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ben helyet kaphatnának a dallamok is, 
melyek az Amade-életműben nemcsak 
azért fontosak, mivel a dalformák jó része 
zenei sugalmazású, hanem azért is, mivel 
az istenes énekek például kottával együtt 
jelentek meg, a pataki diákok kézirataiban 
és Almási Sámuel 1834-es kottás gyűjte-
ményében pedig a világi dalok melódiái is 
megtalálhatók. (Hogy örülnének a Balassi-
kutatók egy-egy ilyen adatnak…!) Négye-
synél szerepel ugyan néhány, de szélesebb 
körben alig ismertek. 

Három további jelentéktelen technikai 
megjegyzésem van még hátra. Az egyik: 
véleményem szerint az Amadénak tulajdo-
nított anonim versek listáját kár volt a 
függelékben „elrejteni”, hiszen a kötet 
koncepciójának egyik sarokpontja, hogy a 
közreadók ezeket leválasztották a költő 
saját versterméséről. Emiatt megérdemli a 
figyelmet, s én inkább a kutatástörténeti és 
módszertani kérdéseket részletesen bemu-
tató előszó részeként közöltem volna. Kis 
kényelmetlenséget okoz továbbá, hogy a 

kezdősor-mutató nem a versek sorszámára, 
hanem a lapszámra utal, így a jegyzetek 
nehezen kezelhetők. Itt-ott az alternatív 
sorok számozása sem egységes (ami más-
kor például 5. sor lenne, annak a variánsa 
is legyen az, ne „ugorjon” a számozás). 

Összegzésképp: az új kritikai kiadás 
Amade életművének szerzői nézőpontját 
tartotta elsődlegesnek, s integrálta a variá-
lódás vizsgálata során felmerült kisebb 
szempontokat. A gondos, fegyelmezett 
edíció összességében egy kritikai igényű 
praktikus kiadást is helyettesít. Ez azért 
ideális megoldás, mivel – úgy érzem – 
mostantól ez a kötet fogja betölteni a 
Négyesy-kiadás szerepét. A jövőbeli Ama-
de-kutatásoknak pedig jó szolgálatot tehet 
egy olyan mértéktartó, szakszerűen össze-
állított és revideált szövegtár, mely Schil-
ler Erzsébet és Ajkay Alinka jóvoltából 
immár mindenki számára hozzáférhetővé 
teszi a magyar rokokó irodalom egyik 
kulcsfontosságú életművét. 

Csörsz Rumen István 

TESTET ÖLTÖTT ÉRV. AZ ÉRTEKEZŐ JÓZSEF ATTILA 
Szerkesztette Tverdota György, Veres András, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, 223 l. 

Az utóbbi időben újabb lendületet ka-
pott József Attila-kutatás talán egyik leg-
fontosabb célkitűzése lehet a költő érteke-
ző prózájának teljes feltárása. A tanulmá-
nyokban és kritikákban való elmélyedés 
ugyanis végre biztos – az életműből merí-
tett – alapokra helyezhetné a szerzőnek a 
marxizmussal, a freudizmussal, valamint a 
különböző filozófiai iskolákkal kialakított 
szellemi kapcsolatát. A kötet szerzői nagy-
részt azt vizsgálják, hogy az említett esz-
merendszerek szintézise miként valósul 
meg a költő értekező prózájában és publi-

cisztikájában. Mivel József Attila poétikai 
állásfoglalásai, elméleti értékű megnyilat-
kozásai eddig is komoly segítséget nyúj-
tottak a kutatók számára, nyilvánvalónak 
tűnik, hogy a pontosabban feltárt gondolati 
háttér megfelelő szempontokat adhat az 
életmű poétikai és történeti olvasatához. 

A tanulmánykötet három részből áll. Az 
első részben (A gondolat maga) található 
írások József Attilának a poétikai érteke-
zéseit érintik, míg a második rész (Szubli-
málom ösztönöm) tanulmányai a költőnek 
a szocializmussal és a pszichoanalízissel 
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való kapcsolatát kívánják új alapokra he-
lyezni. A kötet harmadik részében – a 
függelékben – Tverdota György kritikai 
tanulmánya olvasható, mely a mai József 
Attila-kutatás dilemmáit és kérdéseit ösz-
szegzi. A kötet első két része között nincs 
igazán éles határvonal, mivel az első rész 
több tanulmánya ugyancsak használ értel-
mezésében pszichológiai szempontokat 
(Beney Zsuzsa, Fenyő D. György), ami azt 
is lehetővé tenné, hogy a második részben 
szerepeljenek. Talán szerencsésebb lett 
volna, ha a tanulmánykötet szerkesztésénél 
az első részbe azok a szövegek kerülnek, 
amelyek közvetlenül József Attila értekező 
prózáját tárgyalják (Farkas János László, 
Veres András, Lengyel András, N. Hor-
váth Béla, Valachi Anna), míg a második 
rész azokat a tanulmányokat gyűjthette 
volna egybe, melyek már nem csak az 
értekező prózával, hanem a kutatás ered-
ményeiből kiindulva a költői életmű egyes 
szövegeivel is foglalkoznak. 

Bár Tverdota György kritikája a könyv 
végén helyezkedik el, mégsem lehetséges 
csak a tanulmánykötet függelékeként tár-
gyalni, mivel a benne megfogalmazott 
szempontok döntően befolyásolhatták a 
kötet szerkezetét. A kritika annak a tudo-
mányos dichotómiának a természetét kí-
vánja feltárni, mely a József Attila-kutatás 
iskolái között az utóbbi években alakult ki. 
A nézeteltérés lényege köztudottan az, 
hogy lehetséges-e József Attila életművét 
a „későmodern paradigmában” értelmezni. 
A Tverdota által megfogalmazott kritika 
tagadja azt a paradigmaváltást, mely a 
másik iskola szerint a magyar irodalomban 
a 20. század húszas és harmincas éveiben 
következett be. Másrészt Tverdota azt az 
olvasási módot is bírálja, melyet a rivális 
iskola a József Attila szövegek interpretá-

ciójában érvényesít. A különböző para-
digmákban és módszerekben való gondol-
kodás azonban alapvetően nem zárhatja ki 
a két irányzat kutatói közötti dialógus 
lehetőségét. Írásában maga Tverdota is 
többször felhívja a figyelmet a dialógus 
szükségszerűségére. 

Ennek példája lehet az is, hogy a ta-
nulmánykötet élén egy olyan szöveg áll – 
Bókay Antal: Poétikai beszédmódok József 
Attila költészetében –, amely éppen ezt a 
dialógust reprezentálja. A Tverdota által 
bírált „nyelven” írt tanulmány önmagát is 
úgy határozza meg, mint kapcsolódási 
pontot a két iskola között, amikor a költő 
poétikai beszédmódjait (szimbolikus, me-
tonimikus – avantgarde, tárgyias, vallomá-
sos) párhuzamba állítja Szabolcsi Miklós 
és Tverdota György monografikus munká-
ival. A szerző álláspontja azonban koránt-
sem semleges, hiszen tanulmányában 
pontosan azt az olvasási módot szorítja 
háttérbe, mely a tanulmánykötet további 
szövegeinek a sajátja: „Egyrészt a poéti-
citás elsődlegességét, sőt autonómiáját 
hangsúlyoznám a sorstörténettel és a tema-
tikus kibontással szemben, másrészt nem-
csak a konstrukciók koherenciája (a költői 
korszakok belső rendszere) érdekel, hanem 
a konstrukciók lebontása is.”  

Sokkal inkább nevezhető a kötet beve-
zető tanulmányának Farkas János László 
írása, a Testet öltött érv. A szöveg kiemelt 
helyzetére utalhat az is, hogy a tanul-
mánykötet és Farkas szövegének a címe 
megegyezik. A tanulmány írója József 
Attila Szerkesztői üzenet című írásának 
mára már klasszikussá vált idézetéből 
indul ki: „Szép szó magyarul nem fölcico-
mázott kifejezést, hanem testet öltött érvet 
jelent.” Farkas János László ezt a „testet 
öltetést” először János evangéliumának 
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teológiai kontextusában értelmezi. A teo-
lógia gnosztikus „vonalának” József Attila 
tanulmányaira (Szerkesztői üzenet, Egyéni-
ség és valóság), valamint verseire (Óda, 
Téli éjszaka) vetítése mindenképpen 
gyümölcsöző eljárás, de nem minden eset-
ben indokolt. Például Jézus személyével 
kapcsolatban az „Emberfia” címnek álta-
lános alanyként való értelmezése – teoló-
giailag – meglehetősen problematikus érv, 
mivel Jézus az „Emberfia” kifejezés hasz-
nálatakor egy ószövetségi tradíciót követ, 
mely Dániel könyvén alapul. A tanulmány 
írójának tézise azonban mégis igazolható – 
ha nem is krisztológiai alapon –, mivel az 
Ószövetségben létezik egy olyan irat, ahol 
az „emberfia” kifejezés használata általá-
nos alanyként is értelmezhető: Ezékiel 
próféta könyve. A József Attila-szövegben 
(Szerkesztői üzenet) álló „emberek fiai” 
így ténylegesen visszavezethető lehet a 
Bibliára. József Attila szövegeinek teoló-
giai olvasata – mint azt például Szigeti 
Lajos Sándor kutatásai is bizonyítják – 
komoly lehetőségeket rejt magában, de 
Farkas János László tanulmánya a továb-
biakban úgy törekszik ennek az értelmezé-
si horizontnak a feltárására, hogy a szá-
zadelő nagy gnosztikus apostolának, 
Schmitt Jenőnek szellemi hatását igyek-
szik kimutatni József Attila szövegeiben. 
Mivel biográfiai kapcsolatról szó sem 
lehet, a tanulmány írója szövegpárhuza-
mok segítségével próbálja ezt a hatást 
bizonyítani. Bár Farkas érvelése időnként 
lebilincselően érdekes, sokkal inkább szól 
Schmitt Jenőről, mint József Attiláról.  

Veres András tanulmánya (Világképek 
dialógusa: József Attila Kosztolányi-bírá-
latáról) József Attilának Kosztolányi De-
zső Összegyűjtött verseiről írt bírálatát 
értelmezi. A tanulmány úgy követi végig a 

bírálat szövegét, mint a két költő életműve 
között kialakult dialógust, melyben világo-
san kimutathatóvá válik a két művész 
pozíciója: a homo aestheticus (Kosztolányi 
Dezső) és a homo oeconomicus (József 
Attila). A szöveg írója ezt követően a ho-
mo oeconomicus fogalmának lehetséges 
eredetét próbálja feltárni, miszerint az a 
társadalmi viszonylatokban és felelősség-
ben élő embert jelenti, s ezáltal József 
Attila marxizmusának egyik alapvető fo-
galma. Veres András nagy figyelmet fordít 
arra is, hogy tisztázza, milyen szempontok 
alapján bírálja József Attila Kosztolányit. 
Kimutatja, hogy József Attila bírálatában 
társadalmi és pszichológiai referenciákat 
keres Kosztolányi Őszi reggeli című köl-
teményéhez a költő korábbi verseiből 
(A szegény kisgyermek panaszai), valamint 
egy prózai művéből (Önmagamról). Ez az 
olvasási mód azért érdekes, mert József 
Attila a maga kritikájában pontosan úgy 
olvassa Kosztolányit, mint a tanulmánykö-
tet szerzői József Attilát. 

Veres András tanulmányát Beney Zsu-
zsa írása követi (József Attila inverz anya-
képei), mely jól mutatja, hogy egy költő 
milyen mélységekig képes értelmezni egy 
másik költő verseit. Kár, hogy tanulmánya 
elején Beney nem fejti ki elég világosan, 
hogy mit ért a metaforának és a vers 
képiségének az „egymásra csúsztatásán”. 
A metafora projekcióként határozódik 
meg, „mely a leírásnak tükör-, vagy árny-
képe”, egy olyan kivetítés, melyből időn-
ként patologikus jelenségek olvashatóak 
ki. Beney Zsuzsa két verset állít az értel-
mezés középpontjába: az Anya és a Szür-
kület című költeményeket. E két szöveg 
alapján alkotott pszichológiai olvasatban 
írja le József Attila inverz anyaképét: „Az 
inverzió, melyre a címben utaltunk, nem-
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csak a semmit szülő anya abszurd képére, 
a fiú tébolyának az anyára terhelése, tehát 
a semminek megfelelő téboly megszülésé-
re, hanem az anya és a fiú szerepének 
egymásra vetítésére is utal.” József Attila 
az anyát hiányként éli meg (az édesanya a 
hiány metaforája lesz), mely hiány azon-
ban önnön hiányának a projekciójaként 
jelenik meg. Ennek a hiányérzetnek az 
okaként – megmaradva a pszichológiai 
olvasaton belül – pontosan az anyának a 
kezdetektől átélt hiánya határozható meg, 
ami ténylegesen egy spirális egymásba 
játszódást eredményez. 

A pszichológiai olvasat jellemzi Fenyő 
D. György tanulmányát is (Megkapaszko-
dás és elszakadás), ami – akárcsak Beney 
Zsuzsa írása – szintén egy olyan József 
Attila-vers elemzésére épül (Könnyű em-
lék), amely nem tartozik a sokat hivatko-
zott szövegek közé. A vers értelmezésének 
referenciális pontjaként a tanulmány írója 
Hermann Imre 1943-ban írt tanulmányát 
adja meg (Az ember ősi ösztönei), mely a 
megkapaszkodást úgy írja le, mint a gyer-
meki létezés egyik alapvető ösztönét. 
A megkapaszkodás lehetetlensége: „konk-
rét képe az emlékekbe való kapaszkodás 
ugyancsak sikertelen kísérletének metafo-
rájává, az pedig a világtól való elszakadás 
metonímiájává” válik. A megkapaszkodás 
hiánya a könnyűség élményét implikálja, 
melyet Fenyő D. György végig is vezet a 
József Attila-életmű kései darabjain (He-
xameterek, Rejtelmek, Flórának). A Köny-
nyű emlék című verset szintén ebben a 
kontextusban interpretálja. Számomra egy 
kicsit indokolatlannak tűnt, hogy a vers 
szövegében a „könnyű emléket” követő 
„nehéz a szívem” jelzős szerkezetet a 
tanulmány írója „nyelvi közhelynek” mi-
nősítette. A könnyűség a nehézség ellenté-

te, s a szövegben maga a könnyűség imp-
likálja a nehézség érzését. Könnyűség és 
nehézség így egymást hatja át.  

Az első rész utolsó írása egy figyelemre 
méltó kísérlet: Szőke György József Attila 
és Beethoven című tanulmánya. A szöveg-
ben a halál küszöbén álló Beethoven és a 
kései József Attila utolsó művei lettek a 
vizsgálat tárgyai közös jegyeik alapján. 
A tanulmány nem kínál a művek összeve-
tésén kívül más referenciális pontot a két 
művész között, a szöveg így sokkal inkább 
nevezhető egy későbbi tanulmány vázlatá-
nak. 

A kötet második része József Attila 
életművét a szocalizmus és a pszichoanalí-
zis együttes kontextusában értelmezi. 
Erőss Ferenc tanulmánya (József Attila 
kultusza a pszichoanalízisben) mintegy 
bevezetése a tanulmánykötet második 
szakaszának. A szöveg írója feltérképezi a 
20. század első felében – elsősorban a 
Nyugat alkotóinak – a pszichoanalízist 
először prózapoétikailag is integráló, majd 
pedig a freudizmust kritikusan szemlélő 
korszakát. A szerző rámutat József Attila 
pszichoanalízishez fűződő kapcsolatának a 
különlegességére, hiszen a költő úgy mé-
lyedt el egy tudományos iskolában, hogy 
közben páciens is volt. Másrészről a 
Freud-kultuszt az irodalomban egybeveti a 
pszichoanalízisben tapasztalható József 
Attila-kultusszal. A tanulmány másik fon-
tos célkitűzése, hogy megpróbálja megha-
tározni a költő pozícióját a pszichoanalízis 
irányzatain belül. Véleménye szerint Jó-
zsef Attilára leginkább a pszichoanalízis 
baloldali irányzata, a SEXPOL hatott, 
melynek vezető alakja Wilhelm Reich 
volt. Ezt támasztja alá a költő Reich-
fordítása is, melyet 1997-ben Horváth Iván 
bocsátott közre. 
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Lengyel András írása, A pszichoanalízis 
mint „az ödipusz vallás teológiája” az 
1992 óta hozzáférhető Rapaport-levelek 
egyik értekező betétje alapján vizsgálja 
József Attila viszonyát a pszichoanalízis-
hez. A tanulmány kitér a levelek értelme-
zési nehézségeire, valamint arra, hogy 
mennyire tekinthetőek a költő öndiagnózi-
sának, illetve a pszichoanalízis kritikájá-
nak. A Rapaport-levelek szövegében talál-
ható egy definíció, mely megvilágítja ezt a 
kérdést, József Attila ugyanis a pszichoa-
nalízist úgy írja le, mint a „freudi formájá-
ban a neurotikusok ödipusz vallásának a 
theológiájá”-t. Lengyel e meghatározást a 
freudizmus freudomarxista kritikájaként 
értelmezi. Magát az „ödipusz vallás” kér-
dését azonban a tanulmány írója inkább a 
pszichoanalízis felől tárgyalja, különös 
tekintettel arra, hogy miként értelmezi a 
költő az ödipusz-konstellációt a Rapaport-
levelekben.  

Pszichoanalízis és marxizmus kapcsola-
tát tárgyalja József Attila értekezéseiben 
N. Horváth Béla tanulmánya is (Szocializ-
mus és mélylélektan, Wilhelm Reich és 
József Attila). A SEXPOL irányzat vezető-
jének és József Attilának a kapcsolatáról 
N. Horváth Béla a költőnek olyan érteke-
zései alapján beszél, mint az Egyéniség és 
valóság, a Rapaport-levelek, A szocializ-
mus bölcselete. Különösen fontos doku-
mentumként kezeli érvelésében József 
Attilának egy kéziratban maradt művét, 
mely Wilhelm Reich Dialektikus materia-
lizmus és pszichoanalízis című munkájá-
nak az ismertetése. A József Attila-érteke-
zések alapján végzett széleskörű kutatás 
valószínűvé teszi, hogy a költő gondolko-
dásában a pszichoanalízis és a marxizmus 
ötvözése elsősorban az őt ért Reich-
hatásnak köszönhető, mely nemcsak az 

értekező prózából, hanem a versekből is 
kimutatható (N. Horváth Béla példaként itt 
az Ős patkány terjeszt kórt kezdetű verset 
idézi). Az elemzés meggyőző, azonban 
számolni kell vele, hogy két gondolatrend-
szer egymásba fonódása, párhuzamossága 
bizonyos szempontból a kor értelmiségi 
közhelye. A költő kortársa, Vas István, 
például úgy vall erről az időszakról, mint a 
különböző „eszmék zűrzavaráról”, mely-
ben sokakat egyszerre érintettek a mar-
xizmus és a pszichoanalízis kérdései. Vas 
István önéletírása (Nehéz szerelem) egyéb-
ként nemcsak a történeti háttér pontos 
megrajzolásában nyújthatna segítséget a 
József Attila-kutatás számára, hanem ab-
ban is, hogy miként viszonyult saját kora 
József Attilához. Érdekes lenne például 
egy tanulmányban végigkövetni, hogy 
miként változik meg a József Attilához 
fűződő viszony Vas István életművében. 
Vas költészettörténeti megjegyzéseinek 
szisztematikus feldolgozása talán közelebb 
vihetne a két háború közötti magyar „késő-
modern paradigma” kérdésének konszen-
zusos rendezéséhez is. 

Tverdota György „Szublimálom ösztö-
nöm” című tanulmányában József Attila 
szublimáció-fogalmának értelmezését adja 
a lehetséges referenciák tükrében. A fo-
galmat két kérdés kontextusában határozza 
meg: [József Attila] „egyfelől azt mondja 
ki, hogy a tartalom [kiemelés: T. Gy.], 
amely a versben kifejeződik, az egyén 
ösztöneiben gyökerezik, illetve hogy a 
költői szó híradás, amelyet a psziché mély-
rétegei juttatnak felszínre.” Tverdota a 
lehetséges referenciák keresése közben 
idézi a szublimáció szó előfordulásait 
József Attila esszéiben, valamint részlete-
sen vizsgálja a szó jelentéstörténetét (al-
kimisták, Freud, Baudelaire). Tverdota 
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írásában a szublimáció József Attila poéti-
kájának egyik meghatározó módszerévé 
lép elő, melyet a tanulmány írója kitűnően 
illusztrál a költő szövegeivel. 

Valachi Anna szövege (A névvarázstól 
a pszichoanalízisig: József Attila, Sigmund 
Freud és Róheim Géza) József Attila kap-
csolatát tárgyalja a pszichoanalízis iránt 
elkötelezett néprajztudóssal, Róheim Gé-
zával, aki az analízis módszereit a nép-
rajzkutatásban is alkalmazta, különös te-
kintettel a népi eredetű átok- és varázs-
mondásokra. A biográfiai kapcsolatok 
mellett a tanulmány írója feltárja József 
Attilának – egészen a gyerekkorig vissza-
vezethető – kötődését a misztikához. Va-
lachi Anna tanulmánya leginkább iroda-
lomtörténeti munka, mely alig utal vers-
szövegekre, de az elemzés eredményei 
megteremthetik a további kutatás lehető-
ségét az itt feltárt szempontok alapján.  

A tanulmánykötet második része Kassai 
György tanulmányával zárul (Ősiség és 
folytonosság József Attilánál), mely a 
megszakítottság és folytonosság jelensé-
gének lehetséges pszichoanalitikus gyöke-
reit kívánja feltárni és példákkal igazolni 
József Attila költészetében. Kassai tanul-
mánya szintén azok közé a szövegek közé 

tartozik, amelyek nem kapcsolódnak köz-
vetlenül József Attila értekezéseihez. 

A tanulmánykötet függelékeként közölt, 
már említett kritikai áttekintésében Tver-
dota György (A József Attila-kutatás di-
lemmái) meglehetősen éles hangon bírálja 
a Tanulmányok József Attiláról című, 
2001-ben megjelent, Kabdebó Lóránt, 
Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán 
és Menyhért Anna által szerkesztett ta-
nulmánykötetet. A kritika középpontjában 
Kulcsár Szabó Ernő „Szétterült ütem háló-
jában” című bevezető tanulmánya áll, 
melynek szerzője szintén kritikus éllel 
bírálta a József Attila-kutatás hibáit és 
hiányosságait. Jelen írás nem kíván sem a 
kritika kritikája, sem pedig a kritika kriti-
kájának a kritikája lenni, csupán egyetlen 
jellegzetességre kívánja felhívni a figyel-
met. Tverdota György többször említi, 
hogy a kutatást csak a különböző kutatási 
csoportok és iskolák közötti dialógus vihe-
ti előre. Véleményem szerint ez a dialógus 
csak akkor jöhet létre, ha a különböző 
irányzatok képviselői nemcsak bírálataik-
ban, hanem tanulmányaikban is idézik a 
másik tábor eredményeit, és felhasználják 
azokat a referenciákat, melyeken az ő 
kutatásaik alapulnak. 

Kránicz Gábor 


