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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

2005-ben ünnepeljük József Attila születésének századik évfordulóját. Ebbõl az
alkalomból jelenik meg – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meg-
hirdetett centenáriumi pályázat egyik nyerteseként és a Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatásával – a Thalassa jelen, 2005/2–3. száma. József Attilát külön-
leges kapcsolat fûzi a magyarországi pszichoanalízis történetéhez. Egyike volt
azoknak a – huszadik század elsõ évtizedeiben fellépõ – íróknak, akik fontos sze-
repet játszottak a pszichoanalízis irodalmi recepciójában Magyarországon. A Nyu-
gat köréhez tartozó írók voltak az elsõk, akik költõi vagy prózai mûveikben, esszé-
ikben és tanulmányaikban felhasználták a pszichoanalízis fogalmait, illetve a lélek-
elemzés szemléletmódját alkalmazták a belsõ valóság ábrázolásában. József Attila
e recepciótörténetnek már második nemzedékéhez tartozik. Nem csak írói eszköz-
ként és gondolati paradigmaként alkalmazta, hanem át is élte a pszichoanalízist –
elsõsorban mint páciens, aki több analitikussal volt rövidebb-hosszabb terápiás
kapcsolatban. Ez az életrajzi tény azután mûveiben is visszhangra talált. Mint Len-
gyel András írja, „[…].bár kétségkívül páciensként ismerkedett meg a pszichoana-
lízissel, ismereteit hamar önmaga és a világ mélyebb és összetettebb értelmezésé-
re használta föl. Önanalízisei és ezek gondolkodástörténeti következményei egy
olyan, sok szövegben jelen lévõ pszichoanalitikus »narratívá«-vá állnak össze,
amely egyéni sorsát, költészetét is mélyen meghatározta, s amelynek részletekbe
hatoló, finom elemzése megkerülhetetlen.”1

József Attila és a pszichoanalízis kapcsolatának kutatása hosszabb múltra tekint-
het vissza; a költõ „freudista kötõdéseinek” (újra)felfedezése és szisztematikusabb
elemzése a hetvenes évek végétõl, a nyolcvanas évek elejétõl kezdve jelentõsen hoz-
zájárult a magyarországi pszichoanalízis újralegitimálásához és történeti múltjának
feltárásához. A kutatómunka során olyan – alapvetõ kiindulópontul szolgáló – mû-
vek jelentek meg, mint Bókay Antal, Jádi Ferenc és Stark András „Köztetek lettem
én bolond…” címû könyve 1982-ben, vagy a Horváth Iván és Tverdota György által
szerkesztett „miért fáj ma is”. Az ismeretlen József Attila címû kötet. Eme könyvek
– és más, idõközben megjelent cikkek, tanulmányok – nyomán ma már elég ponto-
san ismerjük József Attila pszichoanalízissel való találkozásainak kronológiáját és
fõ dokumentumait. Éppen ezért jelen számunkban nem foglalkozunk a József Atti-
lát ért különféle terápiás hatások vizsgálatával vagy minõsítésével, sem pedig beteg-
ségdiagnózisának sokat vitatott (és nehezen, talán sohasem eldönthetõ) kérdésével.
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Ehelyett inkább a Lengyel András által jelzett „pszichoanalitikus narratívának” a
finomabb elemzéséhez, a kontextusok, gondolati hatások és párhuzamok feltárá-
sához szeretnénk hozzájárulni.

E hatások és párhuzamok számbavételét célozza jelen számunk több tanulmánya.
Így Valachi Anna dolgozata Ferenczi Sándor mûveinek József Attilára gyakorolt hatá-
sát rekonstruálja, párhuzamot keresve a két „enfant terrible” világlátása között. Szõke
György a Babitshoz írt versrõl, a „Magad emésztõ…”-rõl mutatja ki, hogy az keletkezé-
sét tekintve a költõ önanalízisének része. Paneth Gábor írása Hermann Imre
„hõtájékozódási elméletének” szemszögébõl vizsgálja a fiatal József Attila szonettko-
szorúját, Hárs György Péter és Komálovics Zoltán cikke pedig Juhász Gyula 1917-ben
papírra vetett „Patologika” címû feljegyzéseit veti össze József Attila pszichoanalitikus
feljegyzéseivel, a „Szabad-ötletek jegyzéké”-vel. Két dolgozat foglalkozik – igen eltérõ
szempontból – a késõbbi hatásokkal. Zsák Judit a József Attila-kultuszt és annak „de-
konstrukcióját” elemzi Orbán Ottó mûveiben, Papp Orsolya pedig József Attila „Füst”
címû versének különféle értelmezéseit mutatja be „laikus” befogadók egy csoportjában.

Az elsõsorban József Attila analitikusaként ismert Gyömrõi Edit változatos, fordu-
latokban bõvelkedõ, az irodalomra, az etnológiára, a képzõmûvészetre és – József Atti-
la szempontjából nem elhanyagolható módon – a politikára és a freudomarxista törek-
vésekre kiterjedõ életútját Borgos Anna mutatja be. Ehhez kapcsolódik Gyömrõi Edit
visszaemlékezése Berlinben töltött éveire.

A pszichoanalízis alkotja e számunk valamennyi tanulmányának hátterét és fo-
galmi keretét, de az írások egy része a pszichoanalízist magát is problematizálja, il-
letve különféle elméleti irányokból közelít hozzá. Bókay Antalnak a „Nincsen
apám se anyám” címû verset középpontba állító dolgozata a pszichoanalízis segít-
ségével a szelf-konstrukció és a szubjektivitás szövegeinek természetét ragadja
meg, felhasználva azt a dekonstruktív-retorikai elemzõ technikát, amelyet a pszi-
choanalízis a nyelvi természetû elfojtott formák feltárása során kifejlesztett. Ha-
sonló szemléletmód jegyében született Varga Zoltán tanulmánya a „Szabad-ötle-
tek jegyzéké”-rõl, Barták Balázs dolgozata pedig az Ödipusz-komplexus különféle
értelmezési lehetõségeit tematizálja József Attila versei kapcsán.

Jelen számunk azt a felfogást képviseli, amely szerint mind a pszichoanalízist, mind
pedig József Attila alkotásait nyitott mûnek kell felfognunk. A mûvek pszichoanalitikus
értelmezése és a pszichoanalízis-értelmezések tehát nem zárulhatnak le az életrajz és az
analitikus kapcsolatok mégoly teljes feltérképezésével sem. Ám ahogyan József Attila
személye és a körülötte zajló viták, feldolgozatlan indulatok és szenvedélyek elhalvá-
nyodnak, kikerülnek a kortársak és a közvetlen utókor kommunikatív emlékezetébõl,
úgy válik egyre inkább alapvetõ, a pszichoanalízis és az irodalomtudomány viszonyát
érintõ elméleti kérdéssé József Attila és a lélekelemzés közös terének vizsgálata, Peter
Brooks kifejezésével a „találkozás és a szembesítés” a pszichoanalízis fogalmi rendsze-
re és a mûvek között.2

Jelen számunk ezt a találkozást és szembesítést kívánja elõmozdítani.

Erõs Ferenc




