinika, valamint a laboratóriumi helyiség egész nap hozzáférhető. Az 1908. 
évben megfordult: bennfekvő beteg 1463; a fertőző barakkban 241; a tüdőbetegek 
osztályán 365; ambuláns 2227; fül- és gégebeteg 1196." (Almanach és tanrend, 137.) 
A belgyógyász professzor (előbb Purjesz, majd Jancsó) heti 10 órában oktatta a 
belgyógyászatot, magántanár segítői pedig heti 2 órában Kopogtatás és hallgatódzás, 
tekintettel a mellkasi szervek bántalmainak kórisméjére, heti 3 órában Klinikai propaede-
utika, s heti 3 órában A felső légutak kór- és gyógytana címmel hirdették meg 
foglalkozásaikat. Amit Rapaport belgyógyászatból (későbbi egyik szakterüle
téből) megtanulhatott, az, minden jel szerint, a kor színvonalán álló, alapos tudás 
volt. Mind Purjesz, mind Jancsó a belgyógyászat jeles személyisége volt - Purjesz 
Zsigmond alapos anamnézisre való törekvését Rapaport évtizedekkel később is 
elismeréssel emlegette föl (Rapaport Samu, 1931d. 2.). Belgyógyászati alaporien
táltsága azonban, a kor uralkodó fölfogása szerint, elsődlegesen morfológiai 
jellegű és - ahogy később ő maga jellemezte - erősen anyagelvű volt. (Rapaport 
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Samu, 1931d. 5.) Az ideg- és elmegyógyászati képzés (amely másik szakterületét 
ismertette meg vele) lényegesen kisebb súllyal és csak speciális formában volt 
jelen a képzésben. Idevágó stúdium a tanrend szerint csupán kettő volt. Lechner 
Károly (1850-1922) professzor Elmegyógyászati gyakorlatok a közigazgatási elmekór
tannal kapcsolatban és Törvényszéki lélektan és elmekórtan címmel heti 3, illetve 2 
órában oktatott. Mellette még „az elmegyógyászatból kurzusképpen a tiszti 
orvosi és a törvényszéki orvosi vizsgálatokra való előkészítés céljából" az Ady 
kezelőorvosaként ismert Lukács Hugó (1875-19??) vett részt a képzésben. Lechner 
Károly tagadhatatlanul jeles professzor volt, reflexológiai kutatásait a tudo
mánytörténet ma is számon tartja. (Balázs Sándor-Spielmann József szerk., 1956.) 
Irányultsága, a „psyche materialista alapjai"-nak keresése azonban aligha ösztö
nözhette tanítványait, például Rapaportot a pszichoanalízis irányába. Maga az 
ideg- és elmegyógyászati klinika azonban viszonylag nagynak számított, s hasz
nos tapasztalatokkal szolgálhatott. A tanrend szerint az ágyak száma ez időben 
260 volt. „Átlagos elmebetegfelvétel: 290. Átlagos idegbeteg felvétel: 120. A járó
betegek átlagos száma: 1000." (Almanach és tanrend, 139-140.) Tudjuk azt is, 
„laboratóriumi munka egész nap" folyt. Egészében a klinika mérete és betegfor
galma jó alap lehetett egy ideggyógyász pálya elindításához, s maga Lechner 
professzor munkássága is garantálta a hagyományos („fizikalista") ideggyó
gyászat alapos megismerését. 

Az egyetem elvégzése (1913) utáni első 6-7 évről jelenleg semmit nem tudunk, 
de joggal föltételezhetjük, hogy Rapaport Samu életében ez az időszak az önálló 
orvosi praxis beindítása és megalapozása jegyében telt el. A legvalószínűbb az, 
hogy valahol Erdélyben élt és praktizált (ennek ellentmond, hogy a tiszti címtár 
szerint 1915/16-ban a gyulai kórházban alorvosként dolgozott), talán valahol ott, 
ahol majdani felesége, Etsy Emília színésznő is föllépett - azaz Nagyváradon, 
Temesváron, vagy ezek vonzáskörzetében. Erre, persze, semmi biztos adatunk 
nincs, de nyilvánvaló, hogy valahol meg kellett ismerkedniük, s ez a színésznő 
állomáshelyei valamelyikén következhetett be. Etsy Emília mindenesetre 1918 
őszétől Szegeden játszott, s 1920 végén már fölmerült a Rapaporttal kötendő 
házasság terve: 1920 decemberében elbúcsúzott a színpadtól (Péter László, 1983. 
157.), s maga Rapaport is ekkortájt költözhetett Szegedre. A házasságkötésre - a 
Csongrád megyei Levéltár ún. házassági anyakönyvei szerint -1921. február 3-án 
került sor. (Az eseményről hírt adott a Szeged című lap 1921. február 4-i száma 
is.) "Rapaport ekkor már Szeged, Kelemen u. 7. sz. alatti lakos volt, foglalkozását 
orvosként adták meg. 

Ez a házasság szociokulturális szempontból igencsak érdekes. A feleség, Étsy 
Emília Vilma (1884-1964) ugyanis részben négy évvel idősebb volt, mint Rapa
port, részben pedig katolikus. Emlékezéseiből kikövetkeztethetően-sejthetően, 
családja az ún. úri, történeti középosztályhoz tartozott, egy ideig színészet iránti 
vonzalmát is ellenezték, s szülei csak nehezen nyugodtak bele, hogy színésznő 
legyen. Ambíciója, művészetek iránti vonzalma azonban erősebbnek bizonyult, 
mint a családi konvenciók, s elvégezve a színiakadémiát előbb Feld Zsigmond 
színházában, majd vidéki színházakban (Kassa, Nagyvárad, Temesvár, Szeged) 
játszott, jobb szerepekben. Nekrológja szerint: „Egyike [volt] a modern magyar 
színjátszás úttörőinek, aki elvetve a múlt század külsőséges hatásokra törő 
deklamáló játékstílusát, rendkívül melegtónusú orgánumával, reális élet- és 
lélekábrázolásával, szerepeinek mély átélésével ért el maradandó emlékű művészi 
hatásokat." (Magyar László, 1964a) Az előadóművészet külön is vonzotta. „Az 
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irodalmi estéken és matinékon a modern költők egyik leghívebb tolmácsolója volt. 
Széles körű, mély kultúrájával magasan az átlag fölé emelkedett, rajongó szerel
mese az irodalomnak és művészeteknek." (Magyar László, 1964b) Versmondó 
tehetsége már Nagyváradon megnyilatkozott, ahol A Holnap költői akkoriban 
bontottak zászlót. Ady, Babits, Balázs Béla, Emőd Tamás és mindenekelőtt Juhász 
Gyula verseit szavalta - Juhászhoz utóbb, Szegedre kerülve, a költő haláláig 
meleg barátság fűzte. Az erősen kommercializált színházi világban azonban - ez 
éppen Juhász Gyula egyik róla írott cikkéből (1919) tudható - nem igazán érezte 
otthon magát. Harminchat évesen, túl a hálás szerepekkel jutalmazott fiatal 
színésznői koron, elfogadta a nála fiatalabb orvos stabil egzisztenciát biztosító 
házassági ajánlatát - s lemondott a színpadról. A házassági anyakönyv azt is 
dokumentálja, hogy megállapodtak: a születendő gyermek az apa vallását követi. 
Két különböző tradíciójú ember összetalálkozása és kompromisszuma volt tehát 
ez a házasság. Beszédes tény viszont (s ez egyszerre vall Étsy Emília művészi 
ambíciójáról, s Rapaport értékrendjéről), hogy az új feleség számára azért a 
pódiumművészet megmaradt. Étsy Emília előadóművészként, mint modern 
versek tolmácsolója ezután is rendszeresen föllépett; estjeiről a szegedi lapok 
viszonylag sűrűn hírt adtak. 

Rapaport Samu életét ezt követően, nagyjából 1926/27-ig, egy sajátos kettősség 
jellemezte. Jól menő orvosi praxist folytatott, rendelőjét már 1923 decemberében 
a város egyik legfrekventáltabb helyére, a Kárász utca 14. szám alá tudta 
áthelyezni. (Orvosi hir. Szeged, 1923. dec. 2. 7.) Ekkor már, mint az „orvosi hírt" 
bejelentő lap kommünikéjéből is kiderül, önmagát mint „bel- és idegorvos" 
hirdette. Amikor 1925-ben a Budapesti Közlönyben közzétették a magyar szakor
vosok névsorát, neve ugyancsak szerepel mind a „bélbetegség", mind az „ideg
betegségek" orvosai között. A szaknévsor szegedi adatait így vette át a helyi 
Délmagyarország című lap is (1925. szept. 4. 4.). Egzisztenciája tehát, minden jel 
szerint, az akkori nehéz gazdasági viszonyok közepette is stabil volt. A szellemi 
életben azonban nem ő, hanem felesége forgott. Juhász Gyulával, Móra Ferenccel, 
a város akkor legjelentősebb, s vitathatatlanul országos hírű-rangú íróival Étsy 
Emília szerepelt együtt. Az újságok is az előadóművészt méltatták - Rapaportot 
csak mint férjet fogadta be a szellemi élet. A nagy tekintélyű Juhász Gyula 
például, aki többször is (cikkben is, versben is) írt Étsyről, s aki - mint művei kri
tikai kiadása szépen mutatja - a város kulturális életének szinte minden érdemes 
alakját méltatta vagy buzdította, Rapaportról sohasem írt. (Vö. JGYÖM, 2: 253., 
500., JGYÖM, 6: 114., 356., 581. stb.) S ez a megkülönböztetés aligha csak a 
színésznő szőkeségének szólt. Jellemző, hogy az 1923-as nevezetes Juhász-jubileu
mon, amelyért Szegedre érkezett Babits és Kosztolányi is, s amelyen valamilyen 
minőségben részt vett például Móra Ferenc, Szabó Lőrinc és József Attila is, a 
tudósítások rendre csak Étsy Emíliát emlegették. (Vö. Péter László, 1955. 28-29., 
Paku Imre, szerk. 1962. 377-412.) Pedig bizonyos, hogy Rapaport is az ünneplők 
között volt, hiszen az ünneplés egy másik fázisában elkísérte feleségét a Juhászt 
ünneplő Makóra is. Ekkor, 1923. június 16-17-én - mint Szabolcsi Miklós kiderí
tette - Rapaport és József Attila találkozott is. (Szabolcsi Miklós, 1963. 478-4/9.) 
De jellemző, hogy Magyar László, aki mind a fiatal József Attilát, mind Étsy 
Emíliát jól ismerte, Étsyről írja azt, hogy: „Egyike volt a legelsőknek, akik a 
Szegeden diákoskodó József Attilában megérezték az új költőt." (Magyar László, 
1964b) Nyilván, persze, Juhász Gyula elismerő véleménye ismeretében. 
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Rapaport számára tehát felesége művészi munkája és kapcsolatai egyféle 
intellektuális kihívást jelentettek. Az önművelésre, a saját, őt identifikáló intellek
tuális terület keresésére ugyanakkor szakmai okok is késztették. Ő ugyanis, ahogy 
Gärtner Pál írta róla, „un. »kitűnő praxisú« belgyógyász [volt]. A praxis azonban 
aggodalommal tölti el, mert neki a »nagy praxisban« több a belgyógyászati 
eszközökkel gyógyíthatatlan betege, mint kisebb keresettségnek örvendő kartár
sainak" (Gärtner Pál, 1932. 37.). „Lelkiismerete követelődzik, látni, tudni akar, 
mert remélni, reméltetni szeretne és belső determináltsága a mélylélektani kuta
tások felé viszi. Felfedezi a pszichoanalízist - a betegei részére." (Gärtner Pál, 1932. 
38.) Ez a leírás, persze, az azonos csoporthoz tartozó orvoskolléga és küzdőtárs 
utólagos idealizáló rekonstrukciója, s nem kell hozzá különösebb éleslátás, hogy 
fölismerjük, ebben a tájékozódásban bizony esetlegesebb szempontok is vezérel
ték (divat, véletlenek, az Orvosanalitikusok Csoportjának vidéki terjeszkedést 
célzó kísérletei stb.). A lényeget azonban Gärtner jól foglalta össze, amikor azt írja, 
hogy Rapaport a „férfikor delén olvasni, tanulni kezd, tanulmányi analízisnek 
veti magát alá, mindent megtesz azért, hogy a maga puvoárján belül megcáfolja 
az orvostudomány krízisét" (Gärtner Pál, 1932. 38.). Hogy mi volt az az „emberi
leg tragikus áldozat", amelyet ezért meghozott, sajnos, nem tudjuk, s Gärtner e 
fordulópont idejét sem adja meg. Más forrásokból, így a Magyar Hírlap szegedi 
tudósítójának, Magyar Lászlónak Rapaport információit rögzítő leírásából tudjuk 
azonban, erre valamikor a húszas évek közepén került sor. (Vö. Magyar László, 
1928.) Rapaport maga írja (jellemző módon éppen Gärtner analitikus kompendiu
mát méltatva), hogy „a pszichoanalízis tüzetes áttanulmányozása" a kezdő 
számára „éveket vesz igénybe", s Gärtner könyvének megjelenéséig a „kezdő [...] 
nehezen tudott eligazodni a részletkérdések labirintusában" (Rapaport Samu, 
1932. 29.). Márpedig, mint Rapaport Magyar Lászlónak adott interjújából kiderül, 
ő valamikor 1926 végétől, esetleg 1927 elejétől alkalmazta praxisában a pszichoa
nalízist. (Magyar László, 1928.) Ezt egy-két évvel megelőzően fordulhatott tehát 
figyelme a freudi tanok felé, s vetette alá magát az un. tanulmányi analízisnek. 

Ekkor már neves íróbetege is volt. 1926. június 18-án ő állította ki azt az „Orvosi 
bizonyítvány"-t, amely mentesítette Juhász Gyulát az elmebetegség és a gondnok
ság alá helyezés stigmatizációja alól. („Igazolom, hogy Juhász Gyula úr, 42 éves, 
szegedi lakost ismételten megvizsgáltam és belső szervezetét, idegrendszerét és 
lelki állapotát teljesen egészségesnek találtam." [Apró Ferenc, 1993. 21.]) A bizo
nyítványt ekkor mint „bel- és idegorvos" írta alá, s megfogalmazása is a hagyo
mányos orvoslás nyelvezetét (és szempontjait) idézi. 

Ez az időszak azonban már kétségkívül az átalakulás, az orientációmódosulás 
stádiuma orvosi gyakorlatában. A Magyar Hírlapnak adott 1928 decemberi nyilat
kozatából kiderül, hogy pszichoanalitikus praxisa megkezdése és a Feldmann 
Sándor vezette Orvosanalitikus Csoport szegedi (és debreceni) terjeszkedése időben 
egybeesett: mindkettő kb. 1926 végére tehető. Nagyon valószínű, hogy ebben a 
fordulatban meghatározó szerepe az orvosanalitikus csoport elnökének, magának 
Feldmann Sándornak volt; ő végezhette el Rapaport tanulmányi analízisét is. 

Az 1927-es év egésze, s az 1928-as év első fele, minden jel szerint az analitikus 
gyakorlat megszerzésével telt el. Bővítette, módosította orvosi praxisát. Analízis
be vett betegei között - érdekes, de a nagy tanyavilágú Szegedről lévén szó, nem 
megmagyarázhatatlan módon - úgynevezett egyszerű parasztemberek is voltak. 
(Magyar László, 1928.) Analitikus tapasztalatai tudományos igényű ismeretter
jesztő földolgozására csak 1928 tavaszától vállalkozott - nyilván az orvosanaliti-
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kusok pszichoanalízist népszerűsítő programjának keretében. Első cikke, amelyet 
ismerünk, 1928. május 6-án jelent meg a szegedi Délmagyarország című napilap
ban, A lelki élet a tudatalatti mélységekben címmel. Ebben már Freudra hivatkozott, 
s a pszichoanalízis néhány alapelvét ismertette - saját, nézeteit egyedítő kutatási 
eredmények nélkül. Nem sokkal később (1928. július 8.) azonban a Délmagyaror
szágban már konkrét társadalmi jelenség magyarázatára alkalmazta a pszichoa
nalízist. A Miért akarnak az emberek eljutni az északi sarkra című cikkében a veszélyes 
felfedezőutak mélylélektani magyarázatával állt elő. Ekkor már, jól érzékelhetően, 
meggyőződéses analitikus volt. Nem véletlen, hogy - bár Szegeden ő volt az 
egyetlen analitikus - egymaga is aktív propagandába kezdett, s megszervezte 
Feldmann Sándor szegedi előadását, amely már nagy érdeklődést keltett. Az 1928. 
szeptember 30-án megtartott előadás volt az „első pszichoanalitikai előadás 
Szegeden" (Délmagyarország, 1928. szeptember 30. 4. Vö. még Kazai Magdolna, 
1990., Harmat Pál, 1993. 212-214.). Ennek az eseménynek a helyi lapok nagy 
publicitást adtak, a Délmagyarország közölte Feldmann nyilatkozatát is. Decem
ber elsején pedig - nyilván Feldmann szegedi meghívásának viszonzásaként is -
Rapaport tartott előadást - Budapesten. Előadását a Magyar Hírlap aznapi száma 
harangozta be. Az Apák és fiúk harca című, Dr. Rapaport Samu, Szeged egyetlen 
orvosanalitikusa előadást tart Budapesten alcímű, interjúval kombinált cikk egyebek 
közt azt írta róla, hogy „a dr. Feldmann Sándor elnökletével működő orvoscsoport 
egyik leglelkesebb, legagilisabb tagja". „Szegeden előharcosa Freud professzor 
tanításainak" és a pszichoanalízis terén már maga is „igen számottevő eredmé
nyeket ért el". (Magyar László, 1928.) A Délmagyarország december 4-i híradásá
ból az is kiderül, hogy ekkor Budapesten mindjárt két előadást is tartott. Az 
egyiket az Apák és fiúk harcá-ról, a másikat A lelki eredetű neuralgiákról. Az előbbit 
egy hét múlva, december 8-án Szegeden is megismételte. (Délmagyarország, 1928. 
dec. 8. 10.) Ezt váratlan érdeklődés és fölbolydulás fogadta. A Délmagyarország 
főrészvényes-főszerkesztője, Pásztor József (Kézai Simon néven) polemikus cikk
ben reagált rá: Jegyzetek egy alőadásról, amelyet dr. Rapaport Samu tartott a psycho-
analízisról. (Délmagyarország, 1928. dec. 11. 5.) S leegyszerűsítésekkel, félrema
gyarázásokkal vádolta Rapaportot. Pásztor vitacikke azonban nem az egyetlen 
reagálás volt; Móra Ferenc - igaz, csak egy magánlevélben - maga is reflektált az 
előadásra. December 12-i levelében Móra „kedves jó doktorom"-ként szólítja meg 
Rapaportot, „akihez évek óta őszinte szeretet fűz"-i, s aki „annyi figyelemmel" 
volt mindig hozzá, s mentegeti magát amiért nem volt ott az előadáson: „nem 
szeretném, ha félreértenéd távolmaradásomat nagyérdekű előadásodról, amely, 
örömmel látom, igen foglalkoztatja ezt az aludt vérű várost. De nekem éppen 
aznap Pesten volt előadásom [...]. Szívben azonban veled vagyok és sok sikert 
kívánok úttörő munkádhoz." (Móra Ferenc Múzeum, [továbbiakban MFM] 
Irodalomtörténeti gyűjtemény, 65. 8.) Pásztor bírálatát Rapaport nem is hagyta 
szó nélkül, s a Délmagyarországban már december 16-án válaszolt a vádakra. 
Válasza azonban viszontválaszra késztette Pásztort - azaz Rapaport újabb, 
előadásánál pontosabb, írásban fogalmazott érvelése sem elégítette ki az ér
deklődő, de laikus újságíró-kiadót. De az érdeklődés ezzel - óhatatlanul - csak 
nőtt: a pszichoanalízis Rapaport révén „ügy", vagy legalábbis téma lett Szegeden, 
Rapaport neve pedig összekapcsolódott a pszichoanalízissel. 

Orvosi gyakorlatának és intellektuális szerepének átalakulása magyarázza, 
hogy ezt követően, az 1929 februárjában megbetegedett Juhász Gyulát már 
nem(csak) hagyományos módon kezelte: analízisbe is vette. E kezelés részletei 
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(noha később maga is utalt rá Szabolcsi Miklós lejegyezte emlékezésében), sajnos, 
nem kellően ismeretesek. Annyi bizonyos, Rapaport álomleírásokat kért és kapott 
Juhásztól. Ezekből három meg is maradt; egy 1929. febr. 12-i, Ébredés előtti álom 
című, egy febr. 16-i Álom, s egy febr. 20-i ugyancsak Álom című följegyzés. (Az 
elsőt a költő jgy monogrammal jegyezte is, a másik kettő aláíratlan, de mindhárom 
autográf kézirat, így a szerzőség kétségtelen.) Ez a kezelés azonban nem vezetett 
eredményre, sőt Juhász állapota inkább rosszabbodott. A február 20-i álomleírás, 
jellemzően így zárul: „Az egész álom nyomasztó hangulatú volt, az első szoron
gásos álom betegségemben." (MFM, Irodalomtörténeti gyűjtemény, 65. 11/3.) 
Rapaport, közvetve, el is ismerte, hogy nem boldogul a költővel. Március 2-án 
Orvosi bizonyítványt állított ki számára, amelyben igazolta, hogy „Juhász Gyula 
úr, költő, szegedi lakos, súlyos psychoneurózisban szenved. Egészségének hely
reállítása végett feltétlenül szanatóriumi ápolásra és psychoanalitikai kezelésre 
(ajánlva: dr. Feldmann Sándor, Bpest, Baross u. 43. sz.) van szüksége." (MFM, 
Irodalomtörténeti gyűjteménye, 54. 607.) Ismeretes, ezt követően Juhász valóban 
szanatóriumba került, s a kezelést klinikai körülmények között végezték. 

Nem lehetetlen, hogy Juhász Gyula ekkor - vagy: ekkor is - dicsérte Rapaport-
nak József Attilát. Azok az elismerő szavak, amelyekről Rapaport később Szabol
csi Miklósnak beszámolt, s amelyek Rapaportban megmaradtak, ekkor elhangoz
hattak az önmagáról valló Juhász szájából. (Idézi Valachi Anna, 1992. 230.) 

A kudarc azonban, úgy tetszik, nem szegte Rapaport kedvét. Bár a Délmagyar
országban, ahol addig publikált, ezt követően hosszabb ideig nem szerepelt cikkel 
(ez lehetett a Pásztorral való vitájának következménye is), a pszichoanalízissel 
nem hagyott föl. Sőt, 1929. november 17-én Szegeden Kultúrproblémák a pszichoa
nalízis megvilágításában címmel újabb előadást tartott. (Vö. Lélekkutatás, 1929. 1. 
sz. 74.) S végleg stabilizálódott helyzete a Magyarországi Független Orvosanali
tikusok Egyesületében. Amikor 1929 végén megindult az egyesület folyóirata, a 
Lélekkutatás, Rapaport néhányad magával (például a bécsi Wilhelm Stekellel 
együtt) a folyóirat - címlapon is föltüntetett- főmunkatársa lett. (A szerkesztő 
természetesen Feldmann Sándor volt.) Az első szám mindjárt egy tanulmányát is 
hozta (Pszichoanalitikai gyógyeredmények organikus megbetegedéseknél). December 
25-én pedig a Délmagyarország ünnepi számában Mégegyszer a házasságok csődje 
címmel értekezett. Ennek az írásnak a mottója, aligha véletlenül, már egy 
Stekel-idézet. Gesztusa nyilvánvalóan állásfoglalás; ahogy az egész egyesület, ő 
is stekelista lett, hisz ez az eklektikus-pragmatikus irányzat jól megfelelt az orvosi 
praxist a pszichoanalízissel összekapcsolni akaró igyekezetének. S ahogy analiti
kus tapasztalatai gyarapodtak, ahogy egyre több „érdekes eset"-tel találkozott, 
elméleti-módszertani érdeklődése is növekedett. 1930 tavaszán például egy nem
zetközi pszichoterápiái kongresszusra is ellátogatott. A Délmagyarország május 
4-i száma adta hírül, hogy „dr. Rapaport Samu értesíti betegeit, hogy a Baden-ba-
deni Internacionális Pszichoterápiái Kongresszusról hazaérkezett és rendelését 
újból megkezdte." Egyre komolyabban vette tehát önmagát, analitikus voltát. 

Nem érdektelen tény azonban, hogy Rapaport cikkeit, ahogy Berezeli Anzelm 
Károly Apró Ferencnek elmondta, Berezeli „fogalmazta" (nyilvánvalóan: stilizál
ta). Ezt, közvetve, megerősíti, hogy Berezeli Anzelm Károly, ekkori cikkeiben is 
föl-föltűnt a pszichoanalízis ismerete (például Berezeli Anzelm Károly, 1930), azaz 
a stilizálás közben ezt-azt fölszedett Rapaport okfejtéseiből. De e tény - könnyen 
belátható - nem Berezeli szempontjából lett igazán fontos: Rapaport íráskészsé-
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gének gyöngesége József Attilával való együttműködése felé mutat. (Külső 
segítségre, stilizátorra való ráutaltságát érdemes is megjegyeznünk.) 

A szakirodalmi megnyilatkozás igénye, ennek ellenére, Rapaportban erősödött. 
1930. május 21-én az öngyilkosságokról szóló „reflexióit" közölte a Délmagyaror
szág, szeptember 16-án az Orvosanalitikusok Egyesületében, Budapesten tartott 
előadást Újabb tapasztalatok az emésztési zavarokban jelentkező lelki konfliktusokról 
címmel. (Vö. Délmagyarország, 1930. szept. 14. 15.) Majd novemberben a Nemek 
harca címmel vállalt ugyanott előadást (vö. Délmagyarország, 1930. nov. 11. 6.). 
(Ez utóbbira végül december 29-én került sor.) A Délmagyarország december 25-i 
ünnepi számában pedig Kollektivizmus lélektani megvilágításban címmel értekezett. 
Témái egyre változatosabbak, érdekesebbek - s egyedítőek lettek. Érdeklődése 
láthatóan a kultúra pszichoanalízise felé fordult. Móra Ferenc alighanem ezt 
tudva küldte meg neki december 20-án új mesekönyvét. (A kísérőlevél: MFM 
Irod.tört. gyűjt., 65. 9.) Ha méltatásra gondolt, nem csalódott. Rapaportnak a 
Móra-meséket értelmező írása (Hol volt, hol nem volt... Móra Ferenc mesekönyve) a 
Délmagyarország 1931. február 8-i számában már meg is jelent. S ebből nemcsak 
az derül ki, hogy Rapaport szerint Móra ideális meseíró, de az is, hogy ekkor már 
irodalmi szöveg pszichoanalitikus értelmezésére is képesnek érezte magát. Érde
kes, hogy Rapaportnak ez - a meséket a lelki élet optimalizálójaként fölfogó -
nézőpontja elnyerte Móra tetszését is. A cikket február 15-én (Békéscsabáról) 
hosszú levélben köszönte meg, s egyebek közt így írt: „Lehetetlen [...] meg nem 
köszönnöm azt a kedves meglepetést, amit cikked szerzett nekem. Csak azt 
sajnálom, hogy nem a Magyar Hírlapban jelent meg, amely szintén a legnagyobb 
örömmel közölte volna. Ne érts félre, nem a reklám miatt szerettem volna, a 
könyv, mint hallom, enélkül is nagyon kapós, hanem a Te nézőpontod érdemelt volna 
nagyobb publicitást." (MFM, ír. gyűjt. 65. 7.) Móra e fölvetése, amely Rapaport 
számára egyértelmű elismerés volt, nem is maradt puszta ötlet. A Magyar Hír
lap - nyilván Móra közbenjárására - február 27-én újraközölte a cikket. Rapapor-
tot törekvéseinek ilyesféle visszaigazolásai is ösztönözhették arra, hogy ér
deklődése körét tovább tágítsa: április 19-én már Szociológia és freudizmus címmel 
értekezett a Délmagyarországban. 

Sőt, ekkor már szűknek találta a szegedi lehetőségeket. Április 28-án Budapest
re költözött. A Délmagyarország másnap kettős interjúval búcsúzott a Rapaport-
házaspártól (Beszélgetés Étsy Emíliával és dr. Rapaport Samuval, akik kedden eltávoztak 
Szegedről). Rapaportról ekkor egyebek közt azt tartották fontosnak leírni, hogy „a 
pszichoanalízis modern és gyakorlati iskolájának harcosa volt Szegeden. Nem
csak orvosi praxisában foglalkozott a gyakorlati lélekelemzés tudományával, de 
nyilvános előadásokon és a toll erejével is harcolt a freudizmus térhódításáért." 
Érdekes, hogy e cikk szerint Rapaportot Budapestre „az orvosanalitikusok hívták 
meg". Fővárosi praxisát Rapaport május 8-án kezdte el. A Magyar Hírlap „orvosi 
hír"-e ekkor adta tudtul, hogy: „dr. Rapaport Samu idegorvos, orvosanalitikus 
rendelőjét V., Pannónia u. 18. (Phőnix-ház) szám alá helyezte át. Rendel ideg- és 
kedélybetegek részére délután 3-5-ig." 

Az egykor Szegedre belgyógyászként került orvosból tehát immár - saját 
önmeghatározásaként is - orvosanalitikus lett. 

2. Rapaport pszichoanalitikus elvei; készültsége 
Milyen analitikus volt ekkor, 1931 tavaszán Rapaport Samu? Gyakorlati mun

kája források híján utólag már megítélhetetlen, egy-két esetleírása részben nem 
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fedi le egész praxisát, részben nem alkalmas az alkalmazott metódus rekonstru
álására. Annyi bizonyos, kb. 4-5 éves gyakorlat állt mögötte, nem volt tehát 
kezdő, de analitikus pályája mindenképpen késve indult. Ennek ismerete azonban 
kevés a megítéléshez. Szervezeti, irányzati betagolódása az analitikus közéletbe, 
illetve pszichoanalitikus elvei azonban viszonylag jól leírhatók. Annyi például a 
puszta életrajzi tényekből is nyilvánvaló, hogy nem a magyar pszichoanalízis fő 
vonulatához, a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesületbe tömörültekhez tar
tozott, hanem az egyik félperiférikus szakadár irányzathoz, a Független Magyar 
Orvosanalitikusok Egyesületéhez, az un. stekelistákhoz. (Ez utóbbiak vezetőjét, 
Feldmann Sándort, tudjuk, a freudista szárny kiközösítette magából, állítólag 
Freud személyes követelésére. [Vö. Harmat Pál, 1993. 212.]) A csoport zászlója, 
iránymutatója dr. Wilhelm Stekel (1868-1940) bécsi analitikus volt, aki maga is a 
Freuddal szembekerülők táborába tartozott. Stekel egyik cikkében, amelyben a 
Freudhoz való intellektuális viszonyát határozza meg, önmagáról mint egy 
nem-teoretikus igényű, pragmatikus, eklektikus irányzat képviselőjéről szól, 
akinek fő ambíciója nem a tudomány, hanem a gyakorlati eredmény, a gyógyítás. 
(Vö. Wilhelm Stekel, 1929.) Freud érdemeit, alapvetését elfogadta, de a vélt vagy 
valóságos ortodoxiától rugalmasan el-elszakadt. Ez az analitikus beállítódottság, 
túl a személyi kapcsolatok motiváló erején, ideális volt Rapaport számára. Úgy 
kapcsolódhatott egy „modern", korszerű orvosi irányzathoz, hogy saját orvosi 
gyakorlatát továbbvihette s a nagy elméletet pragmatikusan „korrigálhatta". Ha 
nézeteit, analitikus elveit összevetjük a másik tábor Hermann Imre által időközei
ben (1935) megfogalmazott lexikon-szócikkével (Hermann Imre, 1935.), az akkori 
„freudista" sztenderddel, akkor jól láthatjuk, hogy ahhoz képest az ő fölfogása 
kontúrtalanabb, lágyabb, de inkább Stekelt, mint Freudot követi. 

A különbség három ponton jelentős. 1. Rapaport, Hermann fölfogásával 
ellentétben és Stekelt követve, a nemi ösztönök (libidó) szerepét szűkebben 
érvényesülőnek vélte. Elfogadta ugyan, hogy a faj és létfenntartási ösztön kielé
gülése harmóniaérzethez vezet, az örömérzés (egy része) a szexualitásból ered, de 
a „pánszexualizmus elvé"-t elvetette; az szerinte „harminc évvel ezelőtti állás
pont, mikor a pszichoanalízis még gyerekcipőben járt". (Rapaport Samu, 1928a) 
Azt hangsúlyozta tehát, hogy a „lélekelemzés fejlődése folyamán a vizsgálók 
hamar észrevették, hogy sok [az] antimorális és antiszociális törekvés [...] az 
emberben, amely az Én ellenállásával találkozik és konfliktusok kitermelődésének 
sok lehetőségét nyújtja." (Rapaport Samu, 1928a) Az örömelvnél (Lustprinzip) 
pedig, úgy tetszik, fontosabbnak, meghatározóbbnak vélte a halálösztönt 
(amelyről a földrajzi fölfedezések egyik aktuális eseménye kapcsán cikket is írt). 
„Minden ösztönös cselekvés célja [...] a nyugalom. S az összes ösztönös cselek
vések vége és talán végcélja a halál. Az életösztönök az alkalmazkodás szolgái, a 
halálösztönök viszont folyton a szervetlen állapot nyugalma felé késztetik az 
élőlényt." (Rapaport Samu, 1928b) 2. Nincs nyoma annak, hogy az ún. átvitelnek 
(ti. annak a jelenségnek, hogy bizonyos, neurózisból eredő érzelmeit a beteg 
orvosára „átvinni" képes), jelentőséget tulajdonított volna. Egyszer sem szólt róla, 
közvetve sem utalt rá, publikációiban nem számolt vele. Nyilván ismerte persze, 
de nem tartotta igazán fontosnak vagy érdekesnek. Ez egyfajta reflektálatlanság 
jelének látszik. 3. A pszichoanalízist nem pusztán terapeutikus eljárásnak tekin
tette, hanem - nagyon hangsúlyosan - egyféle univerzális magyarázóelv lehetősé
gének. (Erre természetesen Freud bizonyos írásai is ösztönözhették.) A pszichoa
nalízis, vallotta, „nem csupán a lelki élet törvényszerűségeinek az ösmertetője, 
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hanem egy - az egész emberiség és minden emberi életmegnyilatkozás számára 
hozzáférhető módszere, egy tudományosan megalapozott savoir vivre-)e lett. Egy 
új és nagyszerű módszer, melyen keresztül az egyén és társadalom kapcsolatai 
valóságosan kiépíthetők és amely új és ösmeretlen forrását zuhogtatja föl az egyes 
emberből a közösségbe és a közösségből az egyes emberbe ömlő szeretetnek." 
(Rapaport Samu, 1931c) Ez a véleménye nyilván összefüggött azzal az elvével, 
hogy „az emberi lélek minden életmegnyilatkozás elsődleges és egyedüli forrása 
és [...] az egyén és a társadalom egész történelme ebből a forrásból kapta impulzív 
erejét." (Uo.) A társadalom, a kultúra pszichoanalitikus értelmezése, cikkei tanú
sága szerint, erősen foglalkoztatta. 

Freudot, természetesen, nagyra becsülte, már az első cikkében „korunk legna
gyobb szellemóriása"-ként emlegette (Rapaport Samu, 1928a). Analitikus fölfogá
sa lényege pedig természetszerűleg Freudtól származott. (Tudatos, tudattalan, 
társadalmi én, ösztön én - az előbbit olykor kultúr én-ként is emlegette - stb.) 
Ezek, s az ezekhez hasonló alapelvei azonban részben az akkor már terjedő 
pszichoanalitikus „folklórhoz" tartoztak, részben - legalábbis a cikkekben -
meglehetősen kifejtetlen, vázlatos általánosítások voltak. 

Beállítódottsága legfőbb jellemzőjeként alighanem azt kell megemlíteni, hogy 
ambicionálta a pszichoanalízisnek társadalmi anomáliákat (veszélyes földrajzi 
felfedezések iránti vonzódás, házassági kudarcok, öngyilkosságok, generációs 
konfliktusok), politikai jelszavakat (például „kollektív ember") és az irodalmat 
magyarázó, megvilágosító elvként való alkalmazását. Délmagyarország-beli cik
kei voltaképpen egy-egy ilyen magyarázat-kísérletnek tekinthetők. Ilyen jellegű 
fejtegetéseiből itt három problémakör emelendő ki. 

1. A társadalom, Rapaport szerint, a családot képezi le, a családra viszont a lelki 
élet törvényszerűségei a meghatározóak. Szerinte: „Az életet [ti. a társadalmi 
értelemben vett életet] a tudattalan és elfojtott erők egész légiója teszi bizonyta
lanná. Azt hiszik [az emberek], hogy kormányzói a sorsnak és nem veszik észre, 
hogy úgy hányódnak tudattalan indulataik örvényében, mint kicsiny csónak a 
viharzó tengeren." (Rapaport Samu, 1929a) „Az a harc [...], melyet a társada
lomban birtokosok és nincstelenek vívnak egymás ellen", ugyanaz, mint az, 
amely „apa és fiú között a család keretein belül folyik". „Csak a méretek 
különbözőek, az erők ugyanazok." (Rapaport Samu, 1928c) Ez magyarázza, vélte, 
hogy az emberek „a sok apa-fiú szimbólumban" találják meg „az alkalmas 
felületet" indulataik kiélésére. Az apa-fiú harcnak, persze, „legtöbbször csak 
indirekt megnyilvánulásait látjuk, [ez] sohasem tudatos és a kiinduló pont a lélek 
tudattalanjában mélyen el van rejtve". (Rapaport Samu, 1928c) (E fölfogás, mint 
a későbbiekben látjuk, József Attila sorsába is beleszólt. S nagyon érdekes, hogy 
a Rapaportot bíráló Pásztor József úgy vélte: „Mintha Rapaport dr. valamiért 
haragudnék az apákra. Kedvünk lenne alávetni psychoanalitikai vizsgálatnak." 
[Pásztor József, 1928.]) 

2. Rapaport szerint a társadalom, a kultúra fölépítése nem hagyhatja figyelmen 
kívül a lélek törvényszerűségeit. Igaz, még az olyan alapvető emberi érzelmek, 
mint az apa és fia közötti szeretet sem egyszerű biológiai adottság. „Ez a szeretet, 
ahogy azt ma látjuk, a kultúrának a produktuma." (Rapaport Samu, 1928c) Ám 
az „emberi egoizmus kikapcsolása örök ábránd"; hiába hiszik sokan „a kollektív 
ember" jelszavának megvalósíthatóságát - az emberi egoizmus lelki adottság: „ez 
nem gazdasági produktum, hanem minden társadalmi organizációt megelőző 
születési adottság, mely minden időkben impulzív ereje volt az emberi életnek". 

172 



(Rapaport Samu, 1930b) A kollektivista jelszavak hirdetői tehát, vélte, azért 
hibáznak nagyot, mert „ennek az embertípusnak [ti. a kollektív embernek] a 
kifejlődését a valóságos lehetőségek határán és magának az embernek adottságán 
kívül keresik". S mivel az egyén boldogságához csak az egyénen keresztül vezet 
el az út, a cél csak az lehet, hogy a nevelés fölismertesse: az ember „egoista 
törekvései úgy teljesednek a legjobban, ha a közösség érdekeivel párhuzamosan 
haladnak. Ilyen értelemben valósulhat csak meg a kollektív ember ideálja." 
(Rapaport Samu 1930b) 

3. Rapaport szerint az irodalom (általában a művészet) az alapvető „életprob
lémák" szublimációja. „Freud szerint - írta például egyik cikkében - az embernek 
két minden másnál nagyobb életproblémája van: honnan - hová? Az eredet és a 
vég megfejthetetlen kérdése. [...] Ennek a nagy kérdésnek művészi szublimációja 
teremtette meg [a] Hamletet, Faustot és Ádámot, az örökké nyugtalan, kutató 
emberi lélek nagyszerű inkarnációit." (Rapaport Samu, 1928b) Irodalmi utalásai 
az említettek (Shakespeare, Goethe, Madách) mellett elég sokrétűek - egyáltalán 
nem csak Mórát emlegette. Pascal, Ibsen, Romain Rolland, Ady éppúgy fölbukkan 
írásaiban, mint például Proust. A színházi világ jelesebb személyiségeiről is tudott 
(nyilván már csak színésznő felesége révén is); Tajrovra, Reinhardtra név szerint 
is utalt. Pszichoanalitikus értelmezésre azonban csak a (pedagógiailag is közvet
lenül hasznosítható) mesét illetően vállalkozott. Móra könyvéről, illetve könyve 
kapcsán írott cikkéből tudjuk, úgy vélte, a mese „az emberi élet örök kísérője"; 
rendeltetése „betölteni az emberi tudat és az élet titkai közötti távolságot". „A 
mese tehát nem a véletlen szülötte - vallotta - , hanem egy nagy és az emberi lélek 
mélyéből fakadó érdeklődés kielégítésére irányuló kísérlet. Táplálék, kenyér, víz 
és levegő, mellyel az ember a fantázia éhségét jóllakatja." (Rapaport Samu, 1931a) 
A mesét is - ahogy magát az analízist is - egyféle fölszabadító, harmóniateremtő 
eszköznek vélte. 

Terapeutikus gyakorlatára, sajnos, viszonylag kevés jel utal közvetlenül. Ilyen
nek kell tekintenünk az öngyilkosságokról írott cikkének azt a passzusát, amely 
szociológusok és orvos(analitikus)ok együttműködését szorgalmazta. Úgy vélte 
ugyanis, hogy ezeknek, „akik elsősorban vannak hivatva arra, hogy az emberi 
szenvedést orvosolják, egyetlen összetartó táborba kell tömörülniök, hogy segít
senek az élet [...] hajótöröttéin". (Rapaport Samu, 1930a) S ilyenként kell kezel
nünk az álomról, erről „az individuális chiffre írás"-ról vallott nézeteit is. 
Nemcsak azt szögezte le ugyanis, hogy az „álom egy lelki felületnek tükörképe, 
amely visszatükrözi azt az óriási feszültséget, mely a kultúr-Én követelményei és 
az ösztön-Én kívánságai közt uralkodik". De azt is, hogy: „Gyakorlatilag ma az 
almokban megmutatkozó hangulatok azok, amelyek az egyén életritmusát mutatják." 
(Rapaport Samu, 1931c) Nyilván tehát ezekre a hangulatokra figyelt akkor is, 
amikor Juhász Gyula vagy mások álmait értelmezte. 

S van terapeutikus gyakorlatának még egy olyan sajátossága, amely - igaz, csak 
következtethetünk rá - nem hagyható szó nélkül. Ez pedig verbális kifejezőképes
ségének relatív gyengesége. Márpedig az analízis, tudjuk, nem utolsó sorban 
hermeneutikai viszony, az analitikusnak értelmeznie kell mindazt, amit a páciens 
mond, s értelmezését úgy kell nyelvi jelekké alakítania, hogy az a pácienst a kívánt 
irányba terelje. A páciens szavainak, gesztusainak „pontatlan" értése, vagy az 
analitikus intenciók pontatlan megfogalmazása tehát komoly veszély. Abból a 
tényből, hogy cikkei megfogalmazásakor Rapaport külső, „stilizátori" segítségre 
szorult, arra kell gondolnunk, az analízisnek ez a hermeneutikai oldala nem volt 
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erőssége. Ebből a nézőpontból egyáltalán nem lényegtelen, hogy a pszichoanalízis 
atyja, Freud, köztudottan ragyogó „stiliszta" volt, nyelvi ereje messze az átlagos 
fölött mozgott. 

3. Együttműködés József Attilával 
Rapaport Samu, láttuk, 1931. május 8-án jelentette be új, fővárosi praxisa 

megkezdését. József Attilával való együttműködése tehát csakis ezt követően 
kezdődhetett. így Valachi Anna datálási kísérlete (1929. december) nem tartható 
(vö. Valachi Anna, 1992. 230-231.). Kérdés azonban, mikorra tehető a kezdet. 
Szántó Judit (1986) nem említ konkrét időpontot, Rapaport pedig - Szabolcsi 
Miklós rögzítette emlékezésében (1954) -1931 közepére teszi pesti találkozásukat. 
Ez, bár Valachi Anna megkérdőjelezte, igaznak tetszik. Rapaport emlékezését két 
tény, közvetve, megerősíti. Az egyik: az ember ugyan többnyire valóban rosszul 
emlékezik az időpontokra, de Rapaportnak ez esetben egy nagyon erős és biztos 
fogódzója volt: az ugyanis, hogy mikor költözött föl Budapestre, az esemény 
életrajzi súlyánál fogva nagyon élesen élhetett emlékezetében, s a József Attilával 
való találkozását ehhez viszonyíthatta. A másik: a Döntsd a tőkét kötetet, mint 
ismeretes, 1931. május 9-én kobozta el a rendőrség. (Vö. Szabolcsi Miklós-Tasi 
József, 1980. 12.) Ekkor, s az ezt követő nyomozás, hercehurca heteiben tehát egy 
ideig a költőnek aligha lehetett érkezése a kapcsolatfelvételre. Összetorlódott 
ügyeit kellett intéznie. 

De nyitott kérdés az is: mivel és hogyan indult ez az együttműködés? Itt két 
alapverzió létével kell számolnunk. Az egyik a Rapaporté, a másik a Szántó Judité. 
(Valachi Anna, ismeretes, az előbbit fogadja el.) Rapaport verziója ez: „1931 
közepén vagy őszén, ahogy [...] fölkerült Pestre meg volt híva egy fogorvosnőhöz 
[Kunvári Bella??], aki a Belvárosi Takarékpénztár épületében lakott és ott volt J. 
A. is ezen az estén. Beszélgetés közben Attila odaült hozzá s az est legnagyobb 
részét vele töltötte. Hazakísérte a Pannónia utcába, az egész úton mesélt. Másnap 
korán reggel már becsengetett, előállott avval, hogy gyomorpanaszai vannak s 
vajon nem lelki eredetűek-e ezek az emésztési zavarok. A vizsgálat kimutatta, 
hogy nem szervi, hanem funkcionális zavar van nála; s ekkor azzal a kívánsággal 
állt elő, hogy szeretne rendszeresen analitikus kezelésre járni." (Részben idézi 
Valachi Anna, 1992. 230.) Ezt követően, amikor gyorsan kiderült, hogy a költőnél 
„mélyebb strukturális zavar van", Rapaport, saját elmondása szerint, a fájdalom
mentes leépítés részeként megbízta készülő könyve stilizálásával: „azt gondolta 
ki, hogy sok előadásának egy részét, amelyet csak hevenyészve vetett papírra, 
átadja József Attilának, és azzal bízta meg, hogy a hibákat stb. javítsa. Ennek ő 
boldogan eleget tett, azaz bedőlt a fogásnak." (Idézi Valachi Anna, 1992. 233.) Ez 
az emlékezés első olvasásra hihetőnek tetszik. De ha jobban meggondoljuk, 
kiderül, hogy ez a verzió nem magyarázza meg az addig analízis-ellenes költő 
hirtelen döntését, motivációját, ugyanakkor - s alighanem ez volt a célja az 
emlékezés ilyetén alakításának - elleplezi Rapaport külső, stilizátori segítségre 
utaltságát. Nem kétséges ugyanis, hogy Rapaport számára kínos lett volna 
elismerni, hogy könyve megalkotásához bizonyos segítségre volt szüksége. Szá
mára kedvezőbb volt a stilizálást a költőnek tett gesztusként föltüntetni - még 
akkor is, ha ezt utólag esetleg orvosi műhibának vélik is a kutatók. E gesztus 
ugyanis emberi jóindulatát mutatta volna. 

Ám a költő élettársa, Szántó Judit másképpen emlékezett a kezdetekre. 1938-
ban így írt (saját használatára): „hogy került [József Attila] az első analytikusához, 
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dr. R. S.-hoz? Szegedről ismerte, és Pesten találkozott vele [...]. Villamoson 
utaztak R. S.-val, ott találkozott. Hogy van, mi újság után Attila soványságát hozta 
fel R., Attila említette, hogy sokáig gyomorbeteg volt és passzírozott dolgokat 
evett [...]. R. egy könyvet írt akkor az ideges gyomortünetekről és kérte Attilát, 
látogassa őt meg, szeretne vele beszélni. Akkor még Attila [...] analyzis ellenes 
volt. [...] De dr. R. S.-t mikor felkereste és barátságos beszélgetés közben megkérte 
R., hogy az ő stylusa nem egészen hibátlan, [ezért készülő könyvét] dolgozza és 
nézze át Attila. S amíg Attila a könyvet stylizálta, gyomrában csupa rendezetlen 
zavarokról panaszkodott, minden ideges tünetet magáénak vállalt, és amikor a 
könyvet befejezte, arra kérte R.-t, hogy végy őt analyzisbe. A könyvért 250 pengőt 
kapott volna Attila, ezt leanalyzálták." (Szántó Judit, 1986. 29-30.) Évekkel 
később, egy másik írásában Szántó Judit ugyanígy emlékezett. (Szántó Judit, 1986. 
89-90.) E verzió, ha elfogadjuk, egy sor problémát megold, illetve elrendez. 1. 
Mindenekelőtt „helye" lesz a kronológiában a stilizálásnak. Ha 1931 közepén 
indult volna az analízis, s csak néhány hónap múlva került volna sor a stilizálásra, 
az 1931 szeptemberében, de legkésőbb október legelején megjelenő könyv átdol
gozására, nyomdai munkáira nem volna hely a kronológiában. 2. Szántó Judit 
verziója beleillik abba a képbe, amelyet Rapaportról az egyéb tények kirajzolnak. 
Rapaportnak, mint Pestre frissen fölkerült, új praxisát megalapozni kényszerülő, 
a fővárosban igazában még „bevezetetlen" analitikusnak szüksége volt önmaga 
szakmai elfogadtatására: könyvet kellett - illett - letennie az asztalra. S ha az 
újságcikkekhez szüksége volt stilizátorra, egy könyvhöz méginkább szüksége 
lehetett. 3. József Attila a Döntsd a tőkét kötet elkobzásával anyagi bajba került. 
Tasi József kutatásaiból tudható, hogy mecénásától, Hatvány Lajostól előre fölvett 
három havi támogatást a könyvre - a könyvből azonban az elkobzás miatt aligha 
juthatott érdemi jövedelemhez. (Vö. Szabolcsi Miklós-Tasi József, 1980. 9.) Anyagi 
szorultságában tehát volt oka vállalni a négermunkát. 4. József Attila gyomorpa
naszai akkoriban, tudjuk, valóban kiújultak. A gyomrával korábban betegeskedő 
költőt a könyv elkobzása, az ügyészségi nyomozás, a Sarló és Kalapács ellene 
indított vádaskodása (1931. június), majd a szeptemberi főtárgyalás minden jel 
szerint erősen megviselte, a hercehurcák panaszai kiújulásához vezettek. (Valachi 
Anna 1931 májusából hoz is egy konkrét adalékot [1987-88. 590.], amely a költő 
gyomorpanaszait igazolja.) Nagyon is elképzelhető tehát, hogy - analízis-ellenes-
ség ide vagy oda - a gyomorbetegségek analízisével megismerkedve, önmagán is 
fölfedezte az olvasott tüneteket, s azokat - friss olvasmányélménye hatására -
lelki eredetűekként „azonosította". (Ilyesféle „tüneteket", ismeretes, az orvostan
hallgatók is produkálnak.) 

Ha elfogadjuk (s minden jel szerint: el kell fogadnunk) a Szántó Judit-féle 
verziót, a kronológia önmagától elrendeződik. Eszerint kb. 1931 júniusától vagy 
júliusától dolgozott a költő a könyv stilizálásán, s valamikor augusztus végén, 
esetleg szeptember elején fejezhette be azt. (Két tény arra vall, hogy József Attila 
a Rapaport-könyv nyomdai munkálataiba, például a tipografizálásba is beleszólt. 
A könyv és a Döntsd a tőkét tipográfiai összevetéséből kiderül, hogy a két könyv 
címlapja azonos tipográfiai stílusra vall, a betűk megválasztása, a léniák alkalma
zása stb. azonos ízlésre mutat. S van Rapaport emlékezésének egy érdekes utalása 
is. Rapaport szerint ugyanis a költő már csak azért is könnyen kaphatott volna 
állást, „mert kitűnő élesszemű korrektor volt". [Rapaport-Szabolcsi, 1954.] Ezt 
nyilván tapasztalatból, közös munkájuk tapasztalatából tudta.) Ezt a kronológiát 
közvetve erősíti, hogy szeptember 5-én volt a főtárgyalás (Szabolcsi Miklós-Tasi 
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József, 1980. 14.), a Sarló és Kalapács júniusi támadására pedig csak szeptember 
huszadika körül válaszolt (vö. JAÖM, 3:446.). Addig tehát nyilván az átdolgozás-
sal-stilizálással, korrektúrával stb. volt elfoglalva. Rapaport könyve, amely az 
Ideges gyomor- és bélbajok keletkezése és gyógyítása címet kapta, s alcíme szerint 
Pszichoanalitikai tanulmány - mindenesetre legkésőbb 1931. október elején megje
lent. A Lélekkutatás folyóirat 1931. 1. száma, amely október 8-án hagyta el a 
nyomdát, a könyvet már mint megjelent művet reklámozta. (A folyóirat ügyész
ségi kötelespéldányát - rajta az átvételi keletbélyegzővel - a JÁTÉ Központi 
Könyvtára őrzi.) 

Ez a kronológiai lánc azt jelenti, hogy József Attila föltehetően 1931 őszén, talán 
szeptemberben, esetleg októberben került analízisbe. (Emlékezése egy másik 
helyén Rapaport az analízist „1931 végétől" eredezteti.) Második emlékezésében 
Szántó Judit azt írja, hogy e munkára Rapaport csak vonakodva vállalkozott. 
„Attila a munkát [ti. az átdolgozást] elvégezte. De az érte járó pénzt [...] nem vette 
fel, mondván, hogy analízisre szorul, dolgozzák le ezt az összeget. Dr. Rapaport 
szabadkozott, utóbb mégis elvállalta." (Szántó Judit, 1986. 89-90.) Ez a szabadko-
zás, ha jól belegondolunk, érthető; ezzel ugyanis Rapaport egy tiszta üzleti 
viszony részeséből lekötelezett lett, akinek szívességet kellett megszolgálnia, s 
ugyanakkor páciense már egyféle analitikus előképzettséggel is rendelkezett -
éppen az ő könyve jóvoltából. Azaz: a helyzet eleve komplikáltabb volt, mint a 
szokványos analitikus szituációk. 

Magáról az analízisről, sajnos, meglehetősen keveset tudunk. Annyi bizonyos 
(legalább is az első időkben), két komponense volt: (1) a hagyományos, „dívá
ny os" analitikus óra, amikor a beteg díványon fekve mondja, ami az „eszébe jut" 
s az analitikus - tudományos elvei szerinti mértékben - reagál erre: „provokál" 
és irányít; valamint (2) írásos álomleírások elemzése. Ez utóbbit magától József 
Attilától tudjuk, hiszen a Szabad-ötletek jegyzékében egy helyen (89. 4-6) így írt: „a 
Rapaporthoz vitt első álmomban három inasgyerek vitt egy-egy zsákot s mi volt 
bennük / bőráru, boráru, borbélyáru" (SZŐJ, 32.). Hogy a szöveg második része 
az álomleíráshoz tartozik-e még, vagy az már egy újabb asszociáció, nem lehet 
eldönteni, de joggal állapítja meg Stoll Béla, hogy Rapaport „írásos anyagokkal is 
foglalkozott az analízis során, pl. álom-leírásokkal". (Stoll Béla, 1990. 58.) Ez a 
gyakorlat beleillik Rapaport addigi eljárásaiba: mint láttuk, 1929-ben Juhász 
Gyula álomleírásait is elemezte - s egyezik közel egyidejű gyakorlatával is: 
„Rapaport kezelte Németh Andort is; vele kapcsolatban is elemzett írásos anya
gokat, például Németh Andor A kegyszerkereskedő című novelláját." (Stoll Béla, 
1990. 58. Vö. Németh Andor, 1973. 651.) Sajnos, József Attila Rapaporthoz vitt 
álomleírásai elvesztek, vagy lappanganak. 

Az analízis közvetlen hatása ambivalens magatartást váltott ki a költőből. Az 
első analitikus óra hatását az élettárs Szántó Judit kétszer (1938,1948) is megörö
kítette. Bár a két leírás részben eltér egymástól, mindkettő komoly megrendülésről 
tudósít. „Az első analytikus óra utáni találkozást - írta 1938-ban Szántó Judit -
sohasem felejtem el. Hazajött és ideges indulattal beszélt velem arról, hogy ő 
mennyire agresszív, hogy ő mennyire fél önmagától, mert ő gyilkolni fog, és miért 
is ne, és járt föl és alá a lakásban kiforgatva önmagából, ahogy addig soha nem 
láttam. Beszéltem arról, hogy ezt nem értem, mit akar az agressziójával, kit akar 
és miért megölni? Nem tudom [válaszolta], de az analysisben az jött ki, hogy én 
gyilkolni fogok, az is lehet, hogy gyilkoltam is, csak nem emlékszem." (Szántó 
Judit, 1986. 30.) 1948-ban ugyanezt rövidebben és önmagára vonatkoztatva írta 
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le: „Az első analízis után, mikor hazajött a Margit körútra, egy eddig ismeretlen 
József Attilát találtam. Nyugtalanul járkált a szobában, majd megállt előttem. 
»Judit, azt tudod, hogy én téged megöllek!« Először azt hittem, viccel. »Mit 
csináltam már megint?« - kérdeztem. »Ne kérdezd, ez komolyabb! Vagy téged 
öllek meg vagy magamat. [...]«" (Szántó Judit, 1986. 90.) Ezt, ti. az önmaga 
vélt vagy valóságos agresszivitásával való szembenézés kiváltotta megrendülést 
azonban bizonyos megnyugvás követte. Ugyancsak Szántó Judit idézi föl a költő 
egy - valamivel későbbi - megjegyzését: „Hogy az analízis mi a csoda, azt nem 
tudom - vallotta állítólag József Attila -, de tulajdon javulásomban érzem, akármit 
is mondtok, s az lesz az igazán szép, amikor a marxizmust és a freudizmust 
összekapcsolhatjuk." (Szántó Judit, 1986. 139-140.) Azaz, az első megrendülés 
után bizonyos értelemben újraépítette személyiségét, az analízis megerősítő, 
affirmativ erővé vált számára. 

Sajnos, nem tudjuk, erre a kijelentésre mikor került sor. Fontos volna pedig 
tudni, mert Rapaport Samu Szabolcsi Miklósnak mondott emlékezésében arról 
beszél, hogy az analízis rövid ideig tartott. „József Jolán és Németh Andor rosszul 
írják - mondta Rapaport Szabolcsinak - , hogy évekig állt nála analitikus kezelés
ben. Nem, néhány hónapig volt csak kezelés alatt, mert már egész rövid idő alatt 
felszínre kerültek olyan finom motívumok, az emésztési zavarokkal kapcsolatban, 
amelyek arra mutattak, hogy mélyebb strukturális zavarról van szó." (Idézi 
Valachi Anna, 1992. 231-232.) Ezért „a klasszikus kezelési módot észrevétlenül, 
de fokozatosan" leépítette, s helyébe egy magánemberi - „baráti" - viszonyt 
kezdeményezett. S ennek eredményeképpen, Rapaport szerint, a költő betegsége 
néhány tünetre „lokalizálódott"; a „kezelés során sikerült egy nívón tartani, 
sikerült »Anlehnungs gebiet«-et [támaszkodási területet] teremteni. [A költő] 
Rapaportot nevezte ki mintegy apjának." (Rapaport-Szabolcsi, 1954.) Ha Rapa
port igazat mondott, s valóban korán fölismerte a bajt, s ennek megfelelően 
változtatott kezelési stratégiáján, akkor a szorosan vett analízis kb. 1931 végéig, 
1932 elejéig tartott. Nagy kérdés tehát, mi eredményezte a „javulást": a valóságos 
analízis-e, vagy a leépített, már csak imitált analízis? 

A jelek arra vallanak, hogy az analízis valóban rendhagyó, nem-szabályos 
formában zajlott. Bizonyos például, hogy 1931 végére, vagy - legkésőbb - 1932 
elejére József Attila már pszichoanalitikus szakirodalmat kölcsönzött Rapaporttól. 
Ennek jele, hogy 1932. február 26-án azt írta Hódmezővásárhelyre, Makai Ödö
néknek, hogy küldjék föl neki Vásárhelyen maradt könyveit, kivált a Rapaporttól 
kölcsönkért Imago egy példányát. (Miklós Tamás, 1987. 6.) (Mellesleg: való
színűleg ez az az Imago-szám, amely Kaiser Kafka-tanulmányát is tartalmazza, s 
amelyet József Attila Németh Andor figyelmébe is ajánlott azzal, hogy Németh is 
kérje kölcsön azt. [Vö. Rába György, 1980. 1707.]) Ez a tény, közvetve, igazolni 
látszik Rapaportnak azt az állítását is, miszerint: „Miután a kezelési órának vége 
volt, J. A. általában bement R. S. családjához, és ott ült ebédutánig. Lassan kezdtek 
az órák elmaradozni; de beült korán a lakásba, ha a felesége [ti. Etsy Emília] nem 
ért rá, egyedül ült és elbeszélgetett délutánig. [...] Ha egy-egy versével meg volt 
elégedve, reggel hét órakor már becsengetett avval, hogy egész éjjel írta, s eljött, 
hogy felolvassa." (Idézi Valachi Anna, 1992. 230-231.) Rapaportot „lassan apává 
nevezte ki, hogy legyen hova hazajárni, korán reggel vagy késő este betoppanni. 
Ilyenkor egyedül olvasott, nem zavart senkit, s minden dolgát, anyagi ügyeit is 
megbeszélte R. S.-sel, csak azután csinálta meg." (Rapaport-Szabolcsi, 1954.) 
A kapcsolatnak ez az átalakulása magyarázhatja, hogy 1932 közepén (vö. Egyéni-
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ség és valóság) már hivatkozási alap volt a pszichoanalízis József Attila számára, a 
Korunk 1932 decemberi számában megjelent Invokáció című versében pedig már 
így „énekelt": „Emeld föl műszered, szavadat - / Ismered a modern pszichológiát, -
/ Szíved elől nincs menekvés. Énekeld a munkások dalát" (JAÖV, 2: 154.) Azaz 
önérzettel regisztrálta pszichológiai - pszichoanalitikai - ismereteit. 

Ennek a klasszikus analízistől eltérő, sajátos, az analízist legföljebb csak imitáló 
apa- és baráthelyettesítő viszonynak két - közvetett - bizonyítéka is van. Az egyik 
a Külvárosi éj kötet dedikációja, amely így szól: „Rapaport Samu doktornak, a 
Rapának, a gyermek szeretetével és a férfi barátságával. Bp. 1932. okt. 19. J. Attila". 
(M. Róna Judit, 1980. 406.) Ez a hang bizony nem a szokványos analitikus-beteg 
viszonyé, ebben egy másféle kapcsolat szólal meg. S bár - mintegy a másik 
oldaláról, negatívban - ugyanennek az analízis fölötti viszonynak jelét észlelhet
jük a Szabad-ötletek jegyzéke egyik helyén (63.) is. Itt ugyanis a költő azt panaszolja 
el, hogy „a Rapaportnál is odavett szegény gyerek voltam / verwahrlos" - azaz 
e kapcsolatban sem talált igazi otthonra. (SZŐJ, 26.) Márpedig az otthonteremtés 
nem az analitikus feladata. József Attila tehát Rapaportban mást, többet látott 
egyszerű analitikusnál. 

Valószínű, hogy a költő Rapaport egyéb kisebb írásainak stilizálásában is részt 
vett. A Lélekkutatás 1932. 1. száma például közölt két ismertetést Rapaporttól 
(Rapaport Samu, 1932a, 1932b). Ezek stílusa, tömörsége, összefogottsága megíté
lésem szerint megint csak József Attila kezére vall. Nyilván ilyesmivel igyekezett 
viszonozni a vele való foglalkozást. 

Meddig maradhatott fönn e meglehetősen sajátos, de mégiscsak stabilizáló, 
erősítő viszony? Valachi Anna szerint ez az együttműködés valamikor 1933 elején 
megszakadt. (Valachi Anna, 1992. 234.) Kombinációját megerősíti, hogy az élettárs 
Szántó Judit „két évi" analízisről beszél, s úgy emlékezik, hogy két évi analízis, két 
évi reménykedés után mondta ki a lesújtó verdiktet Rapaport Samu: „Nem tudok 
segíteni magán Attila, vegye ezt úgy, mint egy természeti csapást." (Szántó Judit, 
1986. 104.) A helyzetet komplikálja, hogy az együttműködés ilyen ideiglenes 
megszakításáról az analitikus nem beszélt, ő az együttműködést 1931 végétől 1934 
végéig mintegy töretlen folyamatként láttatja. S tagadhatatlan, nem kizárt, hogy 
valóban csak később, talán 1934 elején állhatott be törés. Szántó Judit ugyanis 
láthatóan összevonja, kontaminálja az 1933. és az 1934. év eseményeit, s így, külső 
adatok híján szinte lehetetlen tisztán látni. Annyi bizonyos, Szántó Judit egyik (?) 
valószínűleg 1933 nyári öngyilkossági kísérlete után Rapaport még tanáccsal látta 
el: „Judith - mondta ekkor állítólag az analitikus - , magának azt a szegény gyereket 
[ti. József Attilát] sohasem szabad elhagynia." (Szántó Judit, 1986.109.) S Rapaport-
nak azok a Babitsra és Török Sophiera utaló emlékei is, amelyek Valachi Annát a 
kapcsolat kezdeteit illetően megtévesztették, alighanem 1933 tavaszi, nyári emlé
kek. Azt követően mesélhetett róluk analitikusának József Attila. 

4. Az együttműködés és az analízis diszfunkcionális következményei 
József Attila kezelése tehát - az analitikus beismerése szerint is - végső soron 

kudarccal végződött. Ez, úgy tetszik, szükségszerű volt, hiszen analitikus és 
betege viszonyában a beteg, József Attila volt intellektuális és verbális fölényben. 
Valachi Anna idéz is egy emlékezőt, aki szerint állítólag a költő kijelentette, többet 
tud az analízisről, mint analitikusa. (Valachi Anna, 1987-88. 588.) Ez persze, 
legföljebb részben felelhetett meg a valóságnak, „szubjektivitása" tagadhatatlan. 
De az egyértelmű, hogy József Attila két ponton föléje nőtt analitikusának. Költői 
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tehetsége révén is lényegesen kifejezőbben: árnyaltabban és plasztikusabban volt 
képes mindent kifejezni, mint Rapaport. S a problémák elméleti általánosításában 
is jobb volt. „Gondolkodásának hatalmas voltát, sajátos energia tömegét oly 
nagynak ítélte R. S. [is], hogy [általuk] a kisebb-nagyobb pszichotikus előretöré
seket egyensúlyba tudta tartani." (Rapaport-Szabolcsi, 1954.) Rapaport relatív 
hátránya tehát a kettejük közötti hermeneutikai viszony zavaraként is meg kellett 
jelenjen; a költőnek finomabb szerkezetű értelmezésekre lett volna szüksége, mint 
amilyeneket kaphatott. Ez nem a hermeneutika divatjához igazodó utólagos 
okoskodás. A stekelista E. Bien bécsi analitikus már 1929-ben arra figyelmeztetett, 
hogy: „Aránylag könnyű feladat már az első órákban tájékozódni a parapátiát 
determináló momentumokról, de nagy intuíció kell ahhoz, hogy megfelelő módon 
adagoljuk a betegnek azokat az ismereteket, amelyek felismerése nélkülözhetetlen kelléke a 
gyógyulásnak. Súlyos taktikai hiba és fölösleges ellenállások teremtője a maximális 
adag túllépése, mely sokszor a legjobb indulat dacára is a kezelés eredménytelen
ségére vezet." (Bien, E. 1929. 34.) Ha pedig az „ellenállás befolyásolatlan maradt 
és az analízis eredménytelenül folyt tovább", akkor már „nincs más hátra, mint a 
páciensnek tudomására kell adni, hogy gyógyíthatatlan és a reményeiben csaló
dott egyént a vigasztalan jövő nirvánájába taszítjuk, vagy a kezelést a kilátásta
lanság dacára tovább folytatjuk." (Uo.) Azaz: vagy a „gyógyíthatatlanság stigma-
tizáltságával" szakad félbe a kezelés, vagy az eredménytelen erőlködés folytató
dik. Rapaport, láttuk, előbb a második lehetőséggel próbálkozott, végül elismerte 
közös kudarcukat. 

Nagy kérdés, persze, nem volt-e eleve reménytelen az analízis? - függetlenül 
az analitikus formátumától és eljárásaitól. A későbbi kezelések (Gyömrői Edit, 
Bak Róbert) kudarca részben Rapaportot igazolja: a kor szintjén, úgy látszik, 
akármi is volt József Attila betegsége, e betegség kezelhetetlen volt. Márpedig nem 
feledhető: az a gyógyíthatatlan betegség, amit egy adott kor adott szintjén nem 
tudnak meggyógyítani. (Ez akkor is így van, ha a Rapaport készítette, s emléke
zéséből úgy-ahogy kikövetkeztethető anamnézis még 1954-es megfogalmazásban 
is meglehetősen semmitmondó és bizonytalanul értelmezhető.) Am, mindezt 
elismerve is fölvetődik a kérdés, milyen következményekkel járt az analízis, az az 
analízis, amelynek jogosultságát voltaképpen Rapaport Samu is megkérdőjelezte? 
(Vö. Szántó Judit, 1986. 92.) 

A következmények, minden jel szerint meglehetősen összetettek - s jórészt 
járulékosak. 

1. Az első, ami említésre érdemes, az kétségkívül a pszichoanalitikus tapasz
talatok és ismeretek „fölszedése". József Attila az analízist megtapasztalta, átélte, 
a főbb pszichoanalitikus elveket és szempontokat pedig elsajátította. A Rapaport-
könyv stilizálása során éppúgy sok mindent megismert e szakmából, mint az 
orvostól kapott könyvekből, folyóiratokból, illetve a vele folytatott beszélgeté
sekből. Rapaport Samu azt mondta később Szabolcsi Miklósnak, hogy József 
Attila jól ismerte a „klasszikus metódust" (idézi Valachi Anna, 1992. 233.). Ez 
valószínűleg igaz, mert ha elolvassuk „közös" könyvüket, az Ideges gyomor- és 
bélbajokat, kiderül: a költő már ebből az egyetlen munkából összeszedhetett egy 
sor olyan alapelvet, tételt, amely lényeges, s amely egységes rendszerré állt össze. 

így, e könyvből megtudhatta, hogy: „A lélekben egy kívülről beléje került 
képzet, vagy akár fantázia is ugyanolyan szerepet játszik, mint a szervben a 
corpus alienum [kórokozó idegen test], amelyet a szerv nem bír a maga módján 
feldolgozni. Ha a lélek nem bírja a zavaró képzetet, vagy fantáziát feldolgozni, az 
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egyén megbetegszik szorongásos parapátiában." (8.) A beteg ember lelke „földúlt 
csatatér", - „az ösztön és az erkölcs, az ösztönös én meg az eszményi én 
összecsapásának égő harctere. A küzdelem a tudattalanban folyik, szüntelenül és 
anélkül, hogy bármelyikük győzelemre jutna, anélkül, hogy bármelyikük a maga 
birtokába bírná venni a tudattalant. [...] az egyén sem nem ösztönös, sem nem 
eszményi, hanem beteg - , a kettő eltorzult összeakaszkodásának a betege. 
A tudattalan őslakója az ösztönös én, a támadó fél az eszményi én, amely az 
őslakót meg akarja semmisíteni. Amelyik ponton diadalmaskodik az eszményi 
én, ott elfojtásról beszélünk. De nem az elfojtás tesz beteggé, hanem a sikertelen 
elfojtás: az eszményi énnek az ösztönös én ellen szüntelenül megismétlődő 
sikertelen támadása." (90.) A betegség pedig voltaképpen regresszió. „A parapa-
tiás (neurotikus) ember mást sem tesz, minthogy képzeletében és cselekedeteiben 
gyermeki szinten mozog, amiből megérthető, hogy céljai elérésére felnőtt korában 
is olyan kényszererejű tudattalan eszközöket vesz igénybe, amilyenekkel gyer
mekkorában szintén tudattalanul élt." (25.) Ez a folyamat még a nemi élet 
zavarainál is észlelhető, hiszen a „nemi örömtelenség oka közvetlenül a tudatta
lan konfliktus, amelyet [...] közvetetté vált olyanformán, hogy a konfliktusos 
szituációból menekülésszerűen a nemi élet egy korai fázisához, az orális fázishoz 
tér vissza (»regrediái«) a beteg." (39.) A megoldás tehát e koncepció szerint 
egyféle fölvilágosító, tudatosító művelet elvégzése. „Az orvos föladata, hogy az 
ösztönös énnek és az erkölcsi énnek mint a múltban lezajlott összeütközésnek, 
konfliktusnak, a tényezőit a belátáson keresztül a tudat területére segítse hozni, 
arra a területre, ahol az emberi értelemnek módjában áll szabadon, az ésszerűség
nek, a helyes társadalmi következményeknek megfelelően rendelkezni és ezeket 
a fojtott, fölszabaduló erőket a valóságos lehetőségek határain belül érvényesíte
ni." (11.) A szervi tünetekben is jelentkező betegség okaihoz „a beteg lelki 
történéseinek, lelki rétegeződésének az egymásutánja, a lélek lelki kronológiája" 
vezet el. (24.) Ezt az teszi lehetővé, hogy - s itt Bergson és Freud véleménye 
egybevág, állítja a könyv - „minden, amit csak átéltünk, jelen van bennünk, sőt 
bizonyos mértékig azonosak vagyunk saját élményeink tömegével, saját múltunk
kal". (8.) Sőt, a személyiség szerkezete olyan, hogy ez, a „jelenlevő múlt" az, „ami 
éppen csak mi vagyunk, ami megkülönböztet a többi emberektől. Ami ezen tál 
van bennünk, az maga az emberi faj, az ős, az ösztön. Ez utóbbi a mi ösztönös 
énünk, amely táplálkozott, élni akart már az anyatestben, anélkül, hogy tudtunk 
volna róla és amely táplálkozik és élni akar ma is. Első élményeink hozzája 
fűződnek. Véle szemben, már világra jövetelünk után a nevelés, a tilalmak, a 
parancsok létrehozzák egy másik énünket, amely amannak ellentéteként műkö
dik, amely amazzal állandóan harcol, küzd. Amaz ösztönös, emez eszményi, 
ösztönös énünknek és eszményi énünknek a küzdelméből tevődik össze a 
múltunk, tehát az, ami tulajdonképpen vagyunk, a tulajdonképpeni énünk." 
(8-9.) 

De tapasztalhatta azt is, hogy a könyv (s ez nagyon lényeges) a betegség szervi 
tüneteinek „átfogó oka"-ként a szorongást jelöli meg. S ez a „szorongás tulajdon
képpen az életösztön egyik megnyilatkozása, amely mindig valamilyen elfojtást 
tartalmaz. Ősérzés, amely beteges méreteket csupán a parapatiásoknál ölt. Szo
rongással válaszol az ember az élet veszélyeire." (31.) De ez a szorongás külön
bözik a szokványos félelemtől. Ha fél az ember, akkor „tudatában van a veszély
nek, tud a veszélyről, tudata van róla. A szorongás tárgytalan, tehát olyan 
veszélytől való félelem, amelyről nem tud az ember, amelyről nincsen tudata. 
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Ezért a szorongás oka valami meg nem értett, tudattól föl nem fogott, föl nem 
dolgozott képzet." (31.) S e koncepció szerint az „embert a gyerekkorában érik 
olyan bántalmak, amelyeket nem ért meg". (31.) A szorongás ugyanis „a lelkiis
meret betegsége, oka és eredete az eszményi énnek, meg az ősénnek a konfliktu
sában keresendő". (33.) Márpedig az „eszményi ént a gyermekkorban a szülők 
testesítik meg és így a konfliktus tulajdonképpen az eszményített szülők meg a 
teljesen ösztöneire utalt gyerek között játszódik le anélkül, hogy a gyerek magát 
a konfliktust, a szülők tilalmát, meg a különböző tilalmak okozta újabb tilalmak 
varasát megértené, azaz tudatával földolgozná. Ezzel az első szorongásos élmény
nyel, mint a színész a kiosztott szereppel, jár a beteg és élete folyamán mindig ezt 
a szerepet játssza." (33.) Természetesen - olvashatta József Attila - ez a „tárgytalan 
szorongás" nagyon is valóságos, „csakhogy indítékai a tudattalanban vannak. 
A veszély, amelytől a félő ember óvakodik, kinn van a külvilágban, míg az a 
veszély, amelytől a szorongó ember óvakodik, benne van magában az emberben, 
csakhogy (nem tud róla) a tudattalanában." (34.) E helyzetből két út nyílik. 
A beteg szorongását félelemmé igyekszik átalakítani (31.), az analitikus pedig - a 
„lelki kronológiát" követve - a gyermekkori tudattalan konfliktust fölszínre 
hozni, tudatossá tenni igyekszik. 

Mindez, nyugodtan állíthatjuk, 1931-től József Attila pszichoanalitikus művelt
ségének alaprétegébe tartozott. (Az idézett szavak, mondatok jórészt saját meg
fogalmazásai, Rapaport intenciói alapján ő adta meg plaszticitásukat.) S ezek, 
mint értelmező és magyarázó szempontok, mint intellektuális sémák ettől kezdve 
már vele voltak, alakították - esetenként meghatározták - gondolkodását, egész 
alkotótevékenységét. Amikor 1931 utáni verseit értelmezzük, e koncepció látens 
jelenlétével, mint vonatkoztatási szemponttal számolnunk kell. 

De a Rapaporttól megszerezhető pszichoanalitikus ismeretei valószínűleg nem 
korlátozódtak a könyv tanulságaira. Rapaport Budapestre költözése előtt írt 
cikkeit ismerve, azt is valószínűnek kell tartanunk, hogy az analitikus által 
élőszóban, beszélgetések közben közvetített nézetek megkönnyítették a költő ún. 
freudomarxizmusának kialakulását. Rapaport elveit és szempontjait számba véve 
láthattuk, hogy pszichoanalízis és szociológia összekapcsolásának igénye - egyál
talán: a „külső" világ messzemenő analitikus figyelembevétele - benne is erős 
igény volt. Sőt egyik 1932-es könyvbírálatában, melyet gyaníthatóan József Attila 
stilizált, ez a gondolat meglehetősen egyértelműen újrafogalmazódott: „A para-
pátia - írta itt Rapaport - nem örökölt és nem organikus zavar, hanem szociális, 
mely a társadalmi rend és az egyéni ösztönélet konfliktusából keletkezett. Nyil
vánvaló, hogy különböző kultúratípusok különböző parapátiás tüneteket fognak 
eredményezni és etiológiájuk nemcsak individuális orvosi beavatkozást ír elő, 
hanem kollektív alapon létrejött társadalmi reorganizációt is." (Rapaport Samu, 
1932b, 32.) Az ilyen irányultságú analitikus értelmezés tehát viszonylag könnyen 
kapcsolódhatott József Attila marxista elveihez: kiegészítette, módosította - s 
bizonyos értelemben - elmélyítette azt. Nem véletlen, hogy az 1932 júniusában 
megjelent Egyéniség és valóság című tanulmányában, amely, mint ismeretes, a 
marxista lapszerkesztő programcikke volt, már megjelent a marxizmusnak a 
pszichoanalízissel való összekapcsolása. Nemcsak az érdekes, hogy itt a pszicho
analízisre már egyetértőleg hivatkozott („amint a psychoanalizis igen helyesen 
tételezi"), hanem elsősorban az, hogy saját korát - mivel benne „a társadalmi 
alany a társadalmi tárggyal egyre élesebben szembekerül" - „egyéniségi viszony
latban a neurózisok kora"-ként határozta meg. S a forradalmárt is mint „neuro-
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tikus forradalmár"-t tételezte. (JAÖM, 3: 126-127.) Ez az összekapcsolás, sőt 
egyesítés még tisztábban látható (s egyben forrására, Rapaportra is visszautal) egy 
ugyancsak 1932-es kritikájában (Totis Béla Az ifjúság nemi problémái című köny
véről). Ebben, nagyon jellemzően, azzal vádolta Totist, hogy „állandóan fe
lelősségről, erkölcsről, lelkiismeretről, a lélek szigorú túrájáról beszél, holott 
minden parapatiás, neurotikus, ideges ember a felelősségnek, az erkölcsnek, a 
lelkiismeretnek, a lélek szigorú bírájának a betege ma" - ami Rapaport tételének 
az ismétlése. Majd ehhez hozzátette: „Ez természetes is, hiszen a társadalmi lét 
határozza meg a tudatot, márpedig tőkés, azaz megoldhatatlan ellentmondások
kal teljes társadalomban élünk, tehát megoldhatatlan ellentmondásokkal, konflik
tusokkal teljes az egyén erkölcse, lelkiismerete is." (JAÖM, 3: 128.) Majd, tétele
sebben: „...úgy a tudományos szocializmus, mint a pszichoanalízis azt tanítja, 
hogy az egyén számára az erkölcsök a társadalommal együtt adottak, az egyén 
ezeket az erkölcsöket még gyermekkorában, amikor tudatával feldolgozni még 
nem tudja, a magáévá teszi." (JAÖM, 3: 129.) 

2. Az analízis aktív, majd imitált - leépítő, támogató - szakaszának azonban 
nemcsak ilyesféle műveltség- és szemléletmódosító következményei lettek. Szá
molnunk kell a túlanalizálás tényével, illetve ennek következményeivel is. Wil
helm Stekel egyik, magyarul is megjelent cikkében joggal jegyezte meg, hogy az 
elhúzódó analízisnek nem kívánt következményei, „mellékhatásai" is lehetnek. 
„Az analízisben is létezik túlkezelés" - írta le már 1913-ban. „Minél tovább 
foglalkozik a beteg az analízissel, annál könnyebben veszi át pszichéjébe a 
neurotikus funkciókat". (Stekel, Wilhelm, 1929. 10.) Sőt, azt is kimondta, nem 
kisebb személyiséggel, mint Freuddal vitázva, hogy a „túlhosszúra nyújtott 
analízis [...] veszélyt jelent. Mesterséges regressziót létesít a gyermekkorhoz s 
pszichózisok kitöréséhez vezethet, melyek mindenesetre már megvoltak, csak 
lappangtak." (Stekel, Wilhelm, 1929. 11.) E Stekel emlegette veszély, minden jel 
szerint, József Attila esetében is bekövetkezett. 1933-tól, méginkább azonban 
1934-től mind több jelét lehet tapasztalni annak, hogy pszichéjébe csakugyan 
„átvette" a neurotikus funkciókat. 

Mi mutatja ezt? Mindenekelőtt az, hogy - mint életrajza és költészete egyaránt 
tanúsítja - irreálisan fölértékelődött számára a gyerekkor (s mindaz a gyerekkori 
trauma, amelyet korábban jól elviselt). Ez, persze, lehetne az úgynevezett spontán 
regresszió, vagyis az a neurotikus jelenség, amelynek során a fixált ösztönszféra 
(libidó) a későbbi elfojtások hatására visszatér a fixálási pontra. (Vö. pl. Hermann 
Imre, 1935.) De ennek spontaneitásában kételkednünk kell. Az ún. orális reg
resszió, amelyet Szőke György (1992) mintaszerű alapossággal mutatott ki József 
Attilánál, s amelynek biztos jele, hogy a gyermekkori traumák (például verések) 
és az evés szorosan összekapcsolódott a költő szövegeiben, így verseiben is - már 
az emésztőrendszer analízisének ismeretében vált nála jellegzetessé. Ismeretes, 
hogy Rapaportnak József Attila stilizálta könyvében külön fejezet szerepel a 
Táplálkozás és elfojtás kérdéséről (Rapaport Samu, 1931d, 37-39.), s ebben kiemelt 
szedéssel olvasható: „Nyelvünk, ha valamit tökéletesen akar értelmileg kifejezni, evés 
köréből szedi szókincsét" (37.) - majd hosszan sorolódnak az idevágó nyelvi adatok, 
fordulatok. Ugyané fejezet rögzíti le azt is, hogy az „ételek elnevezése" és az 
„emberi lélek vágyai" között szintén „mélyreható kapcsolat" létezik (38.), sőt az 
is leszögeződik itt, hogy „érzelmi életünk szimbóluma társadalmi méretekben is az 
étkezés" (38.). Hogy mekkora része volt e gondolatok megformálásában a 
költőnek, egyelőre nem tudjuk pontosan meghatározni, de annyi bizonyos: 
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tisztában volt ezzel az összefüggéssel, 1931-et követően ennek az összefüggésnek 
az ismeretében, mintegy analitikus meggyőződéssel alkotott, képalkotó tudatta
lan folyamatait tehát legalábbis tudatosan alakította. Úgy vélem, hogy egy 
ennyire tudatosan gondolkodó, önmagát tudatosan szabályozni igyekvő ember, 
mint József Attila (vö. Bagdy Emőke, 1992. 74-75.) esetében nagyon valószínű, 
hogy figyelme jelentős részben azért fordult a gyerekkor, apja-anyja, az általuk 
neki okozott traumák felé, mert a pszichoanalitikus tanokból jól tudta: erre kell 
figyelnie, itt kell keresnie az önmegértést. S így a valóságos gyermekkori élmé
nyek és az ezekre irányuló, ezeket leképezni hivatott intellektuális értelmezési 
sémák összekeveredtek nála. De úgy, hogy az utóbbi mintegy megerősítette, 
bebetonozta az előbbit. S ezzel egy róka fogta csuka, csuka fogta róka helyzet állt 
elő. A valóságos élmények igazolták az intellektuális értelmezési séma helyessé
gét, a séma pedig megformálta, megfoghatóvá tette az egykori, már többé-kevésbé 
„elfelejtett" negatív élményeket. 

A neurotikus funkciók ilyen interiorizálása, ha lehet, még markánsabban 
érzékelhető az ún. halálösztön jelentkezésében. Láttuk, Rapaport mint stekeli 
mintát követő analitikus az ún. libidó helyett elsősorban az élet- és halálösztön 
erejével, működésével számolt. Nem lehet tehát véletlen, hogy az analízis során 
a halálösztönt József Attila is felfedezte önmagában, s ezt a maga számára 
értelmezési sémaként rögzítette. Szántó Judit emlékezéséből ugyanis nemcsak az 
derül ki, hogy együttlétük ideje alatt a halálösztön „hat év alatt hatszor került 
felszínre" a költőnél (Szántó Judit, 1986. 118.). De az is, hogy betegségét maga a 
költő is így magyarázza: „túlságosan erős benne a halálvágy". (Uo. 139.) Azaz: az 
erősödött föl benne, aminek oldása lett volna a feladat. A halálösztön ilyen 
fölszínrekerülései már annak a pszichózisnak a kitörési jelei lehettek, amelyre 
idézett szövegében Stekel utalt. 

Ez hátráltathatta meg Rapaport Samut is. 
5. Fordulat és lezárás 

Rapaport Samu és József Attila kapcsolatában valamikor 1934 tavaszán-nya
rán - már túl az analízis formális leépítésén - jelentős fordulat következett be. 

E fordulat előzményei kettős gyökerűek. 
József Attila életében, mint ismeretes jelentős fejlemények következtek be az 

analízis megkezdését követő években. Közülük, mint lelki teherbírását súlyosan 
próbára tevő esemény, néhány itt is megemlítendő. így mindenekelőtt szólni kell 
a Szántó Judittal való érzelmi össze nem illésük 1933 nyári manifesztálódásáról. 
Mint ismeretes, ennek jele volt az Óda megírása egy másik nőhöz, Judit öngyil
kossági kísérlete stb. (Vö. Szabolcsi Miklós, 1995.16.) De szólni kell a kommunista 
párt vezetőivel való szembekerüléséről, amely jól kivehető Az egységfront körül 
című cikkéből, majd az őt ért pártbírálat hatásaként a „nemzeti szocializmus" 
(voltaképpen egyféle nemzeti kommunizmus) felé való pillanatnyi tájékozódásá
ról (vö. Lengyel András, 1994.), egész episztemológiai beállítódása megrendülé
séről, amelynek legmarkánsabb jele az Eszmélet című „nehéz" verse. S szólni kell 
arról is, hogy - mindezektől nyilván nem függetlenül -1934 elejére meglehetősen 
rossz idegállapotba került. Olyannyira, hogy megpróbálván életén változtatni, 
februárban ideiglenesen különvált Szántó Judittól, s néhány hónapra Hód
mezővásárhelyre, Makaiékhoz költözött. 

Ugyanez idő alatt Rapaport jelentős praxisra tett szert, Pesten is „beérkezett". 
Még 1931-ben, mint láttuk, megjelent könyve, amely tisztes szakmai sikert hozott 
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számára. A Lélekkutatásban Gärtner Pál, a Magyar Hírlapban Decsi Imre írt róla, 
elismerően, „...sokoldalú, a belorvosi kérdésekre is kiterjeszkedő, alapos és 
gyakorlatilag nagyon jól hasznavehető könyv" - olvashatjuk például róla az egyik 
kritikában. (Decsi Imre, 1931.) Sőt, a Magyar Hírlap ezt követően még egyszer 
visszatért a könyvre, „rendkívül figyelemre méltó pszichoanalitikai tanulmány"-
nak minősítve azt. (1931. dec. 20. 24.) Elismertségének, szakmai befogadottságá-
nak jele, hogy 1931. november 7-étől, nyolc héten át, szombaton esténként 
előadásokat - afféle privátszemináriumokat - tartott az orvosanalitikusok prog
ramja keretében. Ekkor, mint a Magyar Hírlap okt. 18-i számából kiderül, az 
Orvosanalízis az általános orvosi gyakorlatban címmel adott elő: „az előadások helye: 
az előadó lakása, V., Pannónia ucca 18. Ideje: szombaton este 8-9. Résztvehetnek 
orvosok és orvostanhallgatók." (12.) Az orvosanalitikusoknak ez az őszi előadás
sorozata sikeres volt. (Vö. Feldmann Sándor, 1932.) S valószínű, hogy ezt kö
vetően további előadás-sorozatok előadójaként is szerepelt. 1931-ben Wilhelm 
Stekel folyóiratában, a Psychoanalytische Praxisban is publikált - ez, akárhogy 
nézzük is, a szakmai elismerés jele. S megnövekedett praxisa is. A harmincas évek 
első felében nemcsak József Attilát kezelte; ő volt az analitikusa több írónak, így 
például Németh Andornak, az ideggyógyász Kulcsár Istvánnak - , József Attila 
állítólag elvitte hozzá analízisre nemzedéke jónéhány tagját. (Németh Andor, 
1973. 651., Bókay-Jádi-Stark, 1982. 144., Rapaportj-Szabolcsi, 1954.). Személyes 
kapcsolatban volt Karinthy Frigyessel is. (Szállási Árpád közlése.) De valószínű, 
hogy ekkoriban formálódott ki az ellentábor köreiben az a - lejáratását célzó -
legenda is, amely szerint állítólag a „gyomor Freudja"-ként emlegetette önmagát. 
(Idézi Szőke György, 1992. 20.) E vád, persze, nonszensz. Rapaport, láttuk, 
„korunk szellemóriásaként" emlegette Freudot, aligha lehetett tehát olyan botor, 
hogy Freuddal vesse össze magát. E híresztelés inkább az ellentábornak állt 
érdekében, akik - több jel szerint - diszkreditálni igyekeztek az „orvosanalitiku
sokat" (vö. Feldmann Sándor, 1932.). Egyszóval: Rapaport, ha nem is lett kiugróan 
jelentős analitikus, „valaki" lett a szakmában; olyan, akit részben elismertek, 
részben támadni tartottak érdemesnek. 

E helyzet ismeretében törvényszerűnek kell tartanunk, hogy József Attila 
analízise a nyilvánvaló kudarc és a veszélyjelzések ellenére 1934 tavaszán fölújult, 
egy meglehetősen sajátos formában. A vásárhelyi elszigeteltségben, rendezetlen 
lelki élete terheivel küszködő költő újra Rapaport segítségéért folyamodott. 1934 
tavaszán (április 15-e előtt két, április 15-e és 18-a között egy újabb) segélykérő 
levéllel kereste föl analitikusát. Ezek a levelek, sajnos, elvesztek, vagy legalábbis 
egyelőre lappanganak, de megmaradt (s Kiss Ferenc gyűjteményében megtalál
ható) Rapaport április 15-én írott, s 18-án - utóirattal ellátva - postára adott 
válasza. Ez így szól: 

Budapest, 1934. IV. 15. 
Kedves Attila, mindkét levelét megkaptam és szívesen látom további írásait is. Célszerű 

szokott lenni, hogy amit egyszer leírt, azt mindjárt vékony borítékba teszi és a hét végén 
Borítékostul [!] egy nagy borítékban elküldi az egész anyagot. 

Mindnyájukat meleg barátsággal üdvözlöm 
dr. Rapaport Samu 

A levelezőlap hátoldalán kézírásos utóirat: 
Levelét utólag kaptam meg. Nincs más válaszom, mint amit a túloldalon írtam; várom 

írásait. 
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Ez a levelezőlap az első híradás arról a folyamatról, amely az ún. Rapaport-le-
velekben bontakozott ki, s ugyanakkor értelmezi is azokat. Az analitikus lapja és 
József Attila szóbanforgó szövegei együtt kétségtelenné teszik, hogy itt a költő 
kezdeményezésére, egy sajátos, mondjuk így, távanalízis vette kezdetét. József 
Attila leírta, ami foglalkoztatta, s a leírt szövegeket, összegyűjtve, elküldte 
analitikusának, aki ezt analitikai szempontból „kiértékelte". Hogyan? - sajnos, 
nem tudjuk; újabb levelet, amelyben Rapaport reflektálhatott volna az „anyagra", 
nem ismerünk - , lehet, hogy ilyen nem is létezett. Elképzelhető (s még ez látszik 
a legvalószínűbbnek), hogy a költő leírásait és önreflexióit Rapaport egy majdani 
személyes találkozás és kezelés előkészítése végett fogadta el, talán abban bízva, 
hogy a leírásnak önmagában is egyféle - közvetett - feszültséglevezető szerepe 
lesz: ideiglenesen megnyugtatja a költőt. Az ún. Rapaport-levelek dátumai: 1934. 
április 28., május 8. és 9., május 11., s egy datálatlan, amely április 18. és 28. között 
született. (Vö. Horváth Iván közread., 1992. 383-384.) József Attila azonban ezt 
követően még egy ideig Vásárhelyen maradt, csak a moszkvai írókongresszus 
híreire, június végén utazott vissza Budapestre. Nem kizárt tehát, hogy a Rapa-
port-leveleknek van, vagy legalábbis volt egy újabb sorozata, csak e dokumentu
mok lappanganak. De az sem kizárt, hogy ez a féloldalas távanalízis nem 
elégítette ki a költőt, és - Rapaport megerősítő, eligazító válaszainak elmaradása 
miatt - maga fejezte be önreflexióit. Ezt a föltételezést erősíti, hogy a Rapaport-levelek 
egyikében, a május 11-iben József Attila radikálisan változtatott az egyszerű élményle
íráson: „megpróbálok magának ezután így írni és szabadon asszociálni. Ezentúl tehát 
ha írok, nem törekszem arra, hogy logikus összefüggésben beszéljek. Ez maga 
logikusabb, ti. az összefüggések nem logikusak bennem és logikus rendben 
meghamisítanám őket." (Horváth Iván közread, 1992.381.) Ez, mint már Stoll Béla 
észrevette (1990. 58.), lényeges változás. Ez ugyanis, ha jól meggondoljuk, az 
önanalízisre való áttérés pillanata. Egyrészt - a hagyományos, logikus rendben 
előadott álomleírással szemben - az „élő" analízist kívánta imitálni a szabad
asszociációs technikára való áttéréssel, másrészt - e szándékát mintegy keresztez
ve - önmaga akart ezekre reflektálni, azaz: önmaga értelmezte, analizálta saját 
fölszínre kerülő élményelemeit. Jellemző e tekintetben, hogy már az április 28-i 
levél ödipusz-konfliktust értelmező sorai (Horváth Iván közread, 1992. 362.) 
egyféle belső értekezésnek hatnak. Bennük Freud idevágó nézeteinek stekelista 
nézőpontú bírálata fedezhető föl. Ez a kettősség - s nem csupán a költő lelki 
tartalmainak összetettsége - adja a Rapaport-levelek sajátos, bonyolult gondolati 
karakterét. „Megfejtésük" is csak e kettősség figyelembevételével lehetséges, 
hiszen - be kell látnunk - ezek a szövegek egyáltalán nem valamiféle spontán 
élménykiáramlások, „vallomások". Az élményeket fölszínre emelő igyekezetet itt 
komplikáltabb értelmezési sémák egyidejű működtetése hatja át és módosítja. 

Ez a távanalízis volt az utolsó kísérlet József Attila és Rapaport Samu analiti
kus együttműködésére. A Budapestre visszatérő költő, persze, nyilván fölkereste 
még analitikusát. Erre vall, hogy a költő egyik följegyzésében - pár másik cím 
mellett - szerepel Rapaport második pesti lakásának címe (Nádor u. 23.) és 
telefonszáma (28-0-61) is (PIM Kézirattár, JA 550.). De hogy mivel és hogyan 
váltak el, nem tudjuk. A december elején megjelent Medvetánc kötetet József Attila 
még elvitte az analitikusnak. E példány nem maradt fönn, vagy lappang, de hogy 
volt, nemcsak Rapaport emlékezése (Rapaport-Szabolcsi, 1954.) tanúsítja, hanem 
a költő egy listája is, amelyen a tiszteletpéldányokat osztotta szét. (PIM Kézirattár, 
JA 534/6.) Ám ennél a gesztusnál fontosabb, hogy a listán Gyömrői Edit már 
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megelőzi Rapaportot, egy példányt már az új analitikus is kapott - a következő 
dedikációval: „Orvosomnak Gyömrői Edithnek régi szeretettel József Attila." 
A dedikáció kelte: 1934. dec. 6. Mindebből arra következtethetünk, hogy ekkor, 
december elején már hosszabb ideje, talán hónapok óta Gyömrői Edit volt a költő 
analitikusa. 

6. Epilógus 
Ezzel a József Attila pszichoanalitikus élményeit és ismereteit megalapozó első 

analízis lezárult. Igaz, ezt követően még történt valami, aminek jelentése egyelőre 
nem teljesen világos (vö. Valach Anna, 1992. 249.), s körülményei még további 
vizsgálatot, mindenekelőtt pedig új források előkerülését igénylik. Ami biztos: 
1935. december 26-án Rapaport Samu levelet írt a költőnek, s magához invitálta 
(JAVL, 317.). Létrejött-e ez a találkozó, s ha igen, miről volt szó, nem tudjuk. Ezt 
követően 1936. október 5-én azonban József Attila írt levelet Rapaportnak, s ebben 
a - minden jel szerint: el nem küldött - levélben valami elmaradt honoráriumot 
emleget, sőt perrel fenyegetődzik. (JAVL, 334-335.) Hogy ez a honorárium-köve
telő igény milyen munkára vonatkozik: az 1931-es kötet munkadíját követeli-e 
vagy valami későbbi munkáét, nem derül ki. Valachi Anna úgy véli, s ebben őt 
Rapaport második könyve (1936) szövege megerősíteni látszik, hogy a második 
Rapaport-könyvet is József Attila stilizálta. (Vö. Valachi Anna, 1992. 249-258.) 
(A könyv az ügyészségi átvételi keletbélyegző tanúsága szerint 1936. április 25-én 
hagyta el a nyomdát. A stilizáló munka - ha volt - tehát 1936 első két-három 
hónapjában folyt.) Ezt a lehetőséget nem lehet kizárni, elképzelhető, hogy ezúttal 
is József Attila volt a stilizátor. Ez azonban egyelőre nem bizonyos; nem több, 
mint - megfontolandó - föltevés. Erre építeni következtetéseket egyelőre meg
gondolatlanság volna. Az azonban bizonyos, hogy ha ez a föltevés igaz, akkor 
Rapaport Samu - saját szakmai érdekeit tartva szem előtt - hibázott. A költőnek 
ilyen szöveggel való megismertetése mindenképpen műhibának számítana. De 
ha volt ilyen stilizátori munka, akkor az alighanem belejátszott a Szabad-ötletek 
jegyzéke megszületésébe is. 

Rapaport Samu későbbi pályája már nem tartozik az irodalomtörténet illeté
kessége körébe; pályája további alakulása, személyes sorsa az orvostörténeti 
kutatókra vár. Itt elég annyit megjegyezni, hogy évtizedekkel túlélte a költőt, s 
magas kort megérve 1970. január 31-én, mint nyugalmazott rendelőintézeti 
szakfőorvos hunyt el Budapesten (Orvosi Hetilap, 1970.15. sz. 878.) Nevét a József 
Attilával való együttműködése őrizte meg, s megítélése is jórészt ezen alapul. 
Nem véletlenül; mint a költő analitikusa jelentékenyen Deleszólt a magyar 
költészet e nagy egyéniségének sorsába. Szerepe - s tevékenységének itteni 
mérlege - ugyanakkor, mint láthattuk, meglehetősen felemás. Kétségtelen, mint 
analitikus, József Attila esetében kudarcot vallott, nem tudta meggyógyítani a 
költőt. S kezelésének számos diszfunkcionális következménye is lett. Ám ezeknek 
egyik része, bár szándékatlanul, hozzájárult József Attila költészetének elmélyü
léséhez, s legfőbb szerepe talán éppen ennek az átalakulásnak az előmozdítása 
volt. Egy tanulmány, amely a Rapaport közvetítette pszichoanalitikus ismeretek
nek, értelmezési sémáknak a költő életművében való megjelenését veszi majd 
számba, sok mindent új megvilágításba helyezhet. (Ezt a munkát egyébként el is 
kell majd végezni.) Rapaport Samu munkássága azonban nem szűkíthető le 
ennyire; bár pályája legérdekesebb mozzanata kétségkívül a József Attilával való 
együttműködése volt, munkássága a magyar orvostörténetnek és művelődés-
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történetnek is érdemes része. Önértéke révén is számon tartandó. Ugyanakkor 
nem feledhető, hogy - átlagos képességű orvos lévén - ő is kora keretein belül 
tudott csak mozogni, s ez nem volt elég ahhoz, hogy a József Attila lelki életében 
zajló, sorsát negatív irányba sodró folyamatokat érdemben korrigálni tudta volna. 
Ez azonban, tudnunk kell, történeti adottság, amely a kor általános fejlettségi 
szintjéből adódik, s nem erkölcsi vétség. 
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András lengyel 

ATTILA JÓZSEF'S ERSTER ANALYTIKER 
Über den Psyhoanalytiker Samuel Rapaport 

Der Aufsatz überschaut Samuel Rapaport's Laufbahn, des ersten Analytikers von Attila József, macht 
die Geschichte der psychoanalytischen Behandlung des Dichters und deren Folgen klar. Durch diese 
Rekonstruktion wird es deutlich, dass sich Dr. Rapaport verhältnismässig spät, gegen 1926 der 
Psychoanalyse zugewandt, ab 1928 diesbezügliche Schriften publiziert und den ungarlandischen 
Folgern von Wilhelm Stekel (1868-1940) angehört hat. Die psychoanalytische Behandlung des Dichters 
ist - im Gegensatz zu einigen bisherigen Annahmen - im Herbst 1931 an die Reihe gekommen, nachdem 
Attila József das Manuskript Dr. Rapaport's ersten Buchen stilisiert, und an sich Symptome der 
„nervösen Magenkrankheit entdeckt" hat. (Die Behandlung hat sich geändert und in einer Fonn 
unterstützenden Charakters mit Unterbrechung bis Mitte 1934 angehalten.) Die Arbeit weist nach, dass 
die Behandlung, die nach provisorischen Ergebnissen misserfolgt hat, hatte eine Reihe von Disfunktio-
nen zur Folge. 1. Attila Jüzsef hat sich grundlegend mit Praxis und Theorie der Psychoanalyse bekannt 
gemacht. 2. Die „tjBerhandlung" hat also Ergebnis - wie das Stekel schon im 1913 mit Freud streitend 
geschildert hat - eine Reihe neurotischer Funktion in die Psyche des Kranken gezogen (künstliche 
Regression entstand) und dadurch zu psychotischen Ausbrüchen beigetragen. 3. Gleichzeitig hat die 
Psychoanalyse durch Vertiefung des psychoanalytischen Interesses Attila József, sein Denken und 
dichterisches Lebenswerk befruchtet. Mittelbares Ergebnis des Misserfolgs der Analyse ist auch das, 
dass der Dichter - das Fiasko ausgleichend - eine schriftliche Selbstanalyse unternommen hat. 
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