
 

TÖRÖK SÁNDOR MÁTYÁS 

Adalékok József Attila életéhez Németh Andor munkafüzetében 
 

Németh Andor hagyatékában, vegyes tartalmú jegyzetfüzetei és noteszei között van 
egy kis füzetecske, melynek borítóján „Munkafüzetek” cím szerepel, alatta: „1. 1927. 
szeptember 10.”. A rajta szereplő cím ellenére – bár találni benne pl. egy Stendhal-
tanulmányhoz készített jegyzeteket is – tulajdonképpen naplóbejegyzéseket tartal-
maz: Németh saját életének eseményeit egy-egy vázlatos feljegyzésben napról napra 
összefoglalja 1927. szeptember 10-től október 12-ig. Megtudjuk, hogy az adott idő-
szakban hol volt, kikkel érintkezett, min dolgozott, milyen anyagi helyzetben volt. A 
dokumentumot eddig még nem dolgozta fel a szakirodalom. Jelentősége aligha be- 
csülhető túl, hiszen a rövid beszámolók nemcsak szerzőjük életművének kutatásához 
tartalmaznak jelentős adalékokat, hanem a vele szoros barátságot ápoló kortársai 
életébe is betekintést nyújtanak.  

József Attiláról is szerepel egy bejegyzés a negyedik lap verzóján, amikor Né-
meth a szeptember 18-i vasárnap eseményeit foglalja össze: 

Egész nap Makai Ödönéknél. […] A nappaliban Attila verset írt: főzz neki Lucy tyuklevest, 
fogd meg ügyetlen karjait, míg hátranézel eltűnik és rózsaszinné változik.1 

E rövid bejegyzés igencsak fontossá válik, ha alapul vesszük Szabolcsi Miklós megál-
lapítását, miszerint 1927 őszéről kevés dokumentum maradt fenn József Attilától, ami 
megnehezíti élete e szakaszának rekonstrukcióját. A Kemény a menny első lábjegyzet-
ében írja Szabolcsi, hogy a költő Párizsból való „hazaérkezésének pontos időpontját 
nem ismerjük, a terminus ante quem szept. 22.; ekkorra keltezi a Németh Andor című 
medáliát”.2 A Munkafüzetekből azonban kiderül, hogy József Attila már szeptember 
18-án otthon volt családja körében. Ezen a vasárnapon magát Németh Andort látták 
vendégül, és a költő az Abbázia nevű kávéházban még verset is írt, talán éppen leg-
jobb barátja számára. 

E vers szövege, amelyet Németh idéz, csaknem megegyezik annak a töredéknek az 
első versszakával, amely egy, a Makai család tulajdonában lévő, a simon jolán (326a.) 
című medáliát tartalmazó gépirat hátoldalán, ceruzával írva maradt fenn. A tördelésen 
és a központozáson kívül pusztán a „Lucy” név írásában, valamint a „tyukleves” szó 
huslevesre cserélésében mutatkozik némi különbség a két változat között: 

főzz neki lüszi húslevest 
fogd meg ügyetlen karjait 
mig hátranézel eltünik 
és rózsaszinné változik 
 
egy felhőn alszik délután 
húzd összébb jól a sálodat3 

1 Németh Andor „munkafüzete”: kézirat a PIM kézirattárából (raktári szám: V. 3661/19/2.) 
2 SZABOLCSI Miklós, József Attila élete és pályája, Bp., Kossuth, 2005, II, 949. 
3 JÓZSEF Attila összes versei. 1927–1937, II, s. a. r. STOLL Béla, Bp., Balassi, 20052, 7. 
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Németh Andor minden bizonnyal ennek a töredékben maradt versnek a szövegét 
írta bele munkafüzetébe. A két változat közötti csekély különbségek arra engednek 
következtetni, hogy vagy a költő diktálta le neki a versrészletet, vagy emlékezetből 
idézte azt fel. A [főzz neki lüszi huslevest…] (328.) kezdetű verstöredék tehát 1927. 
szeptember 18-án íródhatott. A simon jolán (326a.) minden bizonnyal ezt megelőző-
en keletkezett. Legalábbis valószínűbb – ahogyan Stoll Béla sugallja az Összes versek 
kritikai kiadásában4 –, hogy a töredék e vers gépiratának hátoldalára utólag lett felje-
gyezve, mint az, hogy a költő egy már megkezdett vers kéziratának hátoldalára gé-
peli egy elkészült művét.  

A Németh munkafüzetében talált adat tehát segít a Két vázlat (326b., 327b.) ke-
letkezéstörténetének rekonstruálásában. A Stoll Béla által felállított sorrend a versek 
és a versváltozatok között ezt nem tükrözhette, hiszen csak a németh andor (327a.) 
megírásának idejét lehetett tudni. Most azonban világossá vált, hogy a simon jolán 
(326a.) keletkezett legkorábban, ezt követte szeptember 18-án a [főzz neki lüszi 
huslevest…] (328) kezdetű töredék, majd szeptember 22-én a németh andor (327a.). 
Úgy gondolom, hogy a simon jolán (326a.) nem íródhatott szeptember 18-ánál sokkal 
korábban, hiszen a gépiratnak kéznél kellett lennie ahhoz, hogy József Attila a hát-
oldalára írhassa az említett töredéket. Ha helyes ez a feltételezés, akkor a Két vázlat 
1927-es előzményei szoros egymásutánban kerültek ki a költő műhelyéből, keletke-
zésük között csak néhány nap különbség lehet.  

Talán túlságosan is magától értetődőnek vette a szakirodalom, hogy a [főzz neki 
lüszi huslevest…] a Németh Andorról írt vers (327b.) korábbi változatának töredéke 
volna. Mindössze egyetlen sora került át a végleges műbe, ami önmagában nem 
bizonyítja ezt a leszármazást. Az egyes verssornak ehhez hasonló vándorlása József 
Attila más művei között is megfigyelhető. Például a Kínos, szögletes múlásomnak 
(361a.) a tizedik sora, a „Mig gőggel fortyog sokak babja” a Medáliák (367.) kilence-
dik versébe kerül át: „s míg gőggel fortyog a bab és sziszeg” – mégsem állítható, 
hogy a két műnek különösebb köze volna egymáshoz. A Munkafüzetekben szereplő 
versrészlet viszont megerősítheti a [főzz neki lüszi huslevest…] (328.) és a Németh 
Andor (327b.) közti rokonságot. Az a tény, hogy a verstöredék éppen Németh láto-
gatásakor keletkezett, s hogy a vendég feljegyezte saját jegyzetfüzetébe, valószínűsí-
ti, hogy címzettje ő maga lehetett. Persze a szöveg gyámolításra szoruló alakját 
eddig sem volt nehéz azonosítani a mindennapi életben legendásan nehezen boldo-
guló Németh Andorral. A töredék – a végleges változathoz hasonlóan – gunyoros 
hangneme mellett is őrzi József Attila áldozatkészségét barátja iránt, amelyről maga 
az érintett is megemlékezik Medáliák c. cikkében: 

Mikor József Attilával megismerkedtem mindketten végtelenül elhagyatottak voltunk. Én 
voltam az idősebb, ő a bizakodóbb. Ismerkedésünk első percétől kezdve ösztökélt, unszolt, 
mindenáron fel akart rázni csüggedtségemből, apátiámból. Valójában mindvégig ez maradt 
a viszonyunk. […] »Ne aludj! Ébredj fel!« – rázott fel olykor.5 

4 I. m., 5, 7.  
5 NÉMETH Andor, Medáliák = N. A., A szélén behajtva, , Válogatott írások, s. a. r., ut. RÉZ Pál, bev. DÉRY 
Tibor, Bp., Magvető, 1973, 299. 
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A források ismeretében különösnek tűnik, hogy József Attila neve a Munkafüze-
tekben az imént tárgyalt szövegrészen túl mindössze egyszer fordul elő: Németh a 
szeptember 21-i bejegyzésben emlegeti még „Attila verseit”. Holott mind József 
Jolán, mind maga Németh Andor úgy emlékszik, rendszeres vendég volt Makai 
Ödönnél ebben az időszakban. „Egyedül Németh Andor járt továbbra is hozzánk, 
őt mindannyian nagyon szerettük.”6 – írja a költő idősebb nővére, Németh pedig 
mint „a Lovag utcai lakás mindennapos vendége” beszél magáról József Attila című 
monográfiájában.7 Az mindenesetre bizonyos, hogy azok az „esztétikai vitákkal 
fűszerezett csatangolások” a József-testvérekkel, melyekből a Medáliák születtek,8 a 
Munkafüzetek bejegyzései alapján szeptember 18-tól kezdődhettek, és mivel e be-
jegyzések nem árulkodnak a csatangolások rendszerességéről, minden bizonnyal 
később, 1927. október 12. után (az utolsó bejegyzés ideje) válhattak gyakoribbakká. 

Ugyancsak különös, hogy a Munkafüzetek szeptember 22-i bejegyzésében Né-
meth nem tesz említést a németh andor (327a.) című medália József Attilától kapott, 
saját tárcájában őrzött (majd később elveszített) kéziratáról, amelyet az imént idézett 
monográfiájában 1927. szeptember 22-i keltezéssel közölt.9 Ez azzal magyarázható, 
hogy a kéziratot nem keletkezésekor, hanem valamivel később kaphatta meg a köl-
tőtől, talán legközelebbi találkozásuk alkalmával, amely a munkafüzetben foglaltak 
tanúsága szerint október 12-ig nem következhetett be. De az sem kizárt, hogy egy-
szerűen nem tartotta szükségesnek, hogy erről feljegyezést készítsen, hiszen a ka-
pott kézirat már önmagában emléket állított az ajándékozás gesztusának. 

Németh Andor munkafüzete rengeteg érdekességet tartalmaz még, amelyek ki-
fejtése túlfeszítené e rövid közlemény kereteit. Annyit azonban érdemes még meg-
jegyezni, hogy a borítóján szereplő írás a dokumentumnak önmagán a szó szoros 
értelmében túlmutató jelentőségére is fényt vet. A „Munkafüzetek” cím és az alatta 
szereplő 1-es szám arra a következtetésre csábít, hogy a füzetnek folytatásai is vol-
tak, amelyek vagy elvesztek, vagy még lappanganak valahol. Az 1-es szám alatt sze-
replő dátum (1927. szeptember 10.), amely a füzet első bejegyzésének időpontját 
jelöli, így, a borítóra írva, a rendszerezés megkönnyítését szolgálhatta. Mondanom 
sem kell, mekkora hatással volna a kutatásra, ha Németh Andornak akárcsak még 
egy ilyen jegyzetfüzete előkerülne. 
 
 
 

6 JÓZSEF Jolán, József Attila élete, Bp., Cserépfalvi, 19412, 297. 
7 NÉMETH Andor, József Attila = N. A., József Attiláról, s. a. r. RÉZ Pál, Bp., Gondolat, 1989, 46. 
8 Uo., 52. 
9 I. m., 55. 
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