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– Sokszor elhangzik, hogy a törté-
nelemhez úgy a legkönnyebb kö-
zeledni, ha valamiképpen szemé-
lyes, „emberarcú” a vizsgálódás 
iránya. Valószínűleg sok család 
birtokában léteznek a 20. száza-
dot dokumentáló iratok: levelek, 
naplók, feljegyzések, fényképek, 
képeslapok stb. Miért lehet fontos 
a nagyközönség számára, ha hoz-
záférhetővé, böngészhetővé válik 
a 20. század mindennapjainak 
dokumentálása?
 – Ahogy Mihály is gyakran em-
legeti a szövegeiben: a hétköz-
napok történései elmúlnak, elil-
lan minden, amit átéltünk. Az 
iratai megtartottak valamennyit 
ebből az utókor számára. Bár 
első látásra úgy tűnhet, hogy 
mindez túl személyes, távo-
labbról tekintve nem az, hiszen 
egy egész közösség hétköznapi 
harcai, álmai, vágyai, a kultúra 
szövete lüktet bennük. A csa-
ládok tulajdonában levő irat-
anyag igencsak értékes, nem-
csak családi, hanem közösségi 
és tudományos szempontból is. 
Tyukodi Mihály maga is megél-
te azt, hogy a szeretett nővére 
iratait kidobták a nővére halála 
után, és mire ő elment értük, 
már nem találta meg. Ezért is vi-
zionálta borúsabb napjain, hogy 
az ő iratai is szemétben végzik. 
Szerencsére az ő esetében nem 
ez történt. A 20. század papír 
alapú kultúrájának nyomai még 
sok otthonban fellelhetők, és jó 
lenne, ha ezeket a közösségünk 
megóvná valamilyen módon.

– Feltételezhető, hogy miután 
ilyen mélységben foglalkoztál 
Tyukodi Mihály iratanyagával, 
mondhatni „személyes ismerő-
söddé” vált az 1997-ben elhunyt 
lelkész. Ha valaki élő személy 
múltjáról szeretne megtudni sok 
információt, interjúkat készít vele. 
Hogyan tudnád megfogalmazni, 
miben különleges ez a fajta „sze-
mélyesség”, ami tulajdonképpen 
papír alapú, és mindössze iratok 
vizsgálatán alapulhat?
– A kérdéseimet valóban nem 
élő személyeknek tettem fel, 
hanem az iratoknak. Az ilyen 
munka egy kicsit a nyomozás-
hoz hasonlít. Az elején senkit 
nem ismersz, hanem olvasol, ol-
vasol, és csak lassan érted meg 
a történetet. A kérdések megvá-
laszolásához állandóan ugrálni 
kellett az egyes iratok, egyes je-
lentések között. Időnként vissza 
kellett térnem és módosítanom 

kellett a saját értelmezéseimet 
a legújabban elolvasott iratok 
függvényében, hiszen meglehet, 
hogy egy iratot 5 éve olvastam, 
és a hozzá közvetlenül kapcsoló-
dó iratot pár év múlva, hiszen az 
iratanyagban nem időrendben 
követték egymást a szövegek, 
hanem időnként összevissza. 
A munka közben aztán egy-
szercsak kezdtem úgy érezni, 
mintha valóban személyesen 
ismertem volna ezeket a szemé-
lyeket, hiszen kicsit benne éltem 
a történeteikben, és ezt a törté-
netet próbáltam a magam esz-
közeivel elérhetővé tenni mások 
számára is. Ahogy a könyvben is 
írtam, idővel kialakult bennem 
egyfajta tudós empátia azokkal 
kapcsolatban, akikről írtam, hi-
szen én is örültem örömeiknek 
és megszenvedtem bánataikat. 
És ha valaki kíváncsi arra, hogy 
meddig tud a kutató elmélyül-
ni ezen iratok révén a múltban, 
akkor ehhez talán elég megem-
líteni azt a pillanatot, amikor 
épp olvasom, hogy a főszereplő 
1989-ben keresi a lakásban a 
CEC-szelvényét, és én a homlo-
komra csapok, mert vele ellen-
tétben én emlékszem, hiszen 
leírta, hogy melyik fi ókba tette 
még 1980-ban.

– Érdekesség, hogy mintha jóslat-
szerű lenne Tyukodi Mihály 1988-
ban papírra vetett mondata, 
miszerint: „Kérdem e januárvégi 
reggelen: ki fogja ezt az írást va-
lamikor is elolvasni?”. Nos, neked 
köszönhetően széles olvasói réteg 
tanulmányozhatja mindazt, amit 
leírt. Jelent-e ez egyfajta elégtételt 
számodra?
– Mindenképpen. 1992-ben azt 
írja Mihály egy helyen, hogy el-
kezdi rendezni az anyagait, mert 
nem várhatja el senkitől, hogy 
ezzel vesződjék, ám végül nem 
fogott neki ennek a munkának. 
Én viszont igen, és ellentét-
ben a feltételezésével, szívesen 
vesződtem az anyagával, ráadá-
sul a munka részemről nincs 
még lezárva. Volt részem bőven 
kihívásban, hiszen igen sok 
szempontból kívülálló voltam, 
aki nem ismerte ezt a világot, 
ami engem motivált és roppant 
kíváncsivá tett. És bár nem kap-
tam minden kérdésemre választ 
a kutatás során, mégis remélem, 
hogy az olvasók velem együtt 
meglátják a meg nem ismerhe-
tő dolgok szépségét is, amire a 
könyv alcímében utaltam.

 » K. J.

Egy mindeddig ismeretlen és 
kiadatlan József Attila vers 

kéziratára is lehet licitálni az 
antikvarium.hu portál online ár-
verésén. A kézzel írt, nyolcsoros 
költeményt 1935. március 8-án 
vetette papírra József Attila töltő-
tollal egy noteszbe. A vers címe 
Edit, címzettje József Attila anali-
tikusa és szerelme, Gyömrői Edit. 
Az eddig ismeretlen vers nem egy 
korai zsenge költemény, hanem 
már József Attila érett korszaká-
ból származik – derül ki a szer-
vezők MTI-hez eljuttatott össze-
foglalójából. Legutoljára 17 évvel 
ezelőtt találtak Magyarországon 
a kutatók előtt ismeretlen József 
Attila-verset. A kéziratlapot 1945-
ben a rendőrség kobozta el tu-
lajdonosától, Barta István bank-
hivatalnoktól, aki József Attila 
közeli barátja volt a költő utolsó 
éveiben. Az erről szóló igazolás 
egy szintén ugyanakkor elkob-
zott kötetből, Ballagi Mór Új tel-
jes magyar és német szótárából 
került elő, amelyet Arany János 
dedikált 1881-ben. A kötet, amely 
eredetileg akár József Attila 
könyvtárának darabja is lehetett, 
szintén szerepel az árverésen. Az 
Edit című vers előkerülése vihart 
kavart a magyarországi irodalom-
történészek körében. Az életmű 
egyik legelismertebb szakértője, 
Tverdota György irodalomtörté-
nész, a József Attila Társaság el-
nöke és számos, a költővel foglal-
kozó könyv szerzője, szerkesztője 
a társaság honlapján is közzétet-
te véleményét, amelyben több 
ponton megfogalmazza kétsége-
it. A legfontosabb probléma esze-
rint az, hogy az Edit című szöveg 
nem vers. „Nem kész vers, hanem 
egy verscsíra, egy fogalmazvány, 
ami egy készülő vagy készíteni 
tervezett vershez írt első nekifu-
tásnak tekinthető” – írta Tverdo-

ta. Úgy fogalmazott, az Edit cím 
azért is meglepő lenne egy kész 
versnek, mert szintén 1935 tava-
szán, áprilisban meglehetősen 
rideg hangvételű levelet ír neki 
József Attila. Ebben a megszólítá-
sa a vezetékneve (Kedves Gyöm-
rői), ráadásul a költő sérelmezi a 
pszichoanalitikus egy szerinte in-
korrekt lépését, és kilátásba he-
lyezi a terápiás kapcsolat felmon-
dását. Az aukció összesen 223 
tétele között van Radnóti Miklós 

Pogány köszöntő című aláírt és 
számozott könyve. Ez volt a költő 
első önálló verseskötete, amely-
nek első 25 példánya Túri-Tauber 
Vilmos illusztrációival együtt je-
lent meg. Az árverésre kínált pél-
dányban az illusztrációk mellett 
Túri-Tauber Vilmos és Radnóti 
Miklós kézjegye is megtalálható. 
Szerepel az árverésen Gárdonyi 
Géza A kékszemű Dávidkáné 
című kisregényének dedikált 
példánya. Az Egri csillagok „mel-
léktermékeként” született, török 
időkben játszódó történet első ki-
adását a szerző Werner Adolf Vil-
mosnak írta alá. A ciszterci szer-
zetes és irodalomtörténész egyike 
volt azoknak, akik utoljára be-
szélhettek az íróval. Az aukción 
licitálni lehet még mások mellett 
Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Füst 
Milán, Gobbi Hilda, Puskás Fe-
renc, Kertész Imre, Babits Mihály, 
Boncza Berta és Rákosi Mátyás 
kézjegyével ellátott kötetekre is. 
A dedikált vagy autográf bejegy-
zéssel ellátott könyveket kínáló 
árverésen csütörtöktől tíz napig 
lehet online licitálni.

Elárverezik József Attila előkerült versét

József Attila: Edit

Ezért üldögélek
a világban

Minden pillanat
édes, kellemes

Ezért a szivemen
már nem
sötét dolgok ülnek
Kedvesem, mosolygok.

Bp. 1935. márc. 8.

A vers kéziratát a rendőrség 1945-ben kobozta el tulajdonosától

József Attila analitikusának, szerelmének, Gyömrői Editnek írta a verset
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