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JÓZSEF ATTILA SZEGEDEN 
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»Valaki az Értől indul el — S befut a szent, nagy Óceánba.« József Attila pályájára is 
érvényes Ady költői szimbóluma : a külvárosok proletár-gyereke, a makói kisdiák, a szegedi 
ifjú poéta immár nemzeti klasszikusunk, s életműve a világirodalomé. 

Pályakezdésének megrajzolása — mint egész életéé —, nem könnyen megvalósítható 
föladat. Az eddigi életrajzi irodalom, még.ismeretlen, hírlapi adatok, levélbeli megnyilatko-
zások és kortársi visszaemlékezések mozaikjaiból első lépésként csupán a költő élete e sza-
kaszának története rekonstruálható. E kikerekített életrajzi vázlat nem is óhajt többet, mint 
az oeuvre értelmezői számára biztos fogódzókat vagy legalábbis nyomravivő útjelzőket adni, amelyek 
megkönnyítik az életművet összefoglaló, a költő egész munkásságát áttekintő dolgát. 

Illőnek ta r tom megemlíteni, hogy József Attila szegedi életének föltárásával már mások 
is foglalkoztak, illetőleg foglalkozni akar tak. így Tárnok László írói néven tevékenykedő ifj : 
Tóth László 1942-ben mint előkészületben levő tanulmányát hirdette az enyémmel azonos 
címmel ilyen tárgyú munkájá t . 1 Néhány cikket a kortárs és bará t , Magyar László is írt a költő 
szegedi életérői.2 József Jolán egy tervezett előadásának szövegét is közölte hasonló címmel 
egy szegedi lap, bár ez nem volt több, mint amit könyveiből ugyané tárgykörből ismerünk.3 

Szász Ferenc rövid cikke sem ad a Horger-ügyről és ennek költői visszhangjáról többet , mint 
ami a versek és a curriculum vitae ismeretében köztudott .4 Lőkös Zoltán alkalmi r iport ja 
már ad érdekes és ú j adatokat.^ Vásárhelyi Júlia cikke ismét csak a már ismert adatokat 
eleveníti föl.6 Szabolcsi Gábor kéziratban elkészült — ugyancsak e tanulmányommal azonos 
című — munká ja nem annyira életrajzi jellegű, mint inkább a költői technika ez időbeli 
fejlődésének elemzése.7 Ugyancsak Szabolcsi Gábor értékes verseket és leveleket te t t közzé. 

1 Vö. I f j . Tóth László : Tömörkény István irodalomtörténeti sorsa. Szeged, 1942.'31. 1. 
2' Magyar László : Hogyan ismerte fel Juhász Gyula egy makói kisdiákban az ú j magyar 

költészet nagy lángelméjét : József Att i lát? Esti Kurír, 1942. április 4. — Uö : Milyen volt 
szőkesége, Bp. 1942. — Uö : József Attila érettségije. Hírlap, 1948. június 20. — Uö : A 
limbus meséje. Délmagyarország, 1954. december 2. 

3 József Jolán: József Attila Szegeden. Délmagyarország, 1943. február 21. — Uö : 
József Attila élete. 3. kiad. Bp. 1947. — Uö : A város peremén. 2. kiad. Bp. 1952. — Vö. még 
uö : »Nekem is öcsém volt Attila.« Független Magyarország, 1949. április 11. 

4 Szász Ferenc : József Attila és a szegedi egyetem. Délmagyarország, 1945. május 13. 
5 Lőkös Zoltán : Régi lakótársa, Horesnyi elvtárs beszél József Attila szegedi diák-

életérői. Délmagyarország, 1947. január 1. — It t említem meg; az érdekesség kedvéért, hogy 
Lőkös Zoltán è cikkéből is kitetszően, volt osztálytársam, Gergely András is foglalkozott a 
gondolattal, József Attila szegedi éveinek fölkutatásával. Őtőle hallottam egyébként — ha 
jól emlékszem, 1941-ben, hatodik gimnazista koromban —, elsőízben József Attiláról a szegedi 
Baross-gimnázium önképzőkörén. 

6 Vásárhelyi Júlia : József Attila és Juhász Gyula találkozása életben és halálban. 
Szivárvány, 1947. december 13. 

' Szabolcsi Gábor: Nem én kiáltok. József 'At t i la Szegeden. Kézirat. A makói József 
Attila-múzeum adat tára ( = Adattár) 41. sz. 
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a szegedi évekből.8 Végül e sorok írója foglalta hírlapi cikkben össze, amit mostanáig t u d t u n k 
a költő szegedi tartózkodásáról.9 Kéziratban lévő nagyobb tanulmányomban, mely Espersit 
Jánosról szól, s benne mind József Attila, mind Juhász Gyula életére, költészetére vonatkozó 
még ismeretlen dokumentumokat dolgoztam föl, ugyancsak több adat van a költő szegedi 
korszakáról.10 Legújabban pedig Fehér Ede, a Horger-eset t anú ja számolt be a híres és a költő 
sorsát erősen meghatározó jelenetről, valamint a költő egyetemi környezetéről.1 1 

Mindezeket is összefoglalva kísérlem meg a következőkben József Attila szegedi kap-
csolatainak és tartózkodásainak fölvázolását. 

2 

Az előzmények ismeretesek. A fiatal kisdiák 1920 őszén a makói gimnázium tanulója, 
a DEMKE-internátus lakója lesz.12 Különbözetire készül a négy polgári u tán, s lelkes öröm-
mel veti magát a tanulásba.1 3 November 2-án kelt levelében közli nővérével, hogy szénszünet 
kezdődött , s kérdi, hová menjen az internátusból, ahol kívüle még csak hárman marad tak , 
a többiek mind hazautaztak. »A tanár , aki engem tanít — ír ja itt — az is haza utazik Sze-
gedre, és azt az ajánlatot tet te , hogy én is menjek vele őhozzájuk Szegedre. De ez két azaz. 
ket tő ezer koronába jönne havonként.«14 A tanár , aki Galamb Ödön előtt latinra taní tot ta 
Atti lát , J irkovszky Sándor, hamarosan nyugdíjba is ment, s hazaköltözött Szegedre.15 

Attila a hosszú szénszünetet (nov. 2-től nov. 20-ig, majd dec. 11-től febr. l.-ig)1» az in ter -
nátusban töltötte ; úgy látszik, nővére nem tudta födözni a szegedi vendégeskedés költségeit. 
November 5-én engedélyt kap a különbözetire,17 s 13-i levelében már arról számol be, hogy-
ú j tanár tan í t ja lat inra.1 8 Ez Galamb Ödön, aki ugyan a gimnáziumban csak később és csupán 
rövid ideig tan í t ja , de mint kollégiumi fölügyelő hamar megismeri a tehetséges diákot ; 
megismeri és megszereti, meglátja benne a tehetség csalhatatlan jeleit : az átlagon felüli 
értelmet, megbízhatóságot és fölfokozott önérzetet. Nemcsak a ty jává válik a szegény árva 
gyereknek, de hamarosan jó bará t jává is. 

A makói éveknek az eddigi életrajzi irodalom adatai t is kiegészítő képét itt most e l -
nagyoljuk (tán lesz alkalmunk még külön földolgozni), s csupán azokat a mozzanatokat 
említ jük, amelyek szegedi kapcsolatainak kialakulását teszik világosabbá. Galamb Ödön viszi 
el hírét a makói újságírókhoz, köztük Espersit Jánoshoz, s Espersit János ismerteti meg a 
fiatal diákköltőt a Makóra kijárogató Juhász Gyulával. Hogy ez a megismerkedés mikor tör-
tént , nem tud juk ; valószínűleg a szegedi költő 1922 február jában vagy áprilisában tö i tént 
makói látogatásai alkalmával.1 9 S szinte jelképes, hogy a Galamb Ödön és Espersit J ános 

8 Szabolcsi Gábor : József Attila ismeretlen kézirata. Tiszatáj, 1951: 94—97. 1. 
9 Péter László : József Attila Szegeden. Délmagyarország, 1953. december 3. 
10 Péter László : Espersit János (1879—1931). Ismeretlen adatok József Attila és Juhász 

Gyula életéhez, költészetéhez. (Sajtó alatt .) AkadémiaiKiadó. Irodalomtörténeti Füzetek l . s z . 
11 Fehér Ede : A Horger-ügy. József Attila szegedi évei nyomában. Délmagyarország, 

1954. július 25. 
w József Jolán : József Attila élete, 155. 1. 
1 3 Uo. 156—157. 1. 
14 A budapesti Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum anyagában ( = Petőfi-múzeum). 

Ennek az anyagnak megtekintéséért Szántó Juditnak tartozom köszönettel. 
15 Vö. Galamb Ödön : Makói évek, József Attila élete nyomában. I. Bp. 1941. 10—11.1; 

és a makói m. kir. állami főgimnázium XXVI. értesítője, összeállította Gedeon Alajos. 1920— 
21. iskolai év. Makó, [1921.] 3. 1. 

16 Értesítő i. h . 
17 Petőfi-múzeum, kérvénye. 
18 Petőfi-múzeum. 
is v ö . Péter László : Espersit János. 
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hatására Ady-rajongó költő eddigi zsengéi után ez idő t á j t írja első verseit, melyek már 
kötetben való megjelenésre is méltóknak ta lál ta t tak, mint például az április 11-én kelt »Távol, 
zongora mellett« című.20 A találkozás Ady példája mellett most már Juhász Gyulát is költői 
mesterévé teszi. 

Ezen a nyáron csőszködik Kiszomboron, innen ír augusztus 18-án Juhász Gyulának, 
válaszul annak bátorító, pártfogó soraira.21 Küldi a »Szeged alatt« című versét, »nagy szere-
tettel« ajánlva — Juhász Gyulának. Nővérének, Etának nagy büszkeséggel dicsekszik levelé-
ben : »Magyarország most élő költőinek legnagyobbikától kaptam levelet.«22 S ugyanebben 
írja : »Meglehet, hogy egy hónapon belül ott leszek a beérkezettek között.« 

A levélen fölbuzdulva indul Szegedre, Juhász Gyulához. »A drága ember — írja József 
Jo lán — meghatott szeretettel fogadta, egész napját vele töltötte. És máris megszületett 
a terv, hogy a verseket ki fogják adni.«23 

A költő első versei a szegedi Színház és Társaság című hetilapban jelennek meg,24 

majd hamarosan Sz. Szigethy Vilmos, a Szegedi Híradó szerkesztője teszi közzé két versét, 
a »Szeged alatt« és »A bánat« címűeket. Közben, 1922. november 1-i előszóval négy verse 
megjelenik а Кеск-Ше lírai antológiában. De mielőtt ezzel, az antológiában szereplő többi 
szegedi fiatal költő és József Attila kapcsolatával foglalkoznánk, vessünk egy pillantást — 
bármi röviden is — arra a tágabb környezetre, amely a 17 éves poétát Szegeden fogadta. Mert 
hiszen, ha nem is oly közvetlenül, mint a szűkebb környezet, a költői barátok közössége, valami-
képpen nyilvánvalóan meghatározta József Attila fejlődését, világnézetének alakulását, költői 
útját az a miliő, amely 1922 és 1925 között Szeged életét jellemezte. 

3 

Szeged, az ellenforradalom szülővárosa. Szégyene ez a városnak, menteni is lehet, 
hogy a puszta véletlen, a földrajzi-stratégiai okok, a városba gyűlt idegenek tet ték azzá, 
de kétségtelen, hogy Szeged a 20-as évek elején a »szegedi gondolat« fészke, reprezentánsa. 
Szeged és Bécs •— ahaová költő útja innen logikusan vitt —, két ellentétes világnézet jelképe, amint 
Németh Andor írt.2ia 

Milyen volt Szeged élete az alatt a három esztendő alat t , míg József Attila sűrűn meg-
fordult Szegeden, sőt lakója is volt? Sajnos, máig nélkülözzük e kor összefoglaló történelmi 
Ieíxását de azt a történeti munkát is, amely a szegedi élet e korabeli mozzanataival, a gazda-
ság, a kultúra, a társadalom,, az irodalom, munkásmozgalom stb. helyzetével, történetével 
mai szemmel ismertetne meg bennünket. A közismertebb monográfiák, városleírások26 csak 
elnagyoltan és a fehérterror első éveinek, zűrzavarát elhallgatón szólnak ezekről az időkről, 
bágy a sorok között olvasni tudó ezekből is sokat megsejthet a húszas évek Szegedjének 
ájrátos légköréből, mégis hasznosabb, ha a korabeli napilapok illusztrációiból próbáljuk — 
s ami mozaikszerűen is — érzékeltetni ezt a küiönös, s a Horthy-rendszer későbbi évtizedei-

20 Vö. József Attila összes művei. Saj tó alá rendezte : Waldapjel József és Szabolcsi 
Miklós. Bp. 1952. 1. kötet 357. 1. 

21 Vö. Juhász Gyula és József Attila levélváltása. Szép Szó, 1938 : 319—320. 1. — 
József Jolán : József Attila élete, 167—168. 1. 

22 József Jolán : i. m. 167. 1. 
2 3 Uo. 168. 1. 
24 Péter László : József Attila nyomtatásban megjelent első verse. Délmagyarország, 

1954. április 11. Vö. uő: József Attila-textológia, Irodalomtörténet, 1954; 358. 1. 
26 Németh Andor-: József Attila. Bp. [1944.] 31. 1. 
26 A Szegedre vonatkozó főbb történeti és monografikus, városismertető irodalmat 1; 

Péter László : Csongrád megye népe és földje. Ajánló-bibliográfia. Szeged, 1954. 7—16. L 
A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 22. sz. 
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nek »konszolidált« viszonyaiban élők számára — így e sorok írója számára is — szokatlanul 
eleven, harcos atmoszféráját . 

Az ellenforradalom győzött, olyan erők segítségével, amelyek az uralkodó rendszer 
megszilárdulása u tán már nemcsak fölöslegessé vál tak, de zavarták is a nagytőkés-nagybirto-
kos osztályok politikai tervei t . A »különítményesek« — elégedetlenek lévén Bethlen és irány-
zata konszolidációs törekvéseivel — az Ébredő Magyarok néven ismert és egyéb ellenforra-
dalmi, szélsőjobboldali szervezetekben uszítottak minden haladó eszme, demokrácia, szoci-
alizmus ellen. Ennek volt helyi szócsöve a Szegedi Új Nemzedék, a Baross Szövetség, a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a Magyar Nemzeti Szövetség és a Túrán Szövetség lapja, 
élén a volt fehér kormánybiztos-főispán, Dobay. Gyula főszerkesztővel,27 aki uszító vezér-
cikkei mellett »Nikoláj« című hadifogoly-darabjával tet te nevét híressé, s adot t alkalmat 
Juhász Gyulának, hogy szatíráiban, karcolataiban mint a »Nyakolaj« íróját , »a helyi szerzőt« 
karikírozza.28 

A Szegedi Új Nemzedékkel szemben állott a liberális ellenzék harcos lapja, a Szeged, 
Ez lényegében az 1920-ban megszüntetett Délmagyarország folytatása volt, aminthogy 
később, 1925-ben a Szeged betiltása után ismét mint Délmagyar ország született új já . Ennek 
volt munkatársa Juhász Gyula, s ide írta hetente tárcái t , időnként névtelen vezércikkeit 
Móra Ferenc is, miután a Szegedi Napló, a liberalizmus másik lapja a kormánypárton álló 
kiadó tulajdona lett . A 45. évfolyamát élő, nagy tradícióju Napló— Mikszáth, Gárdonyi, 
Tömörkény, Thury Zoltán, Újlaki Antal, Móra, Sz. Szigethy Vilmos nevei jelzik szép hagyo-
mányát — 1922-ben került a kormány iránt lojális if j . Endrényi Imre kezébe. Terescsényi 
György, aki később maga is a hivatalos, Herczeg Ferenc vezette irodalomhoz igazodott, s 
а ъ Új Idők dolgozótársa lett , 1922. április 14-én, a Szegedi Napló nagypénteki számában 
»Nagypéntek« címmel merész, költői lendületű elmélkedést írt, amelyben Krisztust, mint 
a szegénység képviselőjét, a szegények, megváltóját jellemezte. »Ösztövér testű, csapzott-
ha jú fiatal zsidónak«, »ténfergő koldusnak«, a »világ szemetjének« mondotta , hogy a néppel 
való azonosságát, s forradalma szociális gyökerét érzékeltesse. A kurzus szélsőjobb lapja, 
a már említett Szegedi Új Nemzedék április 19-i számában »Elégtételt !« című vezércikké-
ben ta j tékozva követelte a »renegát krisztusgyalázó« megbüntetését, s a »liberális, zsidó« 
Napló beti l tását . Somogyi polgármester egyidejűleg megszüntette a lap utcai árusítását, 
a m i néhány hét a lat t teljes anyagi csődbe vitte az addigi kiadót, és egyben- szerkesztőt, Erigel 
Vilmost. Április 20-án á tad ja a lapot i f j . Endrényi Imrének, a szerkesztést Szilassy Casárnak, 
s bár azzal a reménnyel teszi, hogy a lap »hű marad azokhoz a tradíciókhoz, amelyek a negy-
venötéves múlt parancsoló erejével köteleznek«, már az április 29-i előfizető-toborzó fölhívás 
elárul ja , hogy a lap a kormány támogatását t a r t j a föladatának. Azoknak a rétegeknek a 
támogatására számít, akik a kurzusban ugyan elhelyezkedni nem akarnak, de készek »kon-
struktiv« módon támogatni a kormány konszolidációs munká já t . Tisza István egykori táborá-
hoz apellál, akiket ugyan »a tiszta liberalizmus gondolata a napi politika kérdéseiben izolál« 
az egységes párt tól , de »hazaszeretetük« mégis visszatart a »szélsőségektől«. Ám hamarost 
kiderül, hogy ez a tábor megfogyatkozott Szegeden : a lap régi, haladó olvasói csalódva 
hagyják ot t , míg viszont a szélső jobb hívei — ha lúd, legyen kövér elve alapján —- olvas-
mányuka t jobban megtalál ják, szenvedélyeiket jobban kielégítik az Új Nemzedék uszító 
cikkeiben. Szeptember 24-én Endrényi Imre •—aki rövid ideig egyszerre három lap tulajdonosa 
volt —, bejelenti a Napló szünetelését, s egyúttal elárulja : annak idején azért vet te meg, 
hogy »megmentsen egy dicső múl t ta l rendelkező lapot attól , hogy egyik-másik szélsőséges 
hullámokon evező cikke miat t a kormány beszüntesse. . .« Endrényi Imre másik két 

27 Dobay Gyula (1870—1937) ügyvéd, kormánybiztos-főispán, tb . városi tiszti főügyész. 
Vö. Gulyás Pál : Magyar írók élete és munká i . Bp. 1943. 5. köt . 862—3.1. Vö. még : Mennyit 
ér a Nikoláj? Szeged, 1924. febr. 2. 

28 [Juhász Gyula] Gyalu : Szögedi színház. Szeged, 1926. passim. 

•118 



lapja a Friss Hírek és a Szegedi Híradó. A Friss Hírek a névtelen, szürke Kontor Lajos 
szerkesztésében másfél évtizedig délben jelent meg a szegedi utcákon. Szemben állt a liberális 
Szegeddel éppúgy, mint a fajvédő, ébredő Új Nemzedékké. Álláspontját legjobban jellemezte 
a lap 1923. aug. 23-1 számában mégjelent interjú, melyet munkatársa , Hartmann Mihály 
folytatot t Eckhardt Tiborral. Kérdésére, hogy milyen irányú lapot képvisel, azt a választ 
kapta : »Mi a tárgyilagosság álláspontján vagyunk.« Eckhardt nem adott nyilatkozatot a 
lapnak, amely elsősorban antiszemitizmusa miatt ítélte el a z ébredőket és a kurzus jobb-
oldalát-. 

Ennek a lapnak volt külső munkatársa, gyakori vezércikkírója Kosutány Ignác (1851— 
1940), a Kolozsvárról Szegedre települt egyetem egyházjog professzora, a konzervatív-
kispolgári politizálás jellegzetes képviselője.29 Cikkeinek címei is jellemzők : Történeti lehe-
tetlenség (1923. aug. 8.), Az »emigránsok« (aug. 23.), Törvénytisztelet (dec. 22.), A hang 
Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei (1924. január 4. — ebben a csongrádi ébredők bomba-
merényletét ítéli el), Kun Bélák aknamunkája (márc. 5.), Tájékozódás (ápr. 20.), A sztrájkok-
ról (ápr. 25. — természetesen a munkásság sztrájkjoga ellen), Az igazságos adó (jún. 12.), 
Az erdélyi katolikus templomok (júl. 19. — soviniszta cikk), Rágalmak (szept. 23. — a nem-
zetiségi elnyomást mentegeti) stb. Éppen abban az időben, amikor József Attila a szegedi 
egyetem hallgatója, ünnepli lapja Ko.sutány professzort ötvenéves jogi tanársága alkalmából 
(1925. febr. 18.), aki egyébként konzervatív programját három előadásból álló sorozaton 
fe j te t te ki Szeged értelmiségének. A liberalizmusról 1924. január 22-én, a szocializmusról 
február 5-én és a bolsevizmusról február 26-án beszélt, mindegyiken a maga »keresztény- • 
szocialista« konzervatív nézeteit hirdetve. 

A Friss Hírek 1925. szeptember 4-ig jelent meg déli napilapként, attól kezdve hetente, 
hétfőn megjelenő, főként a vasárnapi sporteseményeket közlő kiegészítője lett a helyébe 
újból föltámasztott , ú j Szegedi Naplónak. 

Az Endrényi tulajdonában lévő harmadik lap a régebben már megszűnt, s csak a fórra- ' 
dalmak után újból életre keltett Szegedi Híradó volt, de ez sem bírta sokáig a háboiú utáni 
anyagi nehézségeket, a növekvő inflációt. Alig egy évvel a Napló u tán , 1923. július 1-én, 
a 66. évfolyamában ta r tó lap végleg megszűnt. Hogy József Attila verseinek az elsők között 
adot t helyet 1922-ben, annak nem irányzata, hanem liberális világnézetű szerkesztője, Sz. 
Szigethy Vilmos volt az oka. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy .1922-ben, rövid ideig, Endrényinek olyan sajtó-
vállalkozása volt, amely három különböző időben megjelenő, de lényegében egységes poli-
tikai állásfoglalást hirdető lapot t a r to t t kezében, akár a fővárosi Est-lapok kiadóvállalata. 
Endrényi Imre 1922. április 26-án.büszkén hirdette lapjaiban »az amerikai rendszerű« kombi-
nált előfizetést a reggel megjelenő Szegedi Naplóra, a délben utcára kerülő Friss Hírekre és az. 
esti Szegedi Híradóra. 

Politikai szempontból is, irodalmi értékénél fogva is jellegtelen napilapja volt Szeged-
nek a századfordulókor indult Szegedi Friss Újság. Krajcáros néplap, kevés és állásfoglalás 
nélküli, csupán hírközlő politikával, annál több rémmesével, rendőri hírrel. 

Nem volt hosszúéletű a régi hagyományokra sem igen támaszkodó munkáslap, a szociál-
demokraták újságja, A munka. Természetszerűen tükrözte a forradalom után megalkuvó 
szociáldemokrácia nézeteit, de rendkívül megnövelte értékét, hogy dolgozótársai közé 
számíthat ta egy ideig Juhász Gyulát is. A költő, aki a munkássággal a forradalmak idején , 
találkozott össze, majd az üldöztetések során még erőteljesebbé kovácsolódott szolidaritása 
vele, ezt a fórumot használhatta arra, hogy a szegedi munkásokhoz szóljon prózában, vers-
ben egyaránt . Később, megszűnése, 1921 ősze után, s a Szegedi Napló megvásárlása után 
számára is, mint Móra számára is, csupán a Szeged, majd folytatása, a Délmagyarország 

29 Vö. Gfulyás] Piál] : Elhúnytak. Irodalomtörténet, 1940: 93. 1. 
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maradt meg nyilvánossági alkalmul. S így ju to t tunk vissza — jobbról-balra haladva — a 
Szegedhez, amely 1920. április 30-án indult a liberalizmust hirdető, a fehérterrorral szembe-
szegülő programmal, Vermes Ernő szerkesztésében. Eleinte esti lap volt, de két év múlva 
reggelivé alakult." Ekkor — 1922. augusztus 6-a és október 22-e között — kényszerűen, poli-
tikai nyomással páros anyagi nehézségek miatt szünetelt, majd Lövik Károly szerkesztésében 
újraindult , végül 1923. november 18-tól Fiánk József lett a felelős szeikesztője. Időnkint , 
mint 1922. decemberében is, majd 1925. január já tó l a teljes megszüntetéséig, megvonták 
a laptól kolportázsjogát, hogy hatását csökkentsék s anyagilag tönkretegyék. 1924. április 
1-ével megszűnt és a Szegedbe olvadt a liberális ellenzék makói lapja, az Éspersit szerkesztette 
Makói Reggeli Újság. November 23-i számában örömmel hirdeti a Szeged térhódítását, terje-
delme növelését, valamint a lap hétfői kiadását jelentő Hétfői Rendkívüli Újság népszerűségét. 

Ér thető is ez a népszerűség, hiszen a Szeged, minden polgári korlát ja mellett is, a vidéki 
újságírás Horthy-rendszer alatti legmagasabb színvonalát jelentette. A kiadó Pásztor József vissza-
emlékezése szerint heti két vezércikkét is Móra írta; a vasárnapi számokban rendszeresen meg-
jelenő tárcái csak távolléte, utazásai idején maradhat tak el. Juhász Gyula versei, tárcái , vezér-
cikkei, színikritikái, karcolatai, könyvismertetései több kötetre való prózai és verses anyagot 
adnak a költő műveit gondozóknak. József Attila Szegeden volt, amikor 1925. március elején 
Szabó Dezső, aki 1924 szeptemberében, elítéltetése u tán , azzal távozott Magyarországról, hogy 
tíz évig lesz Olaszországban, hirtelen Szegedre érkezett , s kijelentette, hogy Szegeden akar 
letelepedni. Két nap múlva a Szeged munkatársa lett , s egymás után jelentek meg a lapban 
írásai : Juhász Gyula nemrég megjelent könyvéi ől, a Testamentómról, Nagyatádi Szabó 
Istvánról , az ellenfori adatomról. Nagy esemény volt előadássorozata Adyról, Petőfiről és 
Jókairól: a Szeged nagy táblázaton közölte a sorozat egyes előadásainak fölépítését, vázlatát . 
A nagy népszerűségre szert te t t , de állhatatlan és szeitelen író május elején már fölszedte 
sá tor fá já t , továbbvándorol t Pestre, m a j d Kolozsvárra, s hamarosan újból külföldre, 
P á r i z s b a . . . 

E neves és országos értékű írónagyságok mellett a Szeged kiváló újságíró-gárdával is 
rendelkezett : Pór Tibor, Vér György, Magyar László, Gábor Arnold, Herczeg Sándor, Ftank 
József, a Kézai Simon álnéven író Pásztor József, a színikritikus Balla Jenő és Lengyel Vilma. 
Rendszeresen írt a lapba Sz. Szigethy Vilmos, tá rcákat , anekdotákat , emlékezéseket ; Sebes-
tyén Károly, Móra helyettese a múzeum és a Somogyi-könyvtár vezetésében, várostörténeti, 
főként építészettörténeti cikkeket, gyakran Kőműves Kelemen álnéven, hasonlókat Czímer 
Károly, néha Könyves Kálmán vagy Könyves Károly néven. A liberális közgazdász, a nagy-
műveltségű, világlátott Tonelli Sándor, a színháztörténész és kultúrhistórikús Lugosi Döme, 
s a szabadelvű polgári ellenzék várospolitikai vezére, Wimmer Fülöp, a Szegedi Kendergyár 
négy évtizedeit át igazgatója — mindezek gyakori nevek a lap hasábjain. A munkásság, 
miután lapja nem volt, ugyancsak a Szeged olvasója ; Lájer Dezső szociáldemokrata párt-
t i tkár a Szeged 1924. október 5-i számában a Szegedi Új Nemzedék provokációjára nyilatkozva 
mondot ta : »A Szeged közelebb áll hozzánk, mint a többi helyi lap.« S amikor a Szegedtől 
megvonták kolportázs-jogát, a lap ismételten a munkásság támogatását is kérte . Rend-
őrök ellenőrizték a Szeged kihordóit, hogy csak előfizetőkhöz vihessék a lapot. 

A politikai élet küzdelmei tükröződnek a lapok híreiben, az egymással szembenálló 
sajtó-orgánumok állandó harcaiban, pöreiben. 

4 

Lapozgassuk a szegedi újságokat : milyen politikai és szellemi légkör, milyen szociális 
helyzet vár ta a Szegedre kerülő József Attilát. Az országos politikában 1922 tavaszán nagy 
harcok folytak a májusvégi válaszlások sikerééit. Szegeden Teleki Pált és Peidl Gyulát vá-
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lasz t ják képviselőkké. Az országban egymást érik a fajvédők, ébredők túlkapásai : 1922 
áprilisában hat halot t ja van a budapesti pokolgépes merényletnek, 1923 karácsonyán bom-
bá t dobnak a csongrádi nőegylet báltermébe. Zalaegerszegen még fogva t a r t j ák a forradalom 
szereplőit, a baloldal híveit. A Szegedi Napló 1922. január 10-i vezércikke - tán Móra vagy 
Juhász írása? — joggal ír ja Petőfi emlékét idézve : »Hol élne ma Petőfi Sándor? A zalaeger-
szegi internáló táborban?« 

Németországban Hitler már próbálkozik, hogy Mussolini fasiszta d ikta túrá já t a maga 
módján utánozza, s ugyanakkor — 1923 novemberében — Ulain Ferenc is puccsot kísérel meg 
egy magyar fasiszta uralom megvalósítására. Egy év múlva is az ébredőkkel kel esik a kap-
csolatot a Magyarországra küldött horogkeresztes agitátorok. 

A közerkölcsök fantasztikusan megromlottak. Egy makói taní tó, Kövér Lajos sorra 
mérgezte feleségeit, hogy vagyonukat megszerezze ; halálra ítélik. 1925 január jában robban 
ki a különítményes Léderer főhadnagynak — a szatymazi vérfürdő rendezőjének — és fele-
ségének szörnyű bűnténye : megölték és földarabolták Kudelka Ferenc vagyonos hentes-
mestert: Februárban egy másik borzalmas gyilkosság ver nagy visszhangot országszerte: 
Leirer Amália meggyilkolása. . . 

A nyomor megdöbbentő. A Friss Hírek 1923. november 21-i száma 2300 hatóságilag 
nyi lvántar tot t és hatósági támogatásra szoruló szegényről és 4000 olyan gyermekről ad hír t , 
akiknek nincs cipőjük. Az öngyilkosság já rvánnyá lett : 1923. j anuár 1-е és 20-a között 

— a Szegedi Új Nemzedék 1923. január 20-i számának beismerése szerint + - 14 öngyilkosság 
volt . 1921-ben 66, 1922-ben 100 öngyilkos volt Szegeden. A Friss Hírek 1923. szept. 5-i száma 
a rendőri jelentések alapján közli, hagy »hetenkint átlagosan három öngyilkosság történik, 
de volt már eset, hogy egyetlen napon hárman váltak meg az élettől.« S folytat ja : »Az ön-
gyilkosságok oka legtöbbnyire nyomorból származik és a megélhetés megnehezülésével együtt 
szaporodik az öngyilkosok s z á m a . . . Az öngyilkosok kivétel nélkül a középosztályhoz és a 
munkásosztályhoz tartozó egyének.« Nem kivétel nélkül : a tőke is megöli időnkint gazdáit. 
Milkó Endre dúsgazdag kereskedő milliárdokra rúgó vagyonát elvesztve 1924. szeptember 
10-én öngyilkos lett . A nyomor bűnt tenyészt. Doktor sárszegi Bán Géza szegedi költő sze-
génységében Makón a Korona-vendéglőben 1923. szeptember 28-án ellopott egy csomagot. 

Magyar László a Szeged 1923. február 14-i számában »Szomorú diákélet Szegeden« 
• címmel leírja az egyetemi hallgatók nyomorát . Egy másik cikk, 1924. augusztus 31-én az 
iskoláztatás szülőkre háruló nagy terheit, horribilis költségeit muta t ja ki. Az éjjeli menedék-
hely 1924. évi s tat iszt ikája — a'Szeged 1925. január 1 l-l számában — megdöbbentő. J anuá r 
4-én hírt ad a lap arról, hogy a,szegedi munkanélküliek küldöttsége megjelent a polgármester-
nél, persze eredmény nélkül. J anuá r 29-én a lap vezércikket ír »Munkanélküliség« címmel, 
s elmondja, hogy a tél derekán 2000 embernek nincs munkája ; ennyi család éhezik! Március-
ban még mindig ta r t a munkanélküliség, a rendőrség föloszlatja a »köpködőt«, a Szeged már-
cius 20-i számában megírja : munkára van szükség, nem a köpködő föloszlatására. Március 
25-én — a »Tiszta szívvel« c. verssel egy számban ! — olvassuk : nem engedélyezték a munka-
nélküliek gyűlését. Július 5-én jelenik meg a lapban Móra ismert megrázóerejű tá rcá ja , a 
»Zuginé egykéje«, művészi megfogalmazása a kor nyomorának, megdöbbentő hatású kiáltás 
az ellenforradalom uraihoz. Szeptemberben sincs enyhülés. »Szomorú r iport a munkásról 
és a tisztviselőről« címmel a Szeged szept. 3-i száma a nyomor, a keresetképtelenség fokozó-
dásáról számol be. November 28-án nagy cikk ad számot a szegedi gyáripar helyzetéről, a 
munkanélküliséget okozó pangás okairól. A Szegedi Napló 1925. december 16-i számában 
olvassuk, hogy száztizenkilencen jelentkeztek hómunkára. »Közöttük több B-listás tiszt-
viselő és egy doktor juris is akad.« 

Csengery János az egyetem bölcsészkari dékánja a Szegedi Napló 1922. június 7-i 
számában megjelent nyilatkozatában a tanár i pálya kilátástalanságáról beszélt : »egyike 
;ma a társadalomban a megélhetést legkevésbé biztosító pályának«. Az iparostanonciskolai 
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taní tók a Szegedi Napló .1922. március 9-i híradása szerint bejelentették, hogy szeptembertől 
nem taní tanak, mert az óradíj plyan csekély, hogy az iskolába menet a villamosköltséget 
födözi csupán. Egy év múlva,. 1923. szeptember 13-án, a Friss Hírek szerint Firbás Nándor 
igazgató beadta lemondását, miután tantestület nélkül maradt . Száz koronás óradíjért , 
ami egy villamos szakaszjegy árának fele, nem kapott tanerőt . Többezer iparostanonc marad t 
oktatás nélkül. 

A város 1923 február jában takarékosság címén meg akar ta szüntetni a f iú 
felsőkereskedelmi iskolát. A Szegedi Új Nemzedék 1923. március 9 : i száma szerint növek-
szik az iskolából mulasztók száma. Az időjárás o t thontar t ja a »hiányos öltözetű« tanuló-
kat . A Szeged 1924. november 13-i száma elmondja, hogy 16 városi tanítói állásra hir-
detet t pályázatra 136 állástalan pedagógus adta be kérvényét. 

A munkásnyomoron az uralkodó osztályok alamizsnával próbálnak segíteni. A puszta-
szeri Arpád-ünnepet is arra használják föl. A Szeged 1924. szept. 10-i számában olvassuk : 
•»a jótékony asztaltársaság« lakomát rendezett , hogy bevételéből gyámolítsa a szegényeket. 
Mennyire más a munkásság önsegélye, amellyel gyermekeik sorsán igyekszenek segíteni. 
A Szeged 1924. júl. 6-i száma elmondja, hogy a szervezett munkások összeadták filléreiket, 
s ezen a nyáron 35 olyan beteges, sápadt fővárosi és 40 szegedi munkásgyermeket nyaral-
ta tnak az újszegedi munkásstrandon, akiknek szülei munka nélkül tengődnek. 

A Szegedi Napló 1922. január 25-i száma szerint az első félévhez képest felére csökkent 
az egyetemi hallgatók száma. Sokan képtelenek befizetni a beiratkozáshoz szükséges 500 
koronát. A Friss Hírek 1923. szeptember 21-i száma arról ad hírt, hogy az egyetemi hallgatók 
egy része kereső foglalkozással töltötte a nyarat . »Három közgazdász a Juhász-féle mező-
gazdaságban kapálással kereste kenyerét.« A lap tudot t egy rajztanár-jelöltről, aki egy hónapig 
száraz kenyérrel tengette életét és ismert egy egyetemistát, aki kenyerét a Friss Hírek ki-
hordásával keréste. Novemberben, mint a Friss Hírek 21-i számában olvassuk, Szandtner 
Pál egyetemi tanár levelek százaival fordult Amerika és Anglia egyetemeihez segélyt 
koldulni. 

S így lehetne folytatni hosszasan még a lapok végigtallózása nyomán az ellenforradalom 
első éveinek nyomorát . Ezt a Szegedet ismerte meg József Attila, amikor még mint makói diák 
időnkint megfordult a városban, de ugyanez a sors várt rá •— diáknyomor, éhezés —, amikor majd 
egy esztendőre lákója is lett. 

5 

A politikai viszonyok rendszeres ismertetése szintúgy nem lehet fö ladatom, mint a 
várostörténet megrajzolása sem. Mégis, a város politikai légkörének érzékeltetésére szintén 

• végig kell tallóznunk a lapokat. A Szeged 1924. december 25-i száma például »Az év tör té-
netei című cikkében elég hű keresztmetszetét ad ja ezeknek az éveknek általában is, s a Friss 
Hírek 1924. szeptember 24-i vezércikkében idézett 'polgármesteri elszólás jól jellemzi a szegedi 
politikai-társadalmi élet akkori helyzetét. A polgármester egy pesti újságíró kérdésére jellem-
zően mondotta : »Milyen itt a társadalmi élet? Hát olyan, hogy még strandot is külön akar 
létésiteni mindenki : kereskedők, tisztek, postások, köztisztviselők.« A különstrand igényében 
a szegedi társadalom nagyfokú atomizáltsága, az osztályok s azon belül a társadalmi rétegek 
elkülönülése, szembenállása .mutatkozik meg. 

Az-ellentétek kirobbanásának két fóruma : a . s a j t ó és a város parlamentje, à tanács. 
A sajtóviszonyokról már említést t e t tünk , most csak néhány jellemzőbb esetet lássunk har -
caikból. 1923. áprilisban a Szeged hasábján megjelent Tonélli Sándor egy cikke, amelyet 
Tihanyi Béla vallásellenesnek minősített és megtámadott az Új Nemzedékben ; T'onelli ke-
ményen viszonozta. A Szegedi Új Nemzedék 1923. január 30-án megtámadta Pór Tibornak 
a Hétfői Rendkívüli Újságban Ady halála évfordulójára írott cikkét. Ebben útszéli hangon 
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lezsidózta az újságírót, a lapot ; Pór Tibor hasztalan pörölte be a cikkírót, Lukács Károlyt , 
a bíróság fölmentette. Ám a tárgyalás utáni hevült légkörből párba j lett : Pór Tibor ügyvédje, 
Burger Béla és Lukács Károly súlyos kardpárba j t vívtak. A Szeged sikerén földühödve — m i n t a 
Szeged 1924. október 24-i számának vezércikkéből kitűnik — Dobay Gyula indítványt ter-
jesztett a városi közgyűlés elé »a destruktív, felekezetek ellen uszító« saj tó elhallgattatására, 
vagyis a Szeged betiltására. 1924. december 3-án Vér Györgyöt egy cikke miatt elítélte a 
bíróság. 

December 22-én elkobozták a Hétfői Rendkívüli Újságot, mert egy cikkében »osztály-
ellenes izgatást« láttak. December 23-án egy másik ellenzéki újságírót, Úr Györgyöt ítélték el, 
minthogy a Hétfői Rendkívüli Újság 1923. szeptember 10-i számában egy cikkében a színház-
zal kapcsolatosan »atyafiságos protekciót« emlegetett. Leleplezte ugyanis, hogy a városi ta-
nács Dobay Gyula protekciójára Faragó Ödön helyett Andor Zsigmondot jelölte színigazgató-
nak, egyrészt, mert tő le .pénzt kapot t , másrészt, mert ez megígérte, hogy előadja Dobay 
darab já t , a Nikolájt . Ür György egy hónapot kapot t , míg 1925. január 18-án fölmentették 
a Szeged egy másik munkatársá t , akit Tóth Imre, a Katolikus Kör elnöke, az Új Nemzedék 
gyakori vezércikkírója, a szegedi fajvédők Dobay mellett másik korifeusa vádolt rágalmazás-
sal. A kurzusújság felelős szerkesztője, Iván Mihály' és a Szeged munkatársa, Vér György 
közötti pörben odáig ment a dolog, hogy a fajvédő újságíró a bíróság előtt kénytelen volt 
beismerni, miszerint valótlan tényeket állított és bocsánatot kellett kérnie a Szeged munka-
társától, amint arról a Szeged 1925. február 21 -i száma beszámolt. 

Arról, hogy a Szeged végleges betiltásában némi része még József Attilának is volt, 
a későbbiek során szólunk. Jellemző viszont, hogy mikor a betiltott Szeged helyett megindult 

Délmagyarország, a Szegedi Új Nemzedék így »üdvözölte« az ú j lapot : »a legteljesebb könyör-
telenséggel fogunk vele szemben az összes keresztény és nemzeti irányú társadalmi alakula-
tokkal egyetértőleg és Velük egyetemben eljárni.« 

Még két sajtópolémiát hadd idézzünk, bár azok időpontjában József Attila már el-
hagyta Szegedet. Egyik Juhász Gyula pöre Dobay Gyulával. 

' Egy később említendő fajvédő-tüntetés adott alkalmat a költőnek »Nem akarunk 
többé« címmel a Szeged 1924. szeptember 17-i számában megjelent vezércikke megírására. 
Ezért indított Dobay pört, ellene, s József Attila Szegeden volt még, mikor Juhász Gyulát 
— amint a Délmagyarország 1925. május 27-i számában olvassuk — hárommillió korona pénz-
büntetésre ítélték. 

A fölle.bbezés folytán megújrázott tárgyalás, 1925. augusztusában a Szegedi 
Új Nemzedéknek alkalmat adot t , hogy augusztus 27-i számában gyalázkodó, a költőt 
nevetséges színben föltüntető kifejezéseket használjon a magyarság egyik akkor legnagyobb 
költőjével szemben. A másik Móra Ferenc párharca Jablonkay Gábor jezsuitával a két lap 
hasábjain. 

Jablonkay a Szegedi Új Nemzedék 1925. november 8-i számában »Közgazdasági 
ördögidézés« címmel megjelent cikkében belekötött Mórának a Világban november 1-én 
közölt »Még egy közgazdasági tanulmány« című tárcájába (amit utóbb az író, nyilván éppen 
Jab lonkay cikkének hatására, »Ördögidézés« címmel vet.t föl a »Beszélgetés a ferdetoronnyal« 
című kötetébe !), kifogásolva, hogy Móra a jezsuitákat babonával gyanúsítja. Móra (akit 
egyébként az Új Nemzedék gyakran támadot t , előtte kevéssel, a május 9-i számában a »Beszél-
getés a mesterrel« című antifasiszta írásáért például Szabó György) a Délmagyarország novem-
ber 15-i számában »Jablonkay főtisztelendő úr címére« címmel kemény választ adott . Erre már 
j ab lonkay sem tud mást írni, mint hogy az Új Nemzedék november 22-i számában »A Somogyi-
könyvtár igazgatójának« című válaszában méltatlannak ítélte Mórát a könyvtáralapító 
Somogyi kanonok örökére. 

Ahol Juhász Gyulát, Móra Ferencet szidalmazzák, támadják a kurzus fölbérelt tollnokai, 
nem csodálkozhatunk, ha a fiatal József Attilát is doronggal fogadják... 
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10 

A várospolitika fölfokozottan, nagyi tot tan tükrözi az országos politikát. 1924. szeptem-
ber 16-án például a Korzó-mozi nyári helyiségében az ébredők t ü n t e t ő gyűlést ta r to t taka 
munkásság pacifista agitációja ellen. Dobay Gyula, Balló Is tván, Tóth Imre, Korom Mihály, 
Schmidt Ferenc fa jvédő, szélsőjobboldali helyi korifeusok beszéltek. T ó t h Imre, a keresztény 
nemzeti eszme fölkent bajnoka irredenta háborút , Korom Mihály a destrukció ellen indítandó 
polgárháborút követelt ! Novemberben, amint a Friss Hírek 11-i számának »Megbuktak 
Szegeden a fajvédők« című cikke tanúsí t ja , ismét nagy akcióra készültek, de kevés sikerrel: 
délelőtt gyéren látogatott nagygyűlést t a r to t tak a Széchenyi-moziban, amelyen Kádár Lehel 
»kereszténypárti« jobboldali politikus beszélt, este a Katolikus Körben politikai jellegű társas-
vacsorát rendeztek, s ennek során ismét Kádár Lehel, majd Kiss Menyhért, sőt az akkor 
jobboldali (egyébként protestáns) Zsilinszky Endre szólalt föl, szintén a destrukció, a liberaliz-
mus, a demokratikus törekvések ellen. 

Ugyanakkor a liberális polgárság is szervezkedik. Wimmer Fülöp, akinek közgazda-
sági és politikai működését kendergyári igazgatósága negyvenedik évfordulója alkalmából 
1923. december 6-i számában a Szeged vezércikkben köszöntötte, a lap december 11-i számában 
a demokratikus polgárságot összefogásra szólította föl. S miután a polgárság gyöngének érezte 
magát a város szélsőségesen jobboldali á r ada tában , igyekezett szövetséget teremteni a szo-
ciáldemokrata munkássággal. A Szeged 1924. november 25-i száma »Peidl Gyula beszámolóján 
diadalmasan zászlót bontot t a demokratikus szövetség« című cikkében olvassuk, hogy a város 
szociáldemokrata képviselőjének szokásos beszámolóján, melyre őt-Nagy Vince, Bródy Ernő, 
Pakots József, Propper Sándor és Kéthly Anna is elkísérte, megjelent a liberális polgárság 
számos vezetője, és kifejezte szolidaritását a munkássággal a kurzus elleni harcban. A munkás-
otthonban rendezett nőgyfllésen Juhász Gyula is szerepelt verseivel. 

A polgárság és munkásság összefogása megijesztette a jobboldal mérsékeltebb, polgári 
gondolkozású, műveltebb rétegeit. Ezeknek konszolidációs törekvéseit tolmácsolta híres 
nagy cikkében a szegedi kormány volt belügyminisztere, a forradalmak szegedi eseményei-
nek aprólékos gondú, s persze elfogult krónikása, Kelemen Béla. A Szegedi Új Nemzedék 
1925. január 18-i számában »Memento« című vezércikkében két figyelmeztető eseményből 
indul ki : egyik a polgárság tekintélyes képviselőinek (Wimmer Fülöp, Ottovay Károly, 
Pap Róbert , Bokor Adolf, Szekerke Lajos stb.) említett tünte tő megjelenése a szocialisták 
pártvacsoráján ; a másik Pálfy Dánielnek, a szegedi iparosság kormányfőtanáesossággal is 
megtisztelt vezérének újévi pálfordulása, amely a széles iparostömegek elégedetlenségének 
kétségtelenül aggasztó jele volt a kurzus számára. Pálfy Dániel ugyanis várat lanul kijelen-
tet te újév nap ján , hogy lemond kormányfőtanácsosi címéről és nem fogad el semmiféle meg-
bízást a Bethlen-kormánytól. 

Kelemen Béla »politikai botlásnak« minősíti a liberálisok te t té t , s hangoztat ja : a pol-
gárság ellentétének »nem szabad odáíg fajulni«, hogy a liberálisok az osztályharc hívei között 
talál janak fegyverbarátot . Régi emlékeire hivatkozik, amikor az antiszemitizmus — a pol-
gári rétegek ellentétének legfőbb oka — nem mérgezte még meg a szegedi levegőt : amikor 
az elemi iskolában együtt ültek a vizsgákon Kremminger Antal plébános és Löw Lipót fő-
rabbi ; legutóbb az ellenforradalom idején pedig az antibolsevista komi téban Gömbös, 
Zadravetz mellett ott volt a zsidó polgárság számos képviselője : Biedl Samu, a hitközség 
elnöke, Back Bernát , a régi munkapár t vezető embere, a szegedi milliomos. Nem lehetne-e 
a polgárságnak ma is összetartani — veti föl a kérdést Kelemen Béla, hivatkozva természe-
tesen a »közös ellenségre«, külsőre — Trianonra és az épülő szovjetállami a •— s a belsőre — a 
»nemzetközi destrukcióra« — egyaránt . Kelemen Béla középutas programja azt kívánta, 
egyesüljön a polgárság közös harcra a szociáldemokrácia és »a nemzet széttagolására vezető 
szélsőséges felekezeti tendenciák« — azaz a fajvédők — ellen. »Jogállamban — mondja — 
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nem szabad tűrni sem a szélsőséges jobbszárnynak, sem a szélsőséges balszárnynak semini-
•féle olyan akcióját , mely a törvényes rendet sérti.« »A polgári politikai pártok közötti mér-
kőzések soha ne fa ju l janak el odáig, hogy bármely polgári pár t is közelebb érezze magát a 
nemzetköziekhez, mint a többi polgári párthoz.« »Szakítsunk a szélsőségekkel — talál junk 
egymás ra . . .vessünk véget a szocialistákkal való pak tá lásoknak . . .« 

Bár Kelemen Béla kétségtelenül a legjobb ponton — a jobb és baloldal elvetésénél — 
ragadta meg a liberális irányzat gyöngéit, mi sem jellemzőbb, hogy fölhívását egyedül a 
Friss Hírek fogadta egyetértő íelkendezéssel, reménykedve 20-i számában, hogy ez »nem lesz 
pusztába kiáltó szó«. A Szegedi Új Nemzedék, amely kénytelen-kelletlen helyet adott a volt 
belügyminiszter írásának, már a cikk végére odabiggyesztette egyët-nem-értését, s 20-i vezér-
cikkében részletesen is kifejtette, hogy véleménye szerint nincs kímé|et a liberalizmus, a 
zsidóság, a demokrácia törekvéseivel szemben. Más oldalról viszont a Szeged fogadta érthető 
kétkedéssel Kelemen ajánlatá t . A módos polgái oknak kétségtelenül érdekük lett volna a kon-
szolidáció, a polgárság »keresztény és nemzeti« elemeivel való együttműködés, de erre 
semmi biztosítékot nem lá t tak. Ugyanakkor egy esetleges együttműködés esetén elveszt-
hették volna a munkásság szolidaritását, amelynek ez időben pusztán előnyeit élvezték, 
hiszen veszélyei.— a munkásság forradalom utáni átmeneti aléltsága és még inkább az oppor-
tunis ta szociáldemokrata vezetés miat t — számukra nem voltak. Ér thető tehát , .hogy január 
20-i »Treuga Dei helyben« című vezércikkében a Szeged is visszautasítja Kelemen a j án la t á t , 
mely szerinte a keresztények és zsidók békéjét akar ja — a munkásság ellen l 

Nincs tehát , nem is lehet béke a kurzus tobzódása idején. 
A városi tanács is a liberálisok és fajvédők éles vitáinak küzdőtere. A jobboldal hang-

adói Dobay Gyula és Tóth Imre, s nagy hírnévre tesz szert a város parlamentjének két jelleg-
zetes tagja is korlátoltságával, maradi szűklátókörűségével : Balogh Lajos és Magyar Péter; 
Mindkettő a szegedi lapok, főként a Szeged állandó élcelődéseinek alkalmas tárgya ostoba 
fölszólalásaival, állandó kötözködéseivel. Balogh Lajos mindenhez hozzászól, Magyar 
Péter — az alsótanyai maradi zsírosgazda megtestesült típusa — különösen a kul túra, a szín-
ház nagy ellensége ; Juhász Gyula színházi karcolataiban is ezért »érdemelte« ki megörökí-
tését. De híres volt arról is, hogy ellenezte a kisvasútat : »Ha ezer évig nem volt kisvasút, 
még ezer évig möglöszünk nélküle« — foglalta össze ál láspontjukat Magyar László r iport ja 
a Szeged 1925. március 29-i számában, majd »Magyar Pétör véleködése« című szatirikus inter-
j ú j a július 8-án. 

Állandó csaták a sajtóban, harcok a közgyűlésben, atomizált, egymással szembefordult 
társadalmi osztályok és politikai csoportosulások, gyűlölettel, uszítással mérgezett levegő — ez 
jellemzi Szeged életét 1922 és 1925 között. Milyen lehet itt a kultu rális élet ? 

I 

A sajtóról már beszéltünk, most ebben az összefüggésben még csak annyit , hogy 
roppant tanulságos : nemcsak politikai, de irodalmi szempontból, a színvonal szempontjá-
ból is milyen óriási a különbség a Szeged és a Szegedi Új Nemzedék között . Ott Móra Ferenc 
és Juhász Gyula ír vezércikket, emitt a névtelenség homályába veszett hangoskodó fajvédők : 
Dobay Gyula, Tóth Imre, Iván Mihály, Győry Jenő. A Szeged verseit Juhász Gyula, József 
Attila írja, az Új Nemzedék háziköltői a mindent-író Győiy Jenő, Cseigő Gábor, Géczy Lajos, 
Keczer Géza, Kuntz Henrik, Almátsch J ú l i a . . . Ott Réti Ödön kisregénye jelenik meg foly-
ta tásokban, itt Dobay Gyula hadifogoly-krónikája, Győry Jenő »regénye«. A Szeged vasár-
napi tá rcá já t Móra írja, az Új Nemzedékét Jenovay Jenő, Gyalay Mihály Málly F e r e n c . . . 

A kul túra eseményei közt előbb egy írói generáció kihalását, sajátos írói világuk múl t tá , 
hagyománnyá válását figyeljük meg : 1921-ben meghal Újlaki Antal, 22-ben Palotás Fausztin, 
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24-ben Balassa Ármin, 25-ben Cserzy Mihály. Velük a szegedi népies irodalom jellegzetei 
világa száll sírba, hogy a mögülük előlépő ú j nemzedék tagadva és igenelve kezdjen ú j irodai 
mat teremteni. Csak a tragikus véletlen — gyilkosság — oltja ki életét az ígéretes szeged 
festőnek, Heller Ödönnek, 1921 júniusában ; piktúrája Juhász Gyula költészetének festői 
ségére hatot t . 

A szegedi értelmiség haladó résize a nyomasztó politikai és gazdasági viszonyok ellenéri 
is keresi a formákat a kultúrálódásra, a társas együttmunkálkodásra. A Dugonics Társaság 
kényszerűen eleget te t t ugyan a kurzus követelte igazolóeljárásnak, s kizárt tagjai közű 
ket tő t , akiket munkahelyükön már állásvesztésre ítélt az állami igazolóbizottság, de meg-
ta r to t t a , sőt reprezentatív képviselőinek tekintette Mórát és Juhász Gyulát, bárhogj 
acsarkodtak is ellenük a fajvédők .Móra és Juhász Gyula éveken át együtt szerepeltek a Társaság 
szokásos havi fölolvasóülésein,-s az újabban rendszeresített vidéki fölolvasó-esteken, Makón, Hőd 
mezővásárhelyen, Orosházán, Alsótanyán, Baján stb.30 

Igény mutatkozik a tudományterjesztő, helyi szellemet ápoló Dugonics-Társaságbeli 
tevékenység mellett a klubéletre is. A Szeged 1922. február 5-i száma ír ja , hogy a Kass-száílc 
sakktermében megalakult Szegedi Fészek névvel egy klub, melynek alapszabályait Juháss 
Gyula készítette. Nem lehetett maradandó, mert novemberben már a Fészek-kör kísérletért 
hivatkozva ú j formával próbálkoznak : csütörtökönkint a Tisza Lajos-körúti Arany bika 
vendéglőben irodalmi vacsorákat szerveznek. Nagy lendülettel, szépen indul : nóvembei 
9-én Móra beszélt, oly sikerrel, hogy a következő heti összejövételt a nagyobb befogadó-
képességű Hágiba kellett meghirdetni. A Szeged november-8-i száma azt is közli az érdeklő-
dőkkel, hogy a vacsora nem kötelező, s-mindenki olyan ruhában jöhet, amilyenben jól esik 
nehogy bárki t is visszatartson a vacsora költsége vagy a fekete öltözet hiánya. Valóban, a 
második irodalmi est •—a Szeged 1922. november 17-i beszámolója szerint — szintén nagy sikert 
a ra to t t : Juhász Gyula »soha meg nem írandó« vallomásaiból olvasott föl egy fejezetet. 
A könyvekről beszélt, amelyek végigkísérik az ember életét és hatalmas szerelem forrasztja 
össze a lelkét velük, egészen a sírig. »Az egybegyűltek lelkesen megtapsolták a költő intim 
vallomásait és vidám, fesztelen hangulatban még sokáig maradtak együtt.« Az irodalmi 
estekről még egy ideig vannak híradásaink : az utána következőn Lövik Károly, a Szeged 
akkori szerkesztője mutatkozot t be, december 7-én Terescsényi György szerepelt, december 
14-én Heller-emlékestet rendeztek, s ezen Engel Vilmos bevezetője után, a beteg Terescsényi 
helyett ismét Juhász Gyula t a r to t t rögtönzött előadást, s benne sürgette Heller Ödön összes 
műveinek gyűj teményes bemutatását egy kiállításon. December 21-én a Szeged munkatársa, 
Vér György beszélt »Színház és szerelem« címmel, aztán mintha abbamaradtak volna a rend-
szeres irodalmi estek. De a különféle kulturális események korántsem. Még 1922. augusztus 
1-i s z á j á b a n Petőfi-estről számolt be a Szegedi amelyen többek között ismét Juhász Gyula 
beszélt. November 21-én azt olvassuk a lapban, hogy fiatal szegedi költők megalapították 
a város második irodalmi társaságát , a Tömörkény-Társaságot. Elnöke Terescsényi György, 
díszelnökök Móra és J u h á s z . . . 1923. január 26-án arról ír a lap, hogy Ady-emlékesten be-
szélt Juhász G y u l a : gyönyörű váradi reminescenciával kezdődött az est. Március • 16-án 
»Az önzetlen Petőfi-kultusz« című kis közleményben azt olvassuk, hogy Juhász és Móra tar-
to t tak előadást a meg nem hamisított , igazi Petőfiről. De Juhász és Móra — mint a forradal-
mak idején —, most is ott van minden kulturális megmozduláson, minden jó ügyet segít 
személyes szereplésével. A szegedi munkások petőfi :ünnepén 1922. december 31-én délelőtt 
a Széchenyi-moziban J u h á s z Gyula mondott ünnepi beszédet, délután a Munkásotthonban 
rendezett műsor előtt ő konferált. 1923. december 16-án a vakok javára rendezett matinén 
Móra, J u h á s z . é s . a neves szegedi előadóművész, Rapáportflé Étsy Emilia szerepelt. 1924. 

30 Vö. A Dugonics-Társaság ötven éve. 1892—1942. Ötven titkári jelentés. Szerkesz-
te t te Banner János. Szeged, 1943. 200—217. 1. 
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március 15-én Vásárhelyen Móra beszélt : »szatirikus szabad.előádást« tar to t t a demokrácia 
fejlődéséről Magyarországon 1848-tól 1924-ig, amint a Szeged március 18-i híre közli. A sze-
gediek Kiss József-estjén 1924. május 10-én ismét Juhász Gyula mondott bevezetőt. 

Amikor 1924'novemberében megindulnak a hetente kétszer, kedden és pénteken 
rendszeresített előadások a munkásotthonban, az egyetem tanárain kívül (Banner János , 
Buday Árpád, Buza László, Horger Antal, Gelei József) Móra, Juhász és Espersit János tar-
tanak előadásokat. Juhász Gyula Jókai-előadásával fejeződött be 1925. március végén a 
négyhónapos munkás-előadás sorozat. Június 1-én a szegedi munkások gyermekbarát egye-
sületének gyermekdélutánján ismét Juhász Gyula is szerepel . . . 

A kultúra zászlóvivői ekkor Szegeden : Móra Ferenc és Juliász Oyula. Kívülük, s csekély 
táborukon kívül alig van valami szellemi élet a »Porvárosban«, ahogyan — Babits találó 
elnevezése a lap ján 3 1 — Magyar László szokta emlegetni cikkeiben, például a Szeged 1923. 
•július 14-i számában is. A Szeged 1923. február 16-i számának »És legvégül Szeged« című 
cikke a könyvfogyasztás minimális .mennyiségéről számol be : Szegeden alig fogy könyv. 
Még a Friss Hírek is vezércikket ír 1924. november 16-i számában »Nem kell a kultúra Szeged 
közönségének« címmel annak kapcsán, hogy Csengery János egyetemi tanárnak a görög 
tragikusokról meghirdetett szabadegyetemi előadása részvétlenségbe fúlt , 

A Szegedi Új Nemzedék 1923. február 24-i száma kénytelen elismerni, hogy újra föl-
bur jánzot t az ifjúsági szennyirodalom, s ennek hatásaként a fiatalkorú bűnözők száma meg-
döbbentően emelkedett. Ugyancsak a kurzus lapja kénytelen elismerni 1924. május 25-i 
számában, hogy csak detektívregények ésCourts-Mahler könyvei fogynak. A könyvkereskedők 
már jó pár éve azon siránkoznak, hogy a könyvvásárló publikum szinte egészen e l fogyo t t . . . 
»Napok is elmúlnak anélkül, hogy valaki könyvet vásárolna.« Jellemzők e sorok : »Legkeve-
sebb olvasója van a költőknek, egy-egy verseskönyv hónappkig a polcon hever felvágatlanul. 
Legfeljebb Ady Endrét keresik még néhányan, de a többiek iránt nem nyilvánul meg semmi 
érdeklődés.« 

A színház sem áll különbül. 1923. augusztusában Palágyi Lajostól Andor Zsigmond 
veszi át a színház vezetését. Megalkuszik a kurzus igényeivel, melyet a város »színügyi bizott-
sága« diktál neki, hiszen ebben Dobay Gyula, »a helyi szerző« a hangadó. Ha néha megpróbál 
progresszívebb darabot előadni, úgy jár , mint Karel Capek cseh író R. U. R. című modernista 
színművével, melynek bemutatóján — a Szegedi Új Nemzedék uszítására — tányérsapkás, 
turulista egyetemi hallgatók tünte t tek , 1924. április 29-én. Amikor 1925-ben a város meg-
új í to t ta a színigazgató szerződését, az ára Dobay »Nikoláj«-ának fölújítása vol t . Szeptember-
ben, amikor a színház Móricz Sári bírójával akart szezont nyitni, ú jbó 1 megindult a Szegedi 
Új Nemzedék támadása a színház ellen, úgyhogy Andor Zsigmond tüstént levette műsorról 
a »destruktív író« színművét. A Móricz elleni támadások csiholták ki Juhász Gyulából a 
»Móricz Zsigmondnak« című bátor, harcos yerset.32 

A színházi viszonyokat mi sem jellemzi jobban, mint Juhász Gyula szatíráinak kis 
kötete, az 1926-ban Gyalu álnéven kiadott »Szögedi Színpad«. A Szeged hasábjairól háromszo-
rosát lehetne kötetbe gyűjteni a költő színházi és egyéb politikai szatíráinak, karcolatainak, 
amelyek leleplező erővel dokumentál ják a kurzus kultúrpolit ikáját . De ezt t ámadja a költő 
publicisztikai írásaiban is. Egy színész halála alkalmával írott cikkében a Szeged 1925. január 
304 számában egyebek között ezekét. í r ja : »Nem a szive ölte meg Kertész Endrét , hanem 
megölte a szívtelen és erkölcstelen amerikanizmus, amely portékának nézi a művét és amely 
nem ismeri az értékét semminek a világon, csupán az árát k é r d e z i . . . A tragédia igen meg-
ragadó és felemelő a színpadon, de a magyar élet oktalan és' céltalan tragédiáit nagy kár 

31 Babits Mihály : A gólyakalifa. Regény és néhány novella. 2. kiad. Bp. 1921. 319. 1. 
32 Vö. Péter László : A szegedi dudától á Rózsa Sándorig. Móricz Zsigmond és Szeged. 

.Délmagyarország, 1954. június 27. 
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lenne még mindig szapor í t an i . . . Persze ehhez megint csak az szükséges, ami nélkül nincsen 
élet se Magyarországon, se azon kívül : valóságos demokrácia a leplezett reakció helyett 1« 

A színház anyagi nehézségeinél — amely állandó tárgya a közgyűléseknek, színügyi 
bizottsági üléseknek —, semmivel sem kisebbek Móra Ferenc gondjai a Somogyi-könyvtár 
és a múzeum élén. Ez a két intézmény, mely szerencsére Móra és Sebestyén Károly kezében 
a haladást szolgálta, ezekben az években éppcnhogy tengődött. Móra nem re j te t te nehézségeit 
véka alá : nemcsak vasárnapi tárcáinak mellékmondataiba re j te t te a könyvtár és múzeum 
kényszerű pangása okozóinak szánt szúrásait, de minden alkalmat megragadott , hogy lelep-
lezze a kultúrfölényről szavalók mellett a kultúra igazi helyzetét, gazdátlanságát. A Szeged 
1923. május 6-i számában »Foltok a szegedi kultúrbástyáról« című cikkiben nyilatkozik a 
könyvtár szomorú helyzetéről ; Somogyi Károlynak, a könyvtáralapítónak emlékünnepét 
is arra használja, hogy a könyvtár sanyarú viszonyait ecsetelje : előadásának egy része 
»A szegedi kultúra válsága« címmel meg is jelenik vezércikként a Szeged 1923. június 3-i szá-
mában . Magyar László október 3-i in ter jú jában ismét a könyvtár és a múzeum városi támo-
gatásának jelentéktelensége kerül szóba. A könyvtár oda ju to t t , hogy képtelen előfizetni 
a napi- és hetilapokra ; ezért Móra a Szeged szeptember 27-i számában azzal a kérelemmel 
fordul a város közönségéhez, hogy az általuk előfizetett lapokat elolvasás után adják át a 
Somogyi -könyvtárnak . . . A könyvtár és a múzeum kilátástalan helyzetét Móra a »Robinzon 
naplója« című írásában is hiteles adatokkal örökítette meg. 3 3 

Még néhány kulturális hírt lássunk, azoknak az erőfeszítéseknek dokumentálására, , 
amelyekkel egyesek, a demokratikus közszellem hívei, a kultúra képviselői megpróbáltak 
szembeszegülni a nyomorúság, sivárság, kultúra-ellenesség áradatával . Bartók Béla több-
ször jár t ezekben az években Szegeden (1922, 1923, 1925), nem lehetetlen, hogy az utóbbi 
alkalommal, 1925 áprilisában, József Attila is hallgatta já tékát . 1924. márciusába^ Szép Ernő, 
Somlay Artúr , áprilisban Basilides Mária, 1925. márciusában Rózsahegyi Kálmán szerepel 
a városban. Bakonyi Károly, a János vitéz szerzője, 1924. decemberében Szegedre költözik. 
1924. júniusában Károlyi Lajos képkiállítása igér sok szépséget a művészetkedvelőknek, 
s szülője lesz Juhász Gyula Káiolyihoz írott szép versének. Az ellenforradalom világából 
külföldre menekülő jónevű szegedi művészek, mint Stróbl István, Gergely Sándor egyszer-
egyszer hazalátogatnak, de hamarosan visszatérnek Göteborgba, Berlinbe, hogy végképp el-
vesszenek a város, az ország számára. 

A város ii odaírni hagyományainak ápolói többször fölemelik szavukat a tiszteleti e-
méltó író-elődök emléke megörökítéséért — a hivatalos város mégsem cselekszik. A Szeged 
írja 1922. július 16-án, hogy emléktáblát állítanak Tömörkény Istvánnak, s rá Juhász Gyula 
ír epigrammát. Nem lesz belőle semmi. 1924. október 31-én olvassuk, hogy egy vendéglős 
a régi vár maradványát , a kioszkot bérbe akar ja venni, s »Tömörkény-csárda« néven akar ja 
megnyitni. Hálából haj landó elkészíttetni Tömörkény szobrát. »így talán egy csárda mégis 
csak szoborhoz ju t t a t j a Tömörkény István emlékét — mondja a lap. Tagadhatat lan, hogy van 
ebben a históriában valami, ami nagyon rokon a magyarsággal . . .« Vagy méginkább : a 
rendszer jellemző kultúrpolit ikájával ! A Szeged 1924. december 6-i vezércikke — tán Móra 
vagy Juhász írása? — változatlanul, szobrot, síremléket követel a város írói géniuszának. 
Hasonlóan többször szóbakerül az öreg Dugonics emléke is : a Szeged 1923. szeptember 2-i 
száma szülőházáért emel szót, Magyar Lászlónak az 1924. május 14-i számban írott cikke 
pusztuló síremlékére hívja föl az- illetékesek figyelmét. 

A műemlékekkel mitsem törődik a hatóság. Tervezik a Klebelsberg által kigondolt 
egyetemi városrészt és a fogadalmi templomot, s ami ennek ú t j ában áll, kíméletlenül lebontják. 
1924. november 14-én olvassuk a Szegedben, hogy közszemlére tet ték a fogadalmi templom 
terveit ; december 14-én utoljára szól az öreg belvárosi templom, a Demeter-templom harang ja , 

33 Móra Ferenc : Beszélgetés a ferdetoronnyal. Bp. 1927. 237—246. 1. 
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utána megkezdik bontását. December 28-án már Glattfelder püspök első miséjét t a r to t ta a 
félig elkészült fogadalmi templomban. Mi sem jellemzőbb, minthogy a püspök első miséjét 
a liberális Back Bernát adományából épített főoltárnál m o n d o t t a . . . December 30-án bont-
ják az ősi gimnáziumot, amelynek falai között egykor Katona József, Horváth Mihály, 
Klapka György s annyi más neves magyar tanult , s Dugonics taní tot t . Hamarosan rákerül 
a sor Juhász Gyuláék Ipar u. 13. számú házára is, arriely a magyar Sasfiók, Petőfi Zoltán 
lábnyomát őrizte. Juhász Gyula maga írta év« к múlva : »A szülőház, amelytől Móra Ferenc 
a középiskola után búcsút ve t t , ma már emlékben él. Lebontotlák, mint ahogy nálunk álta-
lában a nemzeti sportok közé tartozik a költők szülőházának lebontása. Pindarosét még 
az ellenség is megkímélte, de nálunk félnek tőle, hogy a példa vonz és még egy költőnek kedve 
t ámad , hogy megszülessék benne. Könnyű volt Tömörkény Istvánnak — mondogatta egy 
szegedi poéta [ő maga, Juhász Gyula. — PL], amikor Dugonics András szülőházának lebon-
tása után az övére került a sor —, Tömörkény a ceglédi állomáson született. Az állomásokat 
pedig bajosabb lebontani.«34 Lebontották Réti Ödön Ipar u. 10. alatti lakóházát, s hamarosan 
sor került Koroknay József Templom tér 3. alatti lakásának és nyomdájának kiürítésére is. 1924 
őszén még itt lakott József Attila. Ezt is lebontották. 

8 

Amint Szeged saj tótörténete, színháztörténete, irodalomtörténete megíratlan, sajnos 
éppúgy hiányzik összefüggően, áttekintést adóan a szegedi munkásmozgalom helyzetének, 
alakulásának elemzése a Horthy-rendszer negyedszázada alat t . S amint az előzők rendszeres 
tárgyalására sem éiçztûk magunkat illetékeseknek, s a szükség törvényt bont elve alapján 
a napilapok tallózásából próbál tunk impressziókat szerezni a szegedi viszonyokról, akként 
kell eljárnunk a szegedi munkásmozgalom ez idő tá j i eseményeinek jellemzésénél is. Szüksé-
günk van erre, mert tudnunk kell, József Attila első találkozása a munkásmozgalommal milyen 
miliőben zajlott le. 

A forradalom óta az első nagygyűlést 1922. j anuá r j ában ta r to t ták a szegedi munkások, 
a szociáldemokrata párt keretei között, a Maros utcai munkásot thonban. Ezen az akkori 
pá r t t i tká r , Szedlicska Lajos beszélt a szociáldemokraták kívánságairól, amint erről á Szeged 
1922. j a n u á r 10-i. száma beszámolt. Pár hét múlva, január 19-én végezték ki a Csillag-börtön 
udvarán a Návay-pörben halálra ítélt Engi Lajos Sándort . Március 19-én arról olvasunk, 
hogy a szegedi rendőrség Makóra is kiterjedő kommunista összeesküvést födö-
zött föl; 

1922 őszén az eddigi szociáldemokrata pár t t i tkár t Miskolcra helyezik. A szegedi mun-
kások ekkor Kiss Istvánt választják pár t t i tkárukká. A választást a központi pártvezetés meg-
semmisíti, egyebek között azért is, mert szerintük Kiss István nyomdász bolsevista. Egerből kül-
dik ide az ot tani munkásbiztosító pénztár igazgatóját, Lájer Dezsőt pár t t i tkárnak , aki hosszú 
évekig hivatásos vezetője a szegedi szociáldemokrata pár tnak . Nyolc év múlva, 1930-ban 
már maguk a munkások is annyira megelégelték Lájer Dezső szereplését, hogy hosszú, 22 
gépelt oldalra kiterjedő beadványban ismertetik a pár tközponttal Lájer szegedi szereplését, 
tűrhetetlen opportunizmusát, személyi d ik ta tú rá já t , karrierizmusát, kár tyás életmódját .3 5 

A beadvány többek között elmondja, mint árulta el a kendergyári munkásokat az 1928-
ban lezajlott kendergyári sz t rá jk során, s hogyan játszotta a liberálisok kezére —• a velük 
kötöt t választási szövetség ürügyén — Szeged legerősebb munkáskerületei t a községi válasz. 

34 Juhász Gyula : Móra Ferenc ezeregy élete. = Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves 
rói jubileumára. Bp. 1932. 47. 1. 

35 A forradalom alatti direktórium egyik tagjának, dr. Czibula Antalnak hagyatékából 
(»Pártügyek. XXXIV. dossier.«), fiának Csongor, Győzőnek szívességéből használhat tam. 
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tások során. »Mikor Lájer Dezső átvet te a párt t i tkárságot — tekint vissza ez a beadvány 
a pár t t i tkár nyolc évi tevékenységére — akkor még működtek az elődje idejéből megmaradt 
kerületi pártszervezetek. Volt ilyen Rókuson, Felsővároson, Móravárosrészben és Alsóvároson. 
Működtek eredményesen... Amint Lájer Dezső átvet te az ügyek hivatalos intézését Szegeden, 
ezek a pártszervezetek lassanként elsorvadtak.« 

Mint látni fogjuk, József Attila szegedi tartózkodása idején még működtek ezek a 
kerületi pártszervezetek, sőt éppen az idő . tájt bizonyos föllendülés volt észlelhető a pár tmun-
kában. De Lájer szerepe kétségtelenül az opportunizmus mintapéldája. Amikor például 
1923 októberében a szegedi munkások általános sztrájkot mondanak ki a megélhetési viszo-
nyok tűrhetetlensége miat t , Lájer a sztrájk ellen beszélt ! 

1924. október 5-én a szegedi munkásság megünnepelte az internacionálé 60. évforduló-
ját . Nem lehetetlen, hogy József Attila is résztvett ezen. Pár nap múlva, október 12-én arról 
számol be a Szeged, hogy- új szocialista pártszervezet alakult. A Templom téren álló s hamaro-
san lebontásra került régi gimnázium épületében alakult meg az I. kerületi pártszervezet. 
»Ez a jelenség is azt mu ta t j a , í r ja a lap, hogy Szegeden a szociáldemokrata pártélet egyre fej-
lődik.« József Attila ez idő t á j t Koroknaynál, a Templom téren sűrűn megfordul : lehetséges, 
hogy ő is ott volt az alakuló gyűlésen. Október 19-én a munkásotthonban kiállítás nyílt az esz-
perantó-mozgalom dokumentumaiból, könyvekből, prospektusokból, 'levelekből. Ugyanekkor 
indul mozgalom, hogy a szűk, nedves Maros utcai munkásotthon helyett —- melynek falai 
közt Juhász Gyula is annyi előadást t a r to t t , legutóbb pl. Anatole France-ról, halála alkalmá-
val3 6 —, ú j Munkásotthont építsenek. A Szeged december 17-i száma hírt ad az ú j munkásott-
hon fölépítésére indított gyűjtés addigi eredményeiről. József Attila nincs már Szegeden, 
mire a Hétvezér utcai munkásotthon fölépül. 

Ügyszólván semmi forrás sem áll-rendelkezésünkre a szegedi szociáldemokrata mun-
kásmozgalom gazdasági-társadalmi gyökereire, a mozgalom által mozgósított munkásré-
tegek szociális összetételére vonatkozóan, noha ez képet adha tna a mozgalom forradalmi 
és opportunista erőinek arányairól is. Semmi jeTe annak, hogy a mozgalomnak — akárcsak 
a szegedi külvárosokban, főként Alsóvároson — paraszti tömegei lettek volna ; annál inkább 
annak, hogy a pártvezetés kisiparos jellegű volt. Szeged iparát ez idő t á j t — a lényegében 
hasonló 1926. decemberi állapotok szerint37 — zömmel a száz munkáson aluli létszámmal 
működő mintegy 60 kisebb gyár (vas- és f émipa r : vasáruk, kocsigyár, vi l lamosmotorok; 
kő-, föld-, anyagipar : műkő-, cement-, tégla-gyártás ; fa- és csontipar : bútorgyárak ; bőr-, 
sörte-, tollipar ; fonó és szövőipar, ruházat i ipar, élelmezési ipar, vegyészeti üzemek, nyomdák) 
jelentette, összesen mintegy 5500 munkással. A legnagyobb munkáslétszámmal a Magyar 
Kender-, Len- és Ju ta ipar R.t. újszegedi telepe (900 munkás) és a szegedi Kenderfonógyár 
R.t . Londoni körúti üzeme (900-inunkás), a Pick Szalámigyár (300 munkás), továbbá a Hazai 
textilipari r . t . (250), a gázgyár (120), bőrgyár (120) Winter-kefegyár (120), Alföldi malom 
(120) dolgozott. 

A város szépszámú kisiparosságán (az előbbi időpontban 4356 önálló iparost 
számláltak) kívül főként e gyárak, üzemek munkássága adot t tömegeket a szegedi munkás-
mozgalomnak-. 

Ennyi mindössze, amit a szegedi munkásmozgalom ez idő tá j i kereteiről t udunk . 
Nagy hatósági nyomás* opportunista vezetés alatt szervezkednek, tanulnak, műkedvelő 

26 »Szegeden, minden nagy dolgok fókuszán, a színházban, a héten nagy sikerrel folyt 
le a »Csókoljon meg« című vígjáték bemutatója , mialatt Juhász Gyula 'négy iskolát végzett 
embereknek beszélt Anatole France-ról és a művészetről egy fölsővárosi rozzant, vizesfalú 
házban.« = Színház és Társaság, 1924. november 17. Vö. még Péter László : Juhász Gyula és 
a szí/iház. Szegedi Tükör, 1954. okt. 28—nov. 13. 

37 Vö. Szeged. Szerkesztette Kiss Ferenc, Tonelli Sándor, Sz. Szigethy Vilmos. Bp, 
1927. 199—212. 1. Vö. : A szegedi gyáripar helyzete. Adatok a szegedi gyárak történetéből, 
mostani üzeméről, a pangás okairól és a javítás módozatairól. Délmagyarország, 1925. nov. 28. 
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színjátszóik »munkásszínpada« ápolja a realista színjáték hagyományai t 3 8 , s időnkint sztrájk-
kal feszegetik a tőkéstársadalom kereteit. Köztük ott vannak — a legális kereteket fölhasználva 
a szociáldemokrata munkások kommunista nevelésére, a kapitalista rend elleni következetes harc 
kialakítására — a baloldali szocialisták, kommunisták is. 

9 

A költő 1922. október 10-én kelt levelében39 már arról számol be, hogy készül versei 
kiadására, sőt eddig mintegy 150 előfizetőt gyűj tö t t verseskötetére. Hogyan ju to t t el idáig? 

Vagy az augusztus végén Juhász Gyulánál te t t látogatás alkalmával, vagy valamivel 
később egy megismételt szegedi ú t ján megjelent a fiatal diák a verseit tar talmazó füzettel 
Koroknay József Templom téri kis nyomdájában. Juhász Gyula névjegyét adta át Koroknay 
édesanyjának, r a j t a a költő ajánlósoraival. 

Ugyanezekben a napokban néhány, fiatal író már szervezkedett, hogy műveivel a 
nyilvánosság elé lépjen. Koroknayval, ezzel a művészlelkű, olvasott, lelkes nyomdásszal 
fogtak össze. József Attila nála találkozott össze későbbi szegedi barátaival , akiknek közös-
sége jelentékeny hatással volt fejlődésére. A szervezkedő fiatal poéták Keck József vezetésé-
vel 1922. november 1-én »Lírai antológia szegedi költők verseiből« címmel egy kisalakú, mint-
egy 70 lapos verseskötettel jelentek meg a nyilvánosság előtt. A kötet előszavában Keck 
József a modernista törekvések, a l 'art pour l 'art igényét tolmácsolja : »Tény az, hogy az 
érdeklődés ma, különösen nálunk és különösebben az újakkal szembén nagyon megcsappant. 
S így a költőknek kétszeresen joguk van ahhoz, hogy a verset ezt az arisztokratikus 
műfaj t a l 'art pour l 'art jegyében, mindjobban egyéni, imaginárius szépségekért mélyítsék, még 
akkor is, ha ez a művészet jegyében értékes törekvés nem mindig talál elismerő visszhangra.« 
Aztán tovább : »Ami az antológia összeállítását illeti, nem vezettek annyira kritikai szem» 
pontok, hogy kihagyjam azokat, akik bár formai szempontból kevésbé közelítik meg a töké-
letes verselést, de határozot tan meglátszik ra j tuk a művészi intenció«. »Az antológiával, 
amely körül csak szegediek csoportosulnak, a magyar irodalmi decentralizálódást indí t juk 
útnak. Talán eredményes lesz, dacára a szomorú kultúr 'viszonyainknak. . .« »Én hiszem, 
hogy e, nekünk talán még egyelőre kissé merész, de megbecsülhető törekvésünk itt megil-
lető méltánylásban, támogatásban részesül, olyak részéről különösen, mint Juhász Gyula, 
Móra Ferenc, kik érdemdús egyéniségükkel kétszeresen kell, hogy érezzék, ismerjék ennek 
a törekvésnek karakterét . Mert bennünk az akarat , erő megvan annyira, hogy munkálkodá-
sunkkal küzdjünk, reméljünk önmagunkért s azért, amit nyelvünkben és céljainkban magyar-
ságunk egyetlen értékének i smerünk . . .« 

Kik voltak a kötet munkatársai? Aknai István, Anzelm Károly, Borús Béla, Hajdú 
László, Homályos Ferenc, József Attila, Keck József Gáspár, Némedy Gyula, Rózsa Imre, 
Szépkúti 'Miklós, Teles Máté László és Ungvári Elemér. 

E névsorból csak egy név ütközik ki, doktor Némedy Gyuláé. Egyrészt korával, 
másrészt világnézeti fölfogásával különült el a többiektől. Ha nem is szélsőségesen, de köz-
ismerten jobboldali beállítottságú, egyébként a kúltura iránt kétségtelenül érdeklődő ügyvéd 
vol t , s valószínűleg az antológiához nyúj to t t anyagi hozzájárulás magyarázza itteni szerep-
lését. Egyébként ő nem is sa já t művekkel, hanem három versfordítással szerepelt (Cosimo 
Giorgieri Contri : Est a tavon, Armida temetője és Giülio Bugiardo : Álom), éppenúgy, 
mint a másik, a többieknél idősebb munkatárs : Ungvári (Ungár) Elemér. Ez a literátor 

38 Többször játszották pl. Gorkij »Éjjeli menedékhelyét«, vö. Szeged, 1923. november 
25 ; Színház és Társaság, 1925. febr. 3. A munkásdalosokról : Színház és Társaság, 1926. 
május 25. stb. 

39 József Jolán : im. 171. 1. 
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makói járásbíró10 André Chénier : Elégia, Arthur Rimbaud : A bámészkodók, Sully Prud-
homme: A megváltó művészet, Testek és lelkek, valamint Jules Romains : A város lelkiis-
merete című verseit fordítot ta le a kötet számára. 

A többiek a szegçdi »harmadik nemzedék« fiataljai . Egyikük, Hont Ferenc visszaemlé-
kezéseiben 4 1 igy jellemzi e három generációt : »Az első élén Juhász Gyula és Móra Ferenc 
állott, hozzájuk számítódott Szalay József, a l i terátus rendőrfőkapitány, Lugosi Döme, a 
színháztörténész, 'Sz. Szigethy Vilmos újságíró stb. A második nemzedék az első fiatalságuk-
ból kinőtt újságírókból állott: a két Terescsényi, Magyar László stb. A harmadik nemzedék a 
legfiatalabbaké, a mienk volt. Nagyrészünk még el sem végezte a középiskolát. A hivatalos 
iskolai szellemmel és a fennálló renddel való összeütközésünk következtében vagy eltanácsol-
tak vagy kicsaptak bennünket , és magánúton végeztük tanulmányainkat . Voltak egyesek 
közülünk, akik leérettségiztek ugyan, vagy az egyetem első éveit járták, vagy ugyancsak 
megbízhatatlanságuk miatt nem kerülhettek az egyetemre.« 

Kik voltak ezek a lázadó fiatalok? Aknai István írói név, Kormányos Istvánt t aka r t a , 
a jómódú és Bethlen-párti ügyvéd, városatya, kormányfőtanácsos doktor Kormányos Benő 
fiát . Egyike lett Attila legjobb szegedi barátainak, s nemcsak ő hatot t rá , de- hamarosan ő 
kezdte utánozni ; pl. a szabadversre József Attila hatására tért át . Ma is Szegeden él, s ha a 
fiókja számára is, de versel. 

Anzelm Károly a később Berezeli Anzelm Károly néven ismertté vált költő ; munkás-
ságának és József Attilával való kapcsolatának föltárása bizonnyára sok ú ja t adhat még 
József Attila e korszakának megvilágításához.42 ' 

Borús (Brauswetter) Béla is él még, a fölszabadulás után Makón újságíróskodott ; 
a költészettel régen fölhagyott. A munka munkatársa volt. Első versei a »Mécs« című folyó-
irat számaiban jelentek meg. Ez a folyóirat-kezdeményezés, mint annyi más abban az időben 
Szegeden, már a második szám után megszűnt. Első száma 1922 márciusában jelent meg 
Keck József, Borús Béla, Anzelm Károlyi László Béla, Rózsa Imre, tíerentsér József és Fausz-
tulusz (Kormányos-Aknai István) írásaival és Békeffy György grafikus ex-libris metszetével, 
ugyancsak Koroknay kiadásában. Második számát már nem sikerűit föllelnem sehol ; de 
hogy volt, nemcsak a kortársi emlékezet őrzi, hanem éppen Borús Béla kis versesfüzete, 
amely .a Mécs 1922. áprilisi számának mellékleteként jelent meg, akárcsak Anzelm Károly 
»Tűz van« című 32 lapos versesfüzete, Keck József előszavával. Borús Béla »Alkonyatkor« 
címet viselő nyolcoldalas kis versesfüzete elé viszont Anzelm Károly írt bevezetőt. A »Lírai 
antológia« után még 1923-ban, ugyancsak Koroknaynál megjelent egy 48 lapos verseskötete 
»Korai bánat« címmel. Móra írt elé szokott tréfálkozó stílusában kedves, bíztató előszót. 
Nem dicsérte krit ikátlanul : » . . .minden megtalálható a verseidben — írta — csillag, virág, 
tenger, holdsugár, halálvágy, minden, ami fiatal költőhöz illik, csak az élet rántás-íze hiány-
zik még belőiük.«43 

Hajdú László, nagykátai ügyvéd fia az egyetem joghallgatója volt; s emellelt a szegedi 
színház művésze is, költő is. Később a budapesti Nemzeti Színház tagja, utóbb pedig vissza-
vonult a művészettől, s apja foglalkozását folytat ta Nagykátán. Munkaszolgálatosként 
Ukrajnában pusztult el, 1942-ben. Özvegye szerint44 József Attila Makóról Szegedre bejöve 
gyakran szállt meg nála is. Szavalókönyvében maradt meg néhány József Attila-vers, egyebek 
közt a nagyjelentőségű »Petőfi tüze« című is, melyet a költő a Petőfi-centenárium napjaiban 

40 Vö. Makó és [a] Csanád-Torontál vármegyei községek. Szerkesztette Barna János. 
Bp. 1929, 189. 1. és fiának, Ungár Tibornak apjáról írott megemlékezését, Adat tár 98. sz. 

4 1 Kéziratból. Sajtó a la t t a József Attila Emlékkönyv ben. Szerkeszti Szabolcsi Miklós. 
42 Vö. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1940. 2. köt. 1201—1202. hasáb. 
4 3 Vö. nié g Szeged, 1923. október 6. 
44 Vö.' W[aldapfel] J[ózsef] : József Attila kiadatlan verseiből. Irodalomtörténet,. 

1949 : 340. 1. 
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1923. január elején írhatot t . Művészi munkájáról cikket közöl,fényképét címlapján közli a 
Színház és Társaság 1922. június 3-i száma. 

A »Lírai antológia« Homályos Ferencé a gazdag szegedi Holtzer Dániel ruha-na'gyke-
reskedő fia, a későbbi Hont Ferenc. Csodagyereknek t a r t j ák : ötéves korában már versel. 
Külföldön többször megfordul, megismerkedik a modern kultúra eszményeivel, az akkor-
t á j t divatos izmusokkal. A piaristákhoz jár t , de már a hatodik osztályból kimaradt .4 6 A költői 
véna mellett színészi tehetséget is érzett magában. Erjesztője; motorja a kis társaságnak-
s ő szervezi meg őket ú jabb és ú jabb akciókra. 

Keck József Gáspár furcsa pályát , fu to t t meg. Néhány évvel lehetett idősebb József 
Atti lánál — általában az egész kis csoport az 1900-1907-es évek közötti születés — s első 
verseskötete »Kísértetek« címmel már 1919-ben megjelent 62 lapos terjedelemben Szegeden. 
(5 hozta létre a Mecset, amelynek márciusi száma mellékleteként »Resignato« címmel kisalakú, 
nyolclapos versesfüzete is megjelent. Mint lá t juk, ő szervezte a »Lírai antológiát«. Később 
követte Koroknay példáját , nyomdát nyitot t , amely Koroknay nyomdája után átvet te az 
ő funkcióját : Keck József — illetve ekkor már Kraszna József — Prometheus-nyomdája 
állította elő egyebek között a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kiadványait . Saját műveit 
is kiadta : a versekkel elegy filozofikus gondolati prózát tartalmazó »Gond és lyra« című 
kötetét 1926-ban (ezt még Koroknay nyomdája állítja elő, de már Prometheus-kiadás), amely 
a »breviárium« kissé nagyzoló címét viselte (általában a pátosz, nagyotmondás jellemző e 
lelkes fiatal körre), »A magyar maszlag és az idegen áfium«, valamint »Az ú j humanizmus. 
A tudományok tekintélyéről. (Adalék a tudomány szociológiájához.)« című tanulmányai t . 
•1936-ban Olaszországba ment, s ő, aki — Kormányos István szerint — zavaros anarchista 
nézeteket vallott , hajlott a fasizmus felé. Később hazajöt t , s tragikusan', Budapest ostroma 
során vesztette életét. 

Rózsa Imre első munkájá t 1922 júniusában ugyancsak Koroknay jelentette meg : 
>Az alkimista« című színjáték volt ez. Utána szerepelt az antológiában, majd több verssel 
a Színház és Társaságban, végül nagyobb verseskötete »Szökőkút« címmel Szegeden, 1926-ban, 
Prometheus-kiadásban. A barát i körnek egyik legszerényebb, egyszerű származású tagja 
volt, írnokféle. A húszas évek végén költözött el Szegedről. Ma Budapesten az Aílami Könyv-
terjesztő Vállalat dolgozója, s néhány közlésével ő is hozzájárult a József Attila-kutatások 
sikeréhez. » 

Annál módosabb volt Szabadjai István, családi nevén Széli István. Apja felsőházi 
tag, az ügyvédi kamara elnöke, az egykori Széli Kálmán miniszterelnök rokona. Hont Ferenc 
iskolatársa a piaristáknál, az ő hatására lesz hamarosan a kommunista eszmék híve.— termé-
szetesen a maga módján, a különféle modern polgári izmusoktól sem menten. Még az antoló-
gia előtt » Indulunk . . .« címmel közös verses kötetet adtak ki Homályos-Hont Ferenccel, 
ugyancsak 1922-ben. Későbbi sorsa sem érdektelen: orvostanhal lgató , 'majd jogot tanul , 
azt. is abbahagyja , szülei t a r t j ák . Utóbb Pesten filmgyárat alapít (Imago néven). A második 
világháború során katonaként külföldre kerül, angol fogságba esik, s ma is kint él valahol 
Angliában. 

Szépkúti (Schönbrunn) Miklós a kis társaság legérdekesebb, egyben legtragikusabb, 
talán a legtehetségesebb költője is József Attila után. Akár Hont , ő is csodagyerek г 1905-ös 
születésű, s már 1921-ben 16 lapos tanulmánya jelenik meg Szegeden »Bevezetés a halmaz-
elméletbe« címmel. Matematikai zseni; állítólag műegyetemi hallgatók jár tak hozzá, a 16—17 
éves gyerekhez, felsőbb matematikát tanulni. 1922-ben félszáz- oldalas műve jelenik nieg 
»Népszerű fejezetek a felsőbb matematika köréből. A szám fogalmának kiépítése« címmel. 

45 L. A kegyesrendiek vezetése alat t álló szegedi városi róni. kath, Dugonics András 
főgimnázium értesítője. Közzéteszi Prelogg József. Szeged, 1923. 47.1. — Hont Ferenc ifjúkori 
önéletrajza : Hont Ferenc vagyok .. . Színház és Társaság, 1925. április 20. 
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Az antológián kívül is több verseskötete jelent meg : 1922-ben »?« című kötete — akár József 
Atti lát! —• Juhász Qyula előszavával indít ja költői ú t jára . Két év múlva »!«címmel,»bizarr 
poémák« alcímet viselő verseskötete jelent meg. 1925-ben még két kötete : »Sehol — Soha« 
misztérium, és »Én — végtelen« versek. De ekkor már szinte teljesen megzavarodott : súlyos 
tudathasadás állott be nála, gyakran volt elmegyógyintézetben. A szegedi utcák különös, 
tragikus, furcsa viselkedésű fiatalembere, a mindenkinek bemutatkozó »udvarias Szépkúti« 
szánalomra méltó jelenség volt. A németek 1944-ben szüleivel együtt Auschwitzban pusz-
t í to t ták el. 

A Mécs egyetlen ismert számának munkatársai között olvastuk László Béla és Geren-
tsér József nevét. Róluk — mint Teles Máté Lászlóról is—, keveset tudunk. László Béla Rózsa 
Imre bará t ja s mint ő, ágról-szakadt, szegény kórista volt, ügynökösködött. A Mecsbe 
és a Színház és Társaságba kis krokikat írogatott . Később Budapestre került, s eltűnt a szegedi 
barátok szeme elől. 

Gerentsér József régi szegedi polgárcsalád sarja, apja jómódú kocsmáros volt. 
Berczelivel együtt eltanácsolták a piarista gimnáziumból (ahonnan Hont és Széli kimarad-
tak), majd nemsokára, még 1922-ben fölköltöztek Budapestre. Később újságíró lett, u tóbb 
Franciaországba került , s ott halt meg fehérvérűségben.. 

íme, а tágabb szegedi környezeten belül ez a szűkebb, kisebb miliő, ez a baráti és harcos-
társi kör fogadta Szegeden József Attilát. Koroknaynál ismerkedett meg Kormányos Istvánnal, 
s ő vezette be a makói vendégfiút a szegediek társaságába. S hogy ezek maguk közé fogadták, 
muta t ja , hogy a lírai antológia bevezetője már őt is mint fiatal szegedi költőt ismertette 
meg a nyilvánossággal. 

E szűkebb barát i kör világszemléletének ellentétessége az ellenforradalmi Szeged 
általános közszellemével nyilvánvaló volt a 17 éves József Attila előtt is. Am nem volt szá-
mára meglepetés : ő, a külvárosi proletárgyerek Makón is olyan haladószellemű, liberális-
ellenzéki körbe kerül, mint Galamb Ödön, Espersit János s nem utolsósorban a Makóra sűrűn 
kijárogató Juhász Gyula társasága. Ami számára többlet volt, az a kommunista eszméknek a 
modern irodalmi irányzatokkal, izmusokkal kuszán összefonódott különleges világnézete lehetett, 
ámelyet a szegedi barátok közt éppen a legmódosabbak : Hont Ferenc, Széli István, vala-
mint a Fenyő Andor, Fándor, Bódog András álneveken írogató Färber Andor, a szalámigyár 
igazgatójának fia vallott és hirdetett . Ezt a nem eléggé tisztázott , eklektikus világnézetet 
visszaemlékezéseiben jól jellemzi — bár talán kissé anakronisztikusan túlértékeli —, Hont 
Ferenc : »Tovább élt egyrészről a forradalmi törekvés, a szembenállás a fennálló renddel, , 
ami lázadó hangban és néha lázadó tar ta lomban jelentkezett ; másrészről a forradalom 
bukása bizonyos menekülő törekvést idézett elő, az élettől való elfordulást, a szépség önmagá-
ért való művelését, a cselekvő politikai tevékenységtől való visszahúzódást. Ez a kettősség 
lassan ellentétté élesedett. Kiskocsmák irodalmi vitáiban lassan kialakult két tábor : egyik 
oldalon a l 'art pour l 'art hívei, másik oldalon néhányan mi, elsősorban a fiatalok közül 
akik dacból a l 'ar t pour l 'homme jelszavát vetet tük föl.« Saját szerepét nem túlozza, amikor 
rámuta t : »A fiatalok között én voltam a legfiatalabb, de a többiekkel szemben az a helyzeti 
előnyöm volt, hogy hosszabb időt töltöttem Bécsben, tanítóim kommunista emigránsok 
voltak. 

Jól ismertem a bécsi emigráns irodalmat, néhány marxista könyvhöz hozzájutot tam s 
ezeket hazacsempésztem Szégedre. A lázadó fiatalok lassan rászoktak, hogy elvi kérdésekben 
hozzámforduljanak tanácsért, és ilyen módon a l 'art pour l 'art ellenes mozgolódás szervezőjévé 
vá l tam. 

Ugyancsak Hont meséli, hogy József Attila kezdetben bizalmatlanul fogadta a tisza-
pa r t i hosszú séták érveléseit. Eleinte nem csatlakozott Honték táborához, többre becsülte 
a formai tökéletességre való törekvést —, ami Honték verseiből igencsak hiányzott. Hont 
szerint a költő magatar tásában és fölfogásában az 1923. esztendő hozott változást. 
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József Attilának még 1922 folyamán kialakulnak kapcsolatai az idősebb írói nemzedék 
szegedi képviselőivel is, valószínűleg szintén Juhász Gyula révén, nyilván a nála te t t látoga-
tása vagy látogatásai alkalmával. Erre m u t a t , hogy az alábbi levélből kitűnően Réti Ödön 
verset kért tőle. Ekkor küldi neki dedikálva az »Aratás előtt« című versét, amelyet minden bi-
zonnyal a nyáron Kiszomboron írt. Levele így szól : j 6 

.Makó, 1922. okt. 14. 
Kedves Réti Ödön, 

(már így szólítom meg, hiszen így kevesebbet meg többet is mondok a hideg »Úrnál«,) 
itt küldöm nagy örömmel a kért vei set, fogadja avval az érzéssel, amellyel adom. Ha meg-
engedi, azaz, ha elfogadja Önnek küldöm festékesen is, ha megjelennék verskötetem.4 7 

Ugyan, kérem kedves Réti Ödön, kérdezze meg Terescsényi Györgyöt, hogy néki 
melyik vers tetszik legjobban? és egy lapon legalább írja meg címét, mert széf etnék egy verset 
— amelyik néki tetszik •— Terescsénvinek is küldeni.4 8 

Hallot tam, hogy a szegedi írók valami egyesület félét akarnak csinálni Magyar Akro-
polis néven. Azért említem, mert énis (!) szeretnék oda bejutni és Juhász Gyulát nem akarom 
zaklatni a kérdezősködéssel. T. i. ő lenne a díszelnöke.49 

Kedves Réti Ödön, ön dolgozott a Nyugatba, hát mondja meg nekem, mért nem vála-
szolnak a szegény vidéki embernek? Beküldtem néhány dolgomat — Juhász Gyula jelölte 
k i őket — és semmi hír. Vagy a három szerkesztő50 közül kinek küldjem, aki elolvasná? És 
hol lakik az az unus tr iumvirat i?5 1 

Tisztelő és meleg szeretettel 

József Attila 

Gyámjának , Makai Ödönnek november 4-i levelében számol be Szegeden elért költői 
sikereiről : »A Parnasszusra is elindultam (1). A s z e g e d i Színház és Társaság közölte két 
versem és olyan dicsériádáf zengett rólam, hogy szinte belekábultam.52 Versekért eddig 
vagy 500 K-t kaptam. Decemberben jelenik meg első verses könyvem : Szépség koldusa. 
Juhász Gyula előszavával, Szegeden. A kiadó á tiszta bevétel 50%-át adja nekem. 300 pldon 
nem sok nyereség lesz á 150 K . Esetleg el se fogy mind. 5-én megjelen 5 versem5 3 egy anto-
lógiában. A szegedi lapok közül vagy négy, a Szeged, a Szegedi Híradó, a Színház és Társaság 
és a Színházi Újság kér verset. Nagyon keveset fizetnek. Még a Színház és Társaság fizet 
legjobban, szeptemberben adott két versért 200 K-t.«54 A költő, aki ekkor már ot thagyta 

46 Petőfi-múzeum. • 
47 Az »Aratás előtt« nem a Szépség koldusában, hanem a Lírai Antológiában jelent 

meg, de itt nem szerepel az ajánlás, csak a kéziraton. Vö. József Attila összes művei, 1. köt . 
359. 1. 

4H Terescsényi Györgyre vonatkozóan !. Preszly Lóránd : A szegedi népies írók. Szeged, 
1931. 23—24. 1. Széphalom Könyvtár 24. sz. 

49 A tervezett irodalmi egyesület sorsáról nem tudunk ; talán ebből a gondolatból 
született 1922 novemberében az ismertetett irodalmi est sorozat, vagy a Tömörkény-Társaság. 

50 Babits Mihály, Osváth Ernő, Gellért Oszkár. 
5 1 Látszik, hogy a latinnal még hadilábon áll! 
52 József Jolán : i. m. 172. 1. Vö. a 24. jegyzettel. 
5 3 Csak négy jelent meg (Fiatal életek indulója, Lélekszirteken, Falak, Aratás előtt). 
54 József Jolán : i. h. 
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az iskolát és Iritz Miksa boi nagykereskedőnél nevelősködik, e sikerek alapján írja lelkendezve : 
Most már nyakig vagyok az életben és csak úgy fuldokloin a gyönyörűségtől.«55 

Valóban sikerei vannak : mintha csak zsilip szakadt volna föl, sűrű egymásutánban 
közli a Szegedi Híradó és a Makói Reggeli Újság verseit, s az utóbbi hirdeti is a megjelenendő 
Szépség koldusát. 

1922 karácsonyán megjelenik első versesfüzete, a Szépség koldusa, Koroknay kiadásá-
ban, Juhász Gyula buzdító előszavával : »Emberek, magyarok, ínie a költő, aki indul, magasba 
és mélybe : József Attila, szeressétek és fogjátok pár t j á t neki !« Első ismertetői a makói 
pártfogók ; hamarosan fölfigyel rá a fővárosi saj tó ís. Furcsa, hogy a szegedi lapok т - még 
a Szeged is — hallgatnak ; csak jóval később, 1923. márciusában jelenik meg a Csöndben a 
bará t , Kormányos István bírálata. Érdekes ezt újraolvasni, hogy az ember álmélkodjék : 
valóban ennyire jól lá t ták ezek a szegedi barátok --- Juhász Gyulával az élen — ennek a 
fiatal diákköltőnek jelentőségét, jövőjét, vagy talán az általánosan osztogatott dicséret 
véletlenül nála megérdemeltnek bizonyult volna? Az előbbi igazságában kell hinnünk. 
József Attila költészete már akkor kimagasodott környezetéből, amelyből táplálkozott is. 

»Végre egy hívatot t költő — írja névtelen ismertetésében Kormányos István56 —, aki 
ú j színeket, hangokat és érzéseket hozott fel önmagából. Igaz értékeket, melyek, egykoi köz-
kincsünkké válhatnak, számunkra, magyaroknak. József Attila ama költők közé tartozik, 
kinek a kötetét , elejétől végig, egy lélekzetre át tud juk olvasni s átolvasva versei, strófái, 
sorai, sőt sokszor szavai megmaradnak bennünk, tovább élik egyéni életüket, ugyanazt a világot 
építik ki tuda tunkban , amely meg van a költőben. Igen sok mondanivalója van. Egész kötete 
szokatlan emelkedés, meglepetve tesszük le könyvét s oly érzés fog meg, mintha megszédül-
nénk a végtelen magosban. Nemcsak mutogat ja , mily. szépen tud szárnyalni s mily vakmerően 
tud belebámulni a napba, hanem magával viszi az embert is, hogy az is érezze az ismeretlen 
messzeségek lelket üdítő hatását . Költészete kifelé tárul s ment a l 'art pour l 'art minden 

•modorosságától. Érzései tiszták, mint a mélyről fakadó forrás vize: Tud lelket lehelni mind 
ama tárgyba, mely képzeletét foglalkoztatja. Férfiassága és közvetlensége meglepő és nyílt 
tanújelét adják hivatottságá'nak. Hazafias lírája bizonyítja, mily mélyre tud ereszkedni s 
magyar-lélekbe. Az Erőének s Napszonett verseiben kézzel fogható bizonyítékot nyúj t egy 
ú j irány felé való orientálódásának. S hittel hisszük, ha a költő megtalálja egyéniségét, világ-
nézete kitisztul s élményei szabadabban törnek formába, költészete belekapcsolódik az álta-
lános emberi gondolkozásba, a magyar költészet oly magas fokára fog emelkedni, hová csak 
kevesen s igazán hivatottak jutot tak el. Füzetének gyöngye Várlak című verse. E versen 
oly hatalmas érzés vonul át, mely szétrobbantja a megbéklyózó formát és szabad ritmusban 
folyik alá, de a dolgok önmagában rejlő zenei hullámzását híven visszatükrözi. Nem elég 
érzéseinket szabályos ütemekbe beleszorítani, meit végtelen finom zene tölti be a minden-
séget, mely tárgyak egymásközti életét nyilvánít ja ki. Nemcsak látni kell a dolgokat, hanem 
hallani is. Ne csak lássuk a föld szépségeit, hanem hallgassuk szívériek lüktetését s halljuk 
azt a belső forradalmat , mely felszínre hozza mindazt , amit láthatunk. Mindegyik verséről 
igen sokat lehetne írni, mert szavainak van súlya és terjedelme. Egy ú j klasszikus költészet 
felé oszcillál a jelenlegi, világirodalom, mely magába gyűj t i a töméntelen irányból mindazt, 
ami hasznos és jó s mindent , ami időtlen időkig maradandó. Azt hisszük, a magyar földön 
József Atti la az e lőfutár , akit nem mi, hanem a magyarság most élő legnagyobb poétája : 
Juhász Gyula fedezett föl, aki a kötet elé hatalmas előszót írt.« 

Az a -mes te r , ez a bará t b íz ta tása . 
Más kérdés, hogy a fiatal költő életművében éppen az bizonyult leghamarabb mulandó-

nak , á tmenet inek, amit a kortárs és ba rá t . ú jnak ítélt. 

55 Uo. 
56 Csönd, 1923. március, 49, 1. 
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Néhány 1922-ben írott versnek tar ta lmán mintha már érződne a szegedi társaság 
hatása . A költői hivatáshoz ebben a körben elengedhetetlennek látszott a borivás, meséli 
Hont Ferenc. Attila nem ivott vagy legalábbis alig, ám a társasággal ta r to t t az Iskola utcai 
Kék golyóban vagy az újszegedi valamelyik kiskocsmában szokásos iszogatással egybekötött , 
irodalmi vitákon. 

Mintha ezeknek a közös kocsmai látogatásoknak élményét tükröznék az Ugye pajtás 
Himnusz a borhoz, és a Tanulmányfej című versek. 

1922 karácsonyán Kormányos István és a Kék golyóban mellétársult Stemler András 
sofőr részegen bement a rókusi templomba. Kormányos szerint azért, mert egy csinos nagy-
váradi nőt keresett, s azt hitte, hogy mint buzgó katolikust, ott találja az éjféli misén. 
A híveket megbotránkoztat ta az eset, s bár Kormányos apja , a tekintélyes ügyvéd és város-
a tya igyekezett eltussolni.a dolgot, a fajvédő sajtó nem szalaszthatta el a zsidóellenes uszí-
tásra kínálkozó alkalmat. 

Az eset u tán két héttel, 1923. január 9-i számában, nagy cikket közölt a 
Szegedi Új Nemzedék: »Vallásgyalázás a rókusi templomban. Duhaj zsidó gyerekek 
a Szűzmáriás oltár előtt, karácsony éjszakáján. Nyilatkozatok a felháborító esetről. A kato-
likus társadalom megtorlást követel.« A cikk szerint »karácsony éjszakáján az éjféli mise alat t 
pálinkás, borgőzös hangulatbán, gúnyos sóhajok és krákogó énekhangok kíséretében egy 
galileista fenegyerek (!) térdelt a Szűz Mária oltár elé, egy ismert nemzeti imát énekelve. 
Az oltár körül szorongó áj tatos hívek természetesen meglepődve hallgatták az éppen nem erre 
az alkalomra való dalt. 

A hívők többszöri -felszólítása mindhiába volt. A vallásos elmélyedésük-
ben zavart ájtatoskodók a mindinkább megbotránkoztató viselkedés után távozásra 
szólították fel a ,két magáról, megfeledkezett fiatalembert, kik gyalázkodó istenkáromlások ' 
és durva röhögések között támolyogtak ki a templomból.« »Az első nyomozás csak annyit 
állapított meg, hogy Kormányos Benő szegedi ügyvéd, városatya fia, Kormányos István 
19 éves fiatalember, a Tömörkény István nevét bitorló zsidóalakítású társulat tagja, monda-
nunk sem kell, hogy zsidó f a j ú . . . « A továbbiakban a lap nyilatkozatokat közöl az esetről : 
Várhelyi József pápai prelátus és Breisach Bêla rókusi plébános után dr. Tóth Imre, a Kato-
likus Kör elnöke, a fajvédők már többször emlegetett egyik főkolomposa bosszúért kiáltott: 
»A rókusi vallásgyalázás tervszerű cselekedet. Az elvetemült, gyalázkodóknak a legpéldásabb 
büntetést kell elszenvedniük.« 

A bűnvádi eljárás megindult, s a Szegedi Új Nemzedék március 3-i számában örömmel 
közölhette, hogy »elítélték a rókusi templomgyalázót«, »K. István zsidó perfidiát megbélye-
gezte a magyar bíróság.« Büszkén hivatkozik arra a lap, hogy ő »leplezte le« és »hozta nap-
világra« az ügyet, s közli az ítéletet : a Btk . 195. §-a alapján Kormányos Istvánt egy hónapi 
fogházra és ezer korona pénzbüntetésre ítélték. Igaz, hogy később az ítéletet három évre 
fölfüggesztették. 

Az esetnek természetesen híre volt a fiatal írók körében is. József Attila a karácsonyi 
ünnepeket Budapesten tölti -— kibékül gyámjával , aki az ősz folyamán megvonta tőle támo-
gatását —, majd az újév első napjaiban Szegedre jön barátaihoz. Ekkor írja Ha jdú László 
szavalókönyvébe az említett verseket, ekkor írja Szegeden, január 5-én 'az Önarckép, 8-án 
az Igaz, őszinte búcsú című verseit, melyeket mintha csak egyenesen az akkor induló Csönd 
januári száma részére írt volna. 

Nyilván ekkor mesélte el József Atti lának Kormányos a karácsonyi kalandot. Meg-
kérdezte tőle, mit szólna, meg lehetne-e örökíteni egy szonettben? S pár héttel később, — 
a kéziraton 1923. február 23-a szerepel — megszületett a Sacrilegium című 
vers : 
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Mint vad, részeg legény, kit mámorában 
templomba visznek ördöngös borok 
s kurjongatván a Szűzhöz ott galádan, 
felé ölelni vágyva kujtorog, 

hogy megremeg a Gyermek is kar jában, 
midőn a szeme véresen forog — 

Tudom, hogy engem durván megköveznek. 
Csak te megadd a Szűz bocsánatát . 

12 

1923 télvégén József Attila Makón van, Espersit János házában, készül a VII. és VIII . 
gimnázium összevont magán vizsgáira. Közben természetesen verseket is ír, egyebek között 
»A kozmosz éneke« című szonettkoszorút is. Február 7-én a Makói Friss Újságba kis cikket 
ír »Üj szépirodalmi folyóirat indult meg Szegeden« címmel a Csönd januári számáról. Február 
10-én a Csönd kiadójához, tehát Koroknay Józsefhez ír levelet :57 

Kedves Mester, 

bocsánat a késedelemért, hogy csak most küldöm ezt a két verset. Ha lehet, hát hasz-
nálják föl. 

A laptól mindenki »el van ragadtatva«, különösen a kiállítás, azonban az összeállítás is 
kivívta a hozzáértő emberek tetszését. Azonban mindenki drágálja. 

A lapokat leadtam, a plakátokat elhelyeztem. 
A versekért méltó díjat — vagy semmit se kérek, mert vagy bírnak fizetni vagy nem. 

Ha nem, akkor semmit se ad janak . És ez tőlem nem áldozatkészség — ennyivel tartozom 
maguknak. 

További utasítást kérek — ha tíasználhatnak. Mindjár t , hogy megérkeztem, írtam a 
Csöndről a Frissbe — de csak annyit , hogy megjelent és a t a r t a lmá t , meg, hogy mennyibe 
kerül. Ha megtudom szerezni, elküldöm. 

Ha Mester parancsolja a bőrkabátot kipróbálni, elküldöm, legalább á'zellőzködik egy 
kicsit és nem foglal el helyet. A portót felezzük. U. i. a tavaszig még lehet hideg. 

Sok meleg üdvözletet küldök és a Mama kezét is csókolom. 

23. II. 10. József Attila 

A Csönd eggyel több számmal bírta, mint alig egy esztendeje a Mécs. A januári számba 
Vér György, Szomory Dezső, Pór Tibor, Móra Frenc, Terescsényi György, Fenyő Andor, Szép 
Ernő, Laczkó Géza, Ungvári Elemér, Babits Mihály, Kárpáti Aurél, Homályos Ferenc, József 
Attila, Koroknay József és a fc/g.-valamint g. p. jelek viselői í r tak, s két tnűvész, Qóth Imre és 
Bodzássy István készítették metszeteit. A februári számban több név ismétlődik, de akad a 
munkatársak között új is : Laczkó Géza, Fodor István, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Tóth 
Árpád, József Attila, Sydney Carton, Kápáti Aurél, Bartos Zoltán, Aknai István, Vág Sándor 
nevével találkozunk az írások, s Károlyi Lajoséval a mflmellékletek alat t . Végül az utolsó, 

57 Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai. Szeged, 1952. 6. . A makó 
múzeum füzetei 1. sz. 
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Csoportkép a Juhász-jubileum alkalmával (1923. máj. 20.) 
Móra Ferenc, Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc és mások 

társaságában, hátul József Attila 
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márciusi szám munkatársai Kelemen Kálmán, Telecs Máté László, Terescsényi üyörgy, Móra 
Ferenc, József Attila, Bartos Zoltán, Saáry Mária, Fodor István, Sydney Carton, Pór Tibor„ 
Aknai István. 

Már ez a fu tó fölsorolás is muta t j a , hogy a folyóirat nem akármilyen színvonalat próbált 
meghonosítani Szegeden. A közismert és a jelentéktelen nevek mellett ismertetnünk kell — 
ugyancsak József Attila költői környezetének jellemzésére — néhány itt szereplő név tulajdo-
nosát, így legelsőbben is Pór Tibort. Családi nevén Bauer Tibor, rokona Balázs Bélának, azaz 
Bauer Herbertnek. 1918-ban kadét-aspiránt, de a forradalmak alatt szocialistává lesz. A munka 
c. lapnál kezdi újságírói pályáját , majd a Szeged munkatársa. Ugyanakkor expresszionista 
verselő. A Szeged 1923. január 12-i számában munkatá rsának és bará t jának , Vér Györgynek 
beszámolójából tud juk , hogy Pór Tibor előadást t a r to t t az expresszionista művészetről, 
programjáról. Két verseskötetéről tudunk , mindkettő a pesti Merkantil kiadónál jelent meg 
1924-ben : az egyik a »Versek« című, a másik az »Egy« címet viseli. A húszas évek közepetáján 
Párizsba ment, s ott »Horthy kutyák« címmel színdarabot írt a magyar ellenforradalmi rend-
szerről. Emiat t nem térhetett többé haza. Berlinbe ment , majd onnét a 30-as évek-
ben — talán éppen Balázs Béla támogatásával — Moszkvába. A fölszabadulás óta Sarló Sándor 
néven az Új Világ című hetilap szerkesztője. 

Vér Györgyről is említettük, hogy a Szeged, majd a Délmagyarország munkatársa. A Világ-
nál kezdte újságírói pályáját , onnét jöt t 1922 őszén Szegedre. I t t maradt a városban, i t t 
alapított családot, innen vitték a pusztulásba : 1942-ben .ő is Ukra jnában pusztult el. 

Fodor István ismét a dúsgazdag szegedi nagykereskedők gyermeke, aki nemcsak versé-
vel, de pénzével is hozzájárult a vállalkozáshoz! Rabindranat Tagore volt költői eszmény-
képe. 

13 

1923 tavaszán történt közismert öngyilkossági kísérlete: a vonat alá feküdt . Nincs közvet-
len szegedi vonatkozása — bár barátainak frissen elmesélte élményét — mégis, hogy időrendben 
ideértünk, említést teszünk róla, mert egy közkeletű hiedelmet kell eloszlatnunk. Azt, mintha a 
költőnek ebből az élményéből fakadt volna a »Részeg a síneken« című verse. A téma valóban 
rokon, ám a kronológia lehetetlenné tesz minden kapcsolatot a történtek és/a vers között . 
Aköltő 1923. május 14-i levelében58 számol be az esetről, míg a verset majdnem egy évvel előbb 
írta, s az már 1922 karácsonyán meg is jelent a Szépség koldusában. Téved tehát Németh Andor 
is, mikor e »filius an te patrem« esetet föltételezi.69 

A költő 1923 tavaszán Espersitnél tanyázik. »Néha •— írja József Jo lán 6 0 — bevetődött 
Szegedre, ott próbált valami munkát találni, a szegedi lapoknál verseit elhelyezni.« 

Március 7-én levelet ír Sz. Szigethy Vilmosnak, a Szegedi Hiradó szerkesztőjének, aki 
annyi versét közölte az elmúlt őszön :61 

Makó, 1923. III. 7 . 
Kedves Szigethy Bácsi! 

Ne haragudj, hogy ilyen későn jelentkezem, de csak most tud tam összeszedni néhány 
verset : egy régi kézirat-füzetem akadt kezembe és azokból válogat tam, mert az újabb versek 

58 József Jolán : i. m. 177. 1. 
69 Németh Andor : József Attila és kora. Csillag, 1948. január, 2. sz. 15. 1. 
60 József Jolán : i. h. 
61 Eredetije a szegedi Egyetemi Könyvtár kézirat tárában. Szövegét közöltem : Dél-

magyarország, 1954. szeptember 12. Hasonmását : Péter László : Adatok József Attila életéhez, 
költészetéhez. Szeged, 1954. 2. 1. A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 12. sz. 
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többnyire le vannak foglalva és fizetnék értük. — k ü l ö n b e n pedig szombaton Szegeden leszek, 
amikor is fölkeresem Szigethy Bátyám és nem találván 1/2 3-ra beülök a Corsóba.62 Akkor, ha a 
Csönddel rendbe jövök, adhatok majd ú j verset is. 

Addig is, kedves Szigethy Bátyám, szeretettel 
ölellek József Attila 

Ügy látszik, a Csöndben való szereplés büszkeséggel töl töt te el, s álladóan foglalkoz-
t a t j a . Etus húgának április 26-án írott levelezőlapján egyebek között megkérdi : »A Csöndet 
megkaptátok?«6 3 

1923. május 13-án vasárnap a Dugonics Társaság fölolvasó ülésén a kereskedelmi és 
iparkamarában Móra Ferenc muta t ta be a fiatal szegedi költőnemzedék öt tag já t : Aknai 
Istvánt, Anzelm Károlyt , Rózsa Imrét, Borús Bélát és Szabadjai Istvánt.6 4 József Attila nincs 
közöttük. 

Másnap, május 14-én kelt levelében azonban ezt írja nővérériek : »Holnap kocsi 
jön értem Mezőhegyesről, ott leszek szombatig, onnan Szegedre megyek a Juhász-jubi leumra. 
Azt hiszem, 27-én vagy június 5-én fölolvasást ta r t rólam Móra Ferfenc a szegedi Dugonics 
Társaságban:« Ma már nem tudni , miért maradt el József Attila e szereplése Szeged nagy 
tradíciójú irodalmi testületében. 

E levelét így folytat ja : »Ha megleszek; nyáron Szegeden leszek Kormányos Benő 
ügyvédnél, Takaréktár-u. 6. Kapok egy szobát a fia révén, aki jó barátom. Már meg is beszél-
tük a dolgot.«65 

Május 20-án, vasárnap ünnepelték barátai és a szegedi munkások Juhász Gyula költői 
működésének negyedszázados évfordulóját . Előző este megérkeztek Szegedre régi barátai , 
Babits Mihály és Kosztolányi Dezső. Féltízkor a szegedi munkásdalárda köszöntötte szere-
náddal a szegények poétáját és á t ad ta neki Csokonai összes művei ú j kiadását ajándékul . 
Másnap délelőtt zajlik le a költő ünneplése nyilvánosság előtt : Móra, Babits, Kosztolányi 
beszélnek. 

Juhász Gyula meghatot tan válaszol. Szalay József, a literátus főkapi tány lá t ja 
vendégül az írókat , a délutánt pedig a másik nagy mecénás, a különös nevű és sorsú Eidus 
Bentiannál töltik.66 Hétfőn Tápén meglátogatják Nyilassy Sándort, a jeles szegedi festőt, majd 
kedd reggel utaznak vissza a fővárosba a pesti vendégek.67 

József Attila résztvesz az ünnepségen. Hozza magával a május 18-i kelettel Juhász 
Gyulának a jánlot t szonettkoszorút : ő ezzel köszönti mesterét. Ott van az írók között, 
őt is megörökíti a fényképezőgép lencséje a múzeum lépcsőjén, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső, 
Babits Mihály, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc és még annyi más társaságában. Szabó Lőrinccel 

62 Kávéház volt a Kárász-utcában. 
6 3 Petőfi-múzeum. 
64 Szeged, 1923. május 13. Vö. A Dugonics-Társaság ötven éve, 206. 1. 
65 József Jolán : i. m. 178. 1. József Jolán e levelet némi kihagyással közli. A Petőfi-

múzeumban levő eredeti így kezdődik : »Kedves Lucie, megbocsáss, hogy csak most írom 
még a címet, de mikor Szegedre értem, csak azt tud tam meg, hogy Szt. Mihály-u. 6. 
alat t laknak, s ot t keresvén nem végezhettem el akkor semmit, mert senki se volt otthon 

. és az üzlet csukva volt. Aztán meg beteg is voltam . . .« Hasonlóan a fönt idézett rész áz 
eredetiben így hangzik : »Ha megleszek, nyáron Szegeden leszek, mégpedig nem a 
Szt. Mihály-u.-ban, mint mondtam Pesten, hanem Kormányos Benő ügyvédné l . . . « A 
kihagyás okát nem tudha t juk , s egyenlőre nincs, közelebbi ada tunk arról sem, ki lakott 
ekkor a Szent Mihály utca 6. a la t t , s milyen kapcsolata volt József Attilával. 

66 Eidus Bentian (1880—1944) litván származású fogtechnikus. A cári Orosz-
országban született, 16 éves korában már bekapcsolódott a munkásmozgalomba, évekig 
hivatásos forradalmárként tevékenykedett . 1905-ben harcolt a .vi lnai barrikádokon, emigrálni 
kényszerül, Berlinben megismerkedik Liebknechttel, Bebellel, s állítólag Leninnel is. Fog-

•140 



itt ismerkedett meg, s ő bizta t ta , küldjön verseket Az Est szerkesztőségének. József Attila 
Mikes Lajos címére küld is kilenc verset, meglehetős öntudatos hangú levél kíséretében :68 

Makón, 1924 május 24j 
Tisztelt Uram, 

a pünkösdi Juhász-jubileumon összejöttem Szabó Lőrinccel, aki fölhívott, hogy néhány 
verset az Ön címére küldjek az Est-lapoknak, mint olyanoknak, melyek a legjobban honorál-
nak minden jó munkát . Most küldök is kilenc verset és megjegyzem, hogy a Nyugat már 
hozott tőlem többet és jelenleg egy nagyobb munkámat vette meg.69 Különben Juhász Gyula 
már régebben figyelmeztetett , hogy Önök különösen fiatal tehetségeken akarnak első sorban 
segíteni azáltal, hogy minden eddiginél nagyobb teret nyú j t anak nékik az érvényesülésre 
Hogy mégsem kerestem fel Önöket , az oka az, hogy kissé érzékeny vagyok és ha valahol fel-
kínálom magam, akkor visszautasítás esetén ott többé nem kopogtatok. • 

Kérem Uram, szívességből is tudósítson engem az eredményről, amely ha jó, úgy lehető-
leg a kijáró tantiemot is küldjék mielőbb. 

Őszinte üdvözléssel 

József Attila 

Makó, Kazinczy-u. 6 . 

(Dr. Espersit János címén) 

P . S . : Ha egy héten belül választ nem kapok, úgy fen tar tom [így!] magamnak a jogot, hogy 
a verseket máshová ad jam. 

József Attila 

Június 15-én zajlik le Makón a Juhász Gyula-ünnepség, hiszen a makóiak, főként 
Espersit János nem elégedhetett meg a költő szegedi ünneplésével. A makói jubileumra a 
szegediek rándul tak át : Juhász Gyulán kívül Móra Ferenc, Réti Ödön, Étsy Emilia, Eidús 
Bent ian, Vág Sándor, Ligeti Jenő, Donászy Kálmán, Magyar László — írók és költők, újság-
írók és bará tok. Ha József Att i la a szegedi ünnepségen még nem találkozott volna, itt most 
megismerkedhetett Eidus Bentiannal is, aki éppoly melegszívű pártfogója volt költőknek és 
festőknek Szegeden, mint Espersit Makón, s-aki ugyanolyan vendégszerető házigazdája lett 
József Att i lának szegedi tartózkodásai alkalmával a későbbiek során, mint addig — s még 
azu tán .is — a makói tartózkodása alat t Espersi t . 

technikát tanul , s ezen a réven kerül 1909-ben Szegedre. A forradalmak idején cikkezik (pl. 
»Az orosz forradalom és a béke«, Délmagyarország, 1918. január 1.) és a munkáskul túra 
fejlesztésén (pl. munkáskönyvtár megszervezésén) fáradozik. Móra és Juhász Gyula bará t ja , 
festők (pl. Károlyi Lajos) mecénása. Maga is írogatott : magyarul »Munka után« című, versek-
ből és rövid prózai írásokból álló füzete jelent meg 1919-ben, az ellenforradalom első napjaiban. 
Vág Sándor szíves közlése szerint gyönyörűen fordította- le jiddis nyelvre Ady, Kosztolányi 
és Juhász Gyula verseit. J iddis nyelven írott önéletrajzi regénye 1944-ben eltűnt, amint 
ennek magyar fordítását is elpusztította a Gestapo a Népszava szerkesztőségében. Eidus 
Bentiant elhurcolták, s nyoma veszett. Vö. Péter László : Eidus Bentian. Emlékezés a munkás-
mozgalom egyik szegedi harcosára. Délmagyarország, 1955. január 16. 

67 Babits Mihály és Kosztolányi Dezső megérkezett Szegedre. Szeged, 1923. május 20. — 
Juhász Gyula jubileumi ünnepe. Szeged, 1923. rftájus 23. 

68 Petőfi-múzeum. 
69 Nem tudom, milyen »nagyobb munkára« utal itt a költő. Talán az épp akkor be-

fejezett szonettkoszorúra? 
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A jubileumkor írta a költő »Juhász Gyuláról való ncta« című versét, ú jabb ajándékul a 
szeretett mesternek. 

Június 25-én letette az összevont magánvizsgákat. Az erről beszámoló kelet -nélküli 
levelében azt írja nővérének többek között , hogy Az Esttől egy versért 5000 koronát kapott.™ 
Kerestem ezt a verset a fölküldés időpontja (május 24) és a Deszámoló valószínű kelte (a június 
25-ét követő napokban, legföljebb azonban július eleje) közötti időben, de egyik Est-lapban 
sem ( Az Est,Pesti Napló, Magyarország) talál tam, s a kritil ai kiadás sem tud róla. 

A nyarat Attila Makón tölti , s hogy jár-e be baráta hozSzegedre, nem tud juk , ada tunk 
nincs rá. Szeptemberben tér vissza Pestre.71 1923. októbtr 1-i kelettel igazolványa maradt 
fönn,72 amely a Kékmadár című folyóirat közgazdasági rovatvezetőjének (!) muta t j a a köl tő t . 
E folyóirat október 19-i számában jelenik meg »Lázadó <risztus« című verse, amely miat t 
nemsokára pörbe fogják. 

November 25-én leutazott Szegedre baráta i hívására, hogy részt vegyen a »bohémek 
társaságának« újabb kezdeményező akciójában, egy megindítandó folyóirat, az »Igen« írói-
nak matinéján. 

14 

Az »Igen« mozgatója, szervezője ismét Hont Ferenc, »Cyrano orrtársa«, amint a Színház 
és Társaság tréfás beharangozó cikke jellemzi a többi közöti. Az előzményekre Hont Ferenc így 
emlékszik vissza : »A szembenálló két csoport — t. i. az örcélú művészet és cselekvés hirdetői 
— között szakadássá fejlődött az ellentét, s az öncélú művészet hívei nyíltan megtagadtak 
velünk minden közösséget, míg mi elhatároztuk egy irodalmi folyóirat megindítását »Igen« 
címmel. A cím a cselekvés, a társadalomalakítás, a forradalom igenlését akar ta kifejezni. 
Az Igen csoportban közös platformot kellett találnunk, rrert stílus, irodalmi megnyilatkozás 
szempontjából nagy külömbségek voltak közöttünk. Egyesek esküdtek a szabadversre, mások 
a nyugateurópai rímes, időmértékes verselésnek voltak rerdí thetet len hívei. A platformot a 
tar talmi törekvésben talál tuk m e g : szembenállás a fennálló renddel, és egy új , igazságos 
társadalom igénylése. Többen közöttünk kommunistáknak vallottuk magunkat , noha a 
Kommunista Kiáltványon és Lenin Imperializmusán kívül nás marxista irodalmat nem nagyon 
olvastunk.« 

A folyóirat anyagi alapjainak előteremtését célozta az Igen-matiné, amelynek műsorán 
József Attila mint a budapesti Kékmadár folyóirat munkatársa szerepelt. A Színház és Társa-
ság már említett beharangozó cikke, a lap 1923. nov. 2(i—december 2-a közötti hétre szóló 
számában ugyancsak tréfásan őt is megismerteti a matiné közönségével. »A nők kedvelt je . 
A makói hagymával egyidőben tűnt fel Juhász Gyulának, aki kötetéhez előszót is írt. Jelenleg 
Pesten tartózkodik, munkatársa lett a »Kék madár« című időszaki vándormadárnak (már a 
szerkesztők bujdokoltak el). E szomorú tény úgy megviselte a sokat szenvedett állatot, hogy 
sietett jobb létre szenderülni. József különben i f júkorában sokat szenvedett , jó ideig kukorica 
csősz is volt , sőt beszélt Szabó Dezsővel is. Mindeme megpróbáltatásokon keresztül esve, lelke 
úgy megedződött, hogy megdöbbenés nélkül fogadta még az »Igen« matinéjáról szóló 
híreket is.« 

A matiné résztvevői már ismert nevek : Aknai István, Bérczeli Anzelm Károly, Geren-
tsér József, Hont Ferenc, József Attila, László Béla, Szabadjai István stb. Lezajlásáról a Szín-
ház és Társaság következő, dec. 2—9. száma hosszabban, a Szeged 1923. november 27-i száma 
röviden számolt be. A Színház és Társaság József Attiláról annyi t írt : »József Attila mondot ta 

70 Petőfi-múzeums 
71 József Jolán téved (i. m. 182—183), mikor úgy emlékszik, hogy a költő ekkor vol t 

könyvügynök. Ez 1924 májusában, júniusában volt. 
72 Petőfi-múzeum. 
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el azután hatással néhány költeményét.« A Szeged beszámolója ennyi : »Fiatal, tehetséges 
szegedi íróknak egy törekvő csoportja Hont Ferenc vezetésével egy színházi matinén szerepelt 
vasárnap. Juhász Gyula vezette be költői szavakkal a matinét , amelynek során a fiatal szer-
zők verseiket szavalták és égy misztikus zenés drámát adtak elő nagy sikerrel.« 

Hont Ferenc így emlékezik a matiné lefolyására : 
»A matinét Walt Withman versével nyitot tuk meg (ezt én szavaltam), utána Juhász 

Gyula mondott igen éles és bátor megnyitó beszédet. Kissé jelképes szavakkal az eltiprott 
forradalomról beszélt és arról, hogy az elfojtott láng nem aludt ki, két helyen egyre erősebben 
izzik a parázs; az egyik hely az ország határain kívül van, a másik pedig Szegeden. Attila a 
matinén saját verseit mondotta, közöttük a Megfáradt ember-1. A színház termét majdnem 
teljesen megtöltő irodalombarát közönség mély csendben hallgatta lassú, erősen tagoló, kissé 
magyarázó, szinte taní tó jellegű versmondását.« 

»A matinén Berczelinek egy egyfelvonásos szimbolikus játéka került színre, rendezé-
semben, s az egyik főszerepet, a hatvanéves csillagászt is én játszottam, tizenhat évemmel.« 

»Emlékezetes maradt számomra hosszú beszélgetésünk Attilával a nagysikerű matiné 
u tán . Feddő szóval, szinte atyai szigorral (másfél évvel volt idősebb nálam) inte t t , hogy hagy-
jam abba a versírást, nincs nekem ahhofc tehetségem ; legyek színész, rendező, esztétikus. 
A versírást akkor még nein hagytam abba, de a tanács másik részét megfogadtam, s egy hónap 
múlva már én is Pesten voltam, ahol színészetet és rendezést tanul tam. . .« 

15 

A matiné után Attila — a barátok által összeadott pénzen — visszautazott Pestre, 
Espersithez írott leveléből ki tűnik, hogy Juhász Gyula nyugdí jának visszaszerzése és versei-
nek kiadatása ügyében — nyilván Espersit megbízásából, úgy, hogy Juhász Gyula a dolgokról 
mitsem tudot t — jár t el hivatalos helyeken.73 December 13-án leteszi az érettségit, 15-én az 
Igen csoportban s már előbb a Csönd hasábjain bará t jává lett Gerentsér Józsefnek dedikálja 
versesfüzetét e szavakkal : »Majdnem egyetlen pesti bará tomnak, Gerentsér Jóskának nagy 
szeretettel.«74 18-án Pintér Jenőnek dedikál egy példányt, hogy megmutassa, kit akar t elbuk-
tatni magyar irodalomból az érettségin!75 »Alig vár ta , hogy elmúljon karácsony ünnepe, 
sietett vissza János bátyjához.«76 

Az év végét, s 1924 január já t Makón tölti. Pihen az érettségi u tán , ír, s sokat olvas 
Espersit könyvtárában. Nem tudni, Németh Andor miért teszi erre az időre Pásztor Árpád 
Walt Whitmanról szóló könyvével való megismerkedését,77 hiszen az tör ténhetet t már előbb is. 
J a n u á r 29-én megjelenik a Makói Friss Újságban a szegedi Réti Ödön »Zorka« című regényé-
ről írott ismertetése. Ugyané napon nővérének küldött levelében beszámol munkájáról : 
•Nyugodtan, szépen elmúltak a napok az én szerető János Bácsim mellett. Dolgoztam sokat, 
tíz egynéhány jó verset és egy egyfelvonásos drámát ír tam, többek között félig már elolvas-
tam Nietzsche Zarathusztráját és mondom, mindenben ellentmondok néki, csak a felsőbb-
rendű ember jövetelében értek vele egyet. Juhász Gyulát János bácsival meglátogattuk és ő 
nagyon örült ú j verseimnek.«78 Ekkor közli nővérével, hogy beidézték a rendőrségre a »Lázadó 
Krisztus« miatt . 

» 

7 3 Adat tár , 82. sz. Közlöm : Espersit János c. tanulmányomban. 
74 Scheiber Sándor birtokában. Vö. Irodalomtörténet, 1954 : 354. 1. 
75 A szegedi egyetem magyar irodalomtörténeti intézetének tulajdonában. Vö. Péter 

László : Adatok József Attila életéhez, költészetéhez, 5. 1. 
76 József Jolán : i. m. 184. 1. 
77 Németh Andor : József Attila élete és kora, Csillag, 1948. január, 2. sz.- 15. 1. 
78 József Jolán : i. m. 185. 1. • 
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Február elején visszamegy Pestre. 
Egy új ismeretség kezdte ebben az időben figyelmét az eddiginél is erősebben a bécsi 

emigiáció irodalma, főként Kassák Lajos- és iskolája felé irányítani. Logikus volt az 
út a költő eddigi kapcsolataitól idáig : Hont Ferenc hozta öt össze Berger Gusz-
távval. 

Berger Gusztáv a Hont Ferenchez hasonló társadalmi típusú egyéniség. József Attilá-
val egy esztendőben született, apja módos gabona- és paprikanagykereskedő Szegeden, 
any ja , férjétől különváltan valahol Szatmárban élt. Berger Gusztáv 1923^ban érettsé-
gizett a piaristáknál. 

A numerus clausus miatt Szegeden ném vették föl az egyetemre, így külföldön, előbb 
Bécsben, később a bolognai egyetemen, majd a Sorbonne-on végezte orvosi tanulmányai t . 
Sűrűn megfordult a weimari Németországban, s irodalmi hajlandóságai révén"bekapcsolódott 
az emigrációs irodalómba. Állítólag személyes ismeretségben állott Ivan Goll-Ы, s az ő révén 
Paul Eluard-ral, Louis Aragpn-val. írói nevét családi nevének átalakításával (Bergerből Erg , 
Gusztávból Ágoston lett) úgy formálta, hogy — aktivista fölfogásának megfelelően -— az 
energia szimbóluma is lehessen. 

Erg Ágoston is Bécs ekkori szocialista-anarehista-kommunista levegőjéből szívta 
világszemléletét. Később, tanulmányai befejeztével Bécsben, majd egy olaszországi szana-
tóriumban lett orvos. Állítólag i t t illegális kommunista tevékenységet fo lyta tot t , s ennek során 
1939-ben a lebukás elől a maga választotta halálba menekült'. 

Erg Ágoston Szegő Istvánnal együtt már 1923-ban megjelentette »Vágyak és jajok« című 
versesfüzetét Szegeden. Minden valószínűség szerint tehát már ekkor tá j t csatlakozott Honték 
csoportjához, bár bécsi tanulmányai s csupán időnkinti szegedi hazalátogatásai következté-
ben nem válhatot t a csoport egyenrangú tagjává. Ő inkább a közvetítést látta el Bécs és Szeged 
közölt. 

Hont Ferenc visszaemlékezéseiben hasonlóan jellemzi Erg Ágoston szerepét : »Az iro-
dalmi vitákban eg}re több szó esett az izmusokról. A szabadvers hívei közül néhányan formai 
forradalmat is követeltek. Törekvésüket erősen támogat ta egy újonnan hozzánk csatlakozott 
fiatal költő, aki az Erg Ágoston bizarr nevet választotta, és közvetlen kapcsolatban állott a 
bécsi emigránsok »Ma« csoportjával (Kassákékkai) és ugyancsak a bécsi »Ek« című lap munka-
társaival (Baita Sándorékkal). Ő ismertette meg velünk, Attilával is, az úgynevezett aktivista 
irodalom friss termékeit.« 

Kormányos István szerint különösen Hans Benzmann"9 művei és antológiája (Die 
moderne deutsche Lyrik, 1904 s azóta többször kiadva), Ivan Göll expresszionizmusa (össze-
gyűj töt t versei 1924-ben jelentek.meg >>Der Eiffelturm« címmel),""Julius Hart modernista, , 
»istenkereső« költészete,81 Kari Henckel aktívizmusa8 2 és Richard Dehmel naturalizmusa, 
erotizmusa, patetikus poézisa83 hatot tak e kis költői csoportosulásra, s benne természetesen 
József Attilára is. Műveiket, a különféle moder.n és expresszionista-kommunista költők antoló-
giáit a Bécs és Szeged között utazgató Erg Ágoston hozta magával. 

Nem tud juk , Attilával mikor ismerkedett meg. Mindenesetre 1924. március 15-éri kelt 
az a levele, amelyet Atti lának már válaszként írt Bécsből. Ebből ki tűnik, hogy József Attila 
a »Tanítások« című ciklusát, melyet 1923 decemberében írt8 4 Ergnek küldötte Kassákhoz 
való továbbítás céljából. Erg válaszában még magázza a vele egykorú, 19 éves költőtársát :85 

79 Vö. Benedek Marcell: Irodalmi lexikon. Bp. 1927. 116. 1. 
80 Uo. 391. 1. 
81 Uo. 455. 1. 
82 Uo. 471. 1. 
8 3 Uo. 235. 1. 
84 Vö. József Attila összes művei, 1. köt. 386—389. 1. 
85 Petőfi-múzeum. 
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Kedves József Attila, 

Kassák főszerkesztő Úr azt a kifogást emeli a versei ellen, hogy azok nem is versek 
(t. i. a Tanítások című) és a »kor kereséseinek a színvonalába nem esnek bele.« A Ma m á r 
nagyon is iskolává nőtt és az az álláspontja, hogy nem kell sem prédikálni, sem manifesz-
tálni, nem kc-H imádkozni, sem tömegszónoklatokat ta r tan i . A főszerkesztő egy pár versét 
ígéretnek veszi, de nem tudom, hogy Magának elég-e ez? Én mindenesetre nagyon szívesen 
állok tovább is minden megbízására készen üdvözletlel 

Wien, III . 15. 
Universität Erg Ágoston 

A levelezés nyilván folytatódott , ta lán közben találkozhattak is, mert másik fönnmaradt 
levelében már tegezi József Att i lát : 8 6 

Cher Monsieur József, 

comment vous portez-vous? Jó újságokat írok. Cachaque87 meg van főzve : a versek 
kellenek és tetszenek. Le is hozza őket, természetesen egy kikötéssel, hogy t. i. vagy-vagy. Azaz, 
mint ő mondotta , nem írsz felváltva magyar népdalokat és ilyen verseket. Erre vonatkozólag 
írj neki minél előbb (ha ez a dolog közelebbről érdekel) egy levelet.. 

A lapom ügyében sokfelé tárgyalok, de bajok vannak. 
A verseid ezúttal Cachaqunénak is tetszettek, aki kijelentette, hogy már a múltkor 

se ta r to t t tehetségtelennek, csak a pesti asszonyoktól féltett . Különben a Magyar írásban meg-
jelent verseidre88-se nagyon haragudnak. 

Legközelebb küldök neked egy Fiatalok könyvét ,8 9 ír j valahova kritikát róla, akárhová , 
mindegy. A Népszavában nekem jött valami Szakasits Árpád nevű vadmarha. 9 0 Nem baj . 
Segui il tuo corso et lascia d i l e genti •— mondta Dante és ha ő mondta, akkor biztos. 

Mert nagyon élvagyunk mindnyájan foglalva és különösen én, mint francia tolmács, 
itt van Bécsben minden nevezetes modern ember : Iwan Göll, Lejer, Schwitter, Pranyvolini, 
Mayerhold és a többiek, akik a Kortárs legutóbbi számát ír ták, amiből egy példányt egyúttal 
küldök a Színház és Társaság címére. 

Veér Imre Kassán van 9 1 , propaganda körúton Szlovenszkóban, lehetetlen vele beszélni, 
hacsak utána nem utazok. (Küldjetek rá pénzt.) Válaszolj nekem is. Szívesen (idvpzöl 

Bécs, 1924, október 7 . Erg guszti 

E levelek kitűnő dokumentumai annak az útnak, amely a költőt Szegedtől egyenesen 
Bécsbe viszi. 

86 Uo. 
8

7 Kassák! 
88 A Magyar írás május-júniusi számában a Hét napja, Igaz ember és a Koldusok,. 

a szeptember—októberi számban a Jónál jobb és a Kedvesem című versei jelentek meg. Vö. 
József Attila összes művei, 1. köt. 399—405. 1. 

89 Bécsben ekkor kiadott antológia Vajda Miklós, Szántó Pál, Heves Ferenc, Győr 
Ferenc és Erg Ágoston verseivel. Vö. a következő jegyzettel. 

90 Szakasits Árpád : Ú j költészet. Expresszionisták, neoprimitívek és a többiek. 
Három verseskötetről. Népszava, 1924. szeptember 7. (A három verseskötet : Fiatalok könyve, 
Arató Tibor : Üzenet, Győri Ernő : Isten a Nő.) 

91 Veér Imre a Nagy György-féle köztársasági mozgalom utolsó mohikánja. 'Tevékeny-
ségéért Horthyék bíróság elé állították (pőrének anyagát gr. Nyári Imre, »a republikánus 
gróf« kiadta, lásd Szeged, 1923. szeptember 20.), elítélték, s a szegedi Csillagba került . (Vö. 
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Időközben, 1924 folyamán újabb sikerei vannak : április 16-án megjelenik »Szomorúfűz« 
című verse a Magyarország ban, május 10-én »Ki verné föl lelkünkben a lelket« című Az Estben, 
s öt verse az említett Magyar írásban. Május 18-án jelentkezik »A legutolsó harcos« című 
versével — melyet első fogalmazásban több mint egy éve, 1923. április 27-én — írt a Népszava 
hasábjain. Június 11-én ugyancsak a JVepszűvaban jelenik meg a »Szegényember balladája«, 
egyike azoknak a verseknek, amelyek folklorisztikus ihletésük folytán Kassáknak nem tetsz-
hettek. Állandóan és rendszeresen jelennek meg versei a Színház és Társaság hasábjain, amelyet 
1923 ősze óta lényegében az »Igen« csoport vett a kezébe. . 

A Színház és Társaság — egyike a számtalan kérészéletű szegedi színházi lapoknak — 
1919-ben indult, november elején, Dani Lajos szerkesztésében. Szilassy Cäsar, Vígh Jenő, 
Dani Lajos, Szántó Dénes, Elek Rezső, Devich Sándor, Mátray Ernő írja cikkeit, riportjait,92 

de ír bele Juhász Gyula, Lugosi Döme, sőt Szép Ernő is, találunk benne Lermontov és Verlaine 
versfordítást egyaránt. Többszöri k iadó-és formátum-változás után 3. évfolyamának 11. 
számával, 1921 március t á ján a lap elsorvadt. Nevét is, évfolyamjelzését is megtartva 1922 
szeptemberében a 3. évfolyam 1. számával éled új já , Úr György és Oprée János szerkesztésé-
ben. Ebben a számban jelent meg, mint idéztük, József Attila első két publikált verse. Hamaro-
san, még 1922 decemberében újból abba maradt a lap. 

1923 október elején támaszt ja föl újra Koroknay József, »a magyar Indépendant«, 
ahogyan később Hont Ferenc nevezi ezt a különös, irodalomkedvelő, sőt íróféle nyomdász-
mestert . Ezek az évek, 1923 vége, 1924—1926 a Színház és Társaság fénykora. Nemcsak József 
Atti lának jelennek meg benne versei mindvégig, Szegedről való távozása után is, de ez a kis 
szirçhàzi lap jelentette sokáig, a Széphatom megindulásáig Szeged egyetlen irodalmi orgánumát. 

Itt jelenik meg" 1924.július 14-én Hont Ferenc cikke József Attiláról. Érdemes belőle 
idézni néhány passzust : »E hasábokat — írja Hont — eddig még nem nagyon használtuk fel 
arra, hogy lapunk munkatársairól ír junk s midőn most ezt mégis megtesszük, legyen mentsé-
günk magának József Atti lának sokat hányódott , rokonszenves alakja . A most 19 éves költő, 
apát lan-anyátlan árva és kényszerűségből már tanulóéveiben megszerezte az irodalomtörténé-
szek számára okvetlenül szükséges romantikus életrajzi adatokat.« »Igen, József Attila az ucca és 
a föld fia és amellett Isten kegyelméből való költő és ilyen körülmények között mit tehet az 
ember? Csak bandukol, bandukol lyukakkal ékeskedő, télen-nyáron egyaránt hordozott 
esőköpenyében a buta , értetlen pesti utcákon, csak bandukol az éjszakában és hallgat, figyel 
а lelkében felbuggyanó dalokra vagy elkeseredik a szűkmarkú életen és megimádkozván, lefekteti, 
lázas fejét a sima, hideg vonatsínekre és vá r ja a nyugalmat, a megjobbulást.« »Bocsánatkérés 
jóság, szelídség és mégis nagy, nagy fiatal erő : ez József Attila.« 

Kik írnak József Attila szegedi kapcsolatai, tartózkodása idején e lapba? Az »Igen« 
már megismert tagjain kívül Jenő István, az egyik szerkesztő, Hartmann Mihály, aki később, 
1925-ben veszi át a szerkesztést, a zenei életről beszámoló Salló Tibor, a költő Pákozdy Ferenc, 
Dómonkos Margit, Terescsényi Gyula, Füssy László, Ivánkovits Imre, Cserzy Béla, Gönczi Pál. 

Vér György: Egy óráig Veér Imrével az államfogház első emeletén. Szeged, 1924. jún. 29.) 
Jellemző egy ekkori nyilatkozata : »Nem kívánkozom ki innen, amíg gyilkosok szabadon 
járnak.« Vö. még Szeged, 1924. júl. 6. Minthogy a börtönben félszemére megvakult, nyolc-
hónapi raboskodás után szabadon bocsátották. (Szeged, 1924. augusztus 3.) Útiköltségéül 
a szegedi szervezett munkások ad tak össze 300 ООО koronát, de ő nem fogadta el, hanem az 
építendő munkásot thon javára adta . Kevéssel utóbb Bécsbe emigrált (Vö. Veér Imre nyilat-
kozata a bécsi lapokban, Szeged, 1924. szeptember 5.). Vö. az egészet Vér György : Veér Imre 
félszeme — és a szegedi államfogház. Szeged, 1925. május 31. — Erg Ágoston leveléből az 
tűnik ki, hogy a Szeged vagy a Színház és Társaság inter jút akar t szerezni Veér Imrétől Erg 
ú t ján . 

92 Vö. Akik a Színház és Társaságot csinálják. Önvallomás. Nagy leleplezés magunkról. 
Hogyan készül a Színház és Társaság. A lapcsinálás kulisszatitkai nappali megvilágításban. 
Színház és Társaság, 1920. június 13. 
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Két elbeszélője is van a lapnak : Hegyi István és Jávorka Ferenc.*3 A már említett Bódog 
András merészen fantasztikus regényt ír egy nem létező északi író, Ábelt Janson neve a la t t 
(A fénylokomotív), mintha ő csupán fordí taná. Erg Ágoston is gyakran szerepel : részben saját 
műveivel, rendszerint r i tmikus prózáival, részint fordításaival.9 4 

A nálunk sajnos az utóbbi időben elhanyagolt helytörténeti kuta tás megkönnyítené 
irodalomtudományunk helyzetét is, ha egy-egy ilyen folyóirat tör ténetét , i rányzatát , törek-
véseit összefoglalóan föltárná és tanulságait készen"nyújtaná az irodalomtörténet számára. 
Az ilyenfajta »irodalmi talajkutatás« — így lehetne t án nevezni — hasznosan járulna hozzá 
az irodalmi humuszból kinövő egyetemes, nemzeti jelentőségű írók, költők fejlődésének értel-
mezéséhez. A talaj, amiből táplálkozik a zseni, akkor is figyelemreméltó, ha történetileg nem jut 
neki más szerep, mint saját testéből adni nedveket és sókat az irodalmi avarból kimagasodó fiatal 
hajtásnak. A Színház és Társaságnak, miként már előbb a Lírai Antológiának, Mécsnek, Csönd-
nek, Igen-csoportnak, ez a szerep ád irodalomtörténeti jelentőséget. 

16 

1924 nyará t Pesten tölti, könyvügynök. Július 5-én Espersithez írt levele csupa panasz, 
elkeseredés. Július 10-én zajlik le a »Lázadó Krisztus« pöre a törvényszék előtt. Ez a pör eléggé 
ismeretes95 s sokat idézték már az ítélet szegedi visszhangját is.96 Kosutány Ignác publiciszti-
kai működését jellemeztük már , így érthető, hogy az egyházjog maradi t anára miért figyelt 
föl a hírre. Különösen az bosszantotta, hogy a Szeged rövid beszámolójában, mely az ítéletről 
hírt adot t , József Attilát dicsérő jelzőkkel illették, s mint »a magyarság egyik ígéretes hajtását« 
emlegették.97 Kosutány fölhasználja az alkalmat, hogy az előzetes cenzúrát követelje, s ez 
viszi a Szeged és a Friss Hírek v i tá já t tovább, József Attila ügyétől a sajtószabadság kérdésé-
hez. A Szeged szerint »József Attila, ha rámérték, el fogja viselni a független magyar bíróság 
ítéletét«, de annál veszélyesebb Kosutány támadása a sajtószabadság ellen. Július 15-i cikké-
ben — a vita ugyanis továbbgyűrűzik — meg is í r ja , nyilván még mindig Magyar László, aki 
először reflektál Kosutány vezércikkére : »Ebben a kérdésben József Attila személye, ha akár 
a legígéretesebb magyar poéta volna is, igazán nem a főfontosságú.« »Mi erről beszéltünk múlt 
cikkünkben (t. i. a sajtószabadság problémájáról), nem József Attila kiválóságáról. . .« 

Augusztus 1-én-Espersit meleg, vigasztaló levelében Makóra hívja a költőt. Ügy lát-
szik, le is utazik, s ekkor zajlik le a nagyjelentőségű tanácskozás Attila jövőjét illetően, melyről 

93 Mindkettejükről Preszly Lóránt: A szegedi népies írók, 24—25. 1. Hegyi István 
ekkoriban írt művei : Vándor falu. Novellák, Szeged, 1923, Koroknay-kiadás, (ismertette 
Har tmann János, Napkelet, 1923 : 868—869. 1.); Szegénység. Novellák. Szeged, 1925. Korok-
nay — kiadás (ismertette : Színhúz és Társaság, 1925. szeptember 28, november 16, és Móra 
Ferenc, Délmagyarország, 1925. december 6.) ; Fecskék a porban, Szeged, 1932. — Kéziratos 
novellája (»Ferusék«) a szegedi Somogyi-könyvtárban H. e. 9976. szám alat t . Jávorka ( Janicsek) 
Ferenc könyvei : Családbomlás. Elbeszélések/Szeged, 1925. Koroknay-kiadás. Életöklözöttek. 
Szeged, 1926. Koroknay-kiadás. Földhántolók, Szeged, 1930. Koroknay-kiadás. 

94 Például néhány jellemzőbb közleménye : Guillermo Argota : Muzsika. (Spanyolból.) 
Színház és Társaság, 1924. aug. 18. — Ivan Göll : Áradat. Fordítás. (1924. szept. 15.) — L. W. 
Rochowansky : »Vegyétek magatokhoz az Űr tes té t . . . .« (1925. márc. 9.) — Erg Ágoston 1 
(Most elkezdek beszélni . . . kezdetű ritmikus próza ; 1925. ápr. 14.) — Guillermo Argota : 
Hihetetlen história. (Elbeszélés, fordítás.) (1925. máj. 4.). — Erg Ágoston 8 (vállunkon gaz-
dagon . . . kezdetű ritmikus próza ; 1925. aug. 31.) — Széles esték ólálkodnak előttem (rit-
mikus próza, azzal a megjegyzéssel, hogy a szerzőnek 1926-ban Koroknay kiadásában meg-
jelenő »Groteszk Plakát« című verseskötetéből ; nem tudok arról, hogy ez megjelent volna). — 
B,eszélek a lányról (szabadvers, 1925. dec. 25.) stb. 

95 Rejtő István : József Attila perei. Irodalomtörténet, 1952 : 455—458. 1. 
86 Uo. és József Jolán is, i. m. 188—190. 1. 
87 Nyolc hónapi fogházra ítélték József Atti lát . Szeged, 1924. július 11. 
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Galamb Ödön beszámol. Juhász Gyula tanácsára is — de nyilván minden más ok (Espersit 
közelléte) a szegedi barát i kör, a makói lányok) e mellett szólt - A Attila a szegedi egyetemre 
iratkozott . Augusztus 18-i keletű a budapesti Werbó'czy-gimnázium főiskolai felvételre a jánló 
levele ; szeptember 1-i a makói rendőrség által kiállított erkölcsi bizonyítvány, amely nem 
mulasztja el föl tüntetni , hogy »ellene saj tó ú t j án elkövetett istenkáromlás vétsége miatt el járás 
van fo lyamatban. . ,«98 Ezzel a megjegyzéssel — képzelhetni — milyen fogadtatásban részesí-
te t te az egyetem! 

Hogy újra Szegeden van, (bár inkább Makón, de sűrűn bejár) muta t ja , hogy augusztus 
20-án megjelenik a Szegedben »Sírdomb a hegycsúcson« című verse, mely Ady emlékét védi. 
Nem tud tuk eddig, a sok Ady-ellenes támadás közül éppen melyik vál tot ta ki a fiatal József 
Attilából »a holtan megbántot t Adynak« írott verset.99 Herczeg Ferenc ezekben a napokban 
írt cikket Ady ellen, s a Szeged 1924. augusztus 6-i számának »Kődobás«.címü vezércikkében — 
melyet talán éppen Juhász Gyula írt —, leleplezi az úri magyarság »írófejedelmének« rágalmait . 
Talán József Attila verse — a sírdomb szimbólumára gondoljunk — éppen a vezércikknek 
ebből a mondatából foganhatott : »Követ dob ma a legnagyobb és legfájdalmasabb magyar 
Messiás gondozatlan és elhanyagolt s í r j á ra . . . « Van benne valami jelképes : József Attila Herczeg 
Ferenc támadásával szemben védi példaképét és elődjét. 

»Lassan indulnak az egyetemi beiratkozások« — írja szeptember 4-én a Szeged. Attila 
beiratkozásáról József Jolán számol be.1 0 0 Állítólag beiratkozási díját elajándékozza pesti 
költő ba rá t j ának , Pintér Ferencnek, akinek azokban a napokban jelent meg »Ostromolják 
a várost« című verseskönyve, melyet Babits is elismeréssel méltatot t a Nyugatban. 1 0 1 Szep-
tember 18-án Makón szerepel a színházban Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön ; csak 
természetes, hogy Attila is Makón van ekkor : így kerül rá »az aradi tizenhármak« néven emle-
getett csoportképre. Nem lehetetlen, hogy ő a Színház és Társaság »makói tudósítója«, aki 
a lap szeptember 22-i számában »Nevezetes csütörtök Makón« című cikkében beszámol a 
jelentős színházi eseményről. 

Szeptember 19-én ik ta t ják be az egyetem polgárai közé, amint erről indexének kelte 
tanúskodik.1 0 2 Lakást egyelőre — anyakönyvi lapjának adata s ze r in t 1 0 3 — a Templom tér 3. 
a la t t , tehát nyilván Koroknaynál kap, de már hamarosan kiveszi özvegy Horesnyinétól — 
amint ír ja október'10-i levelében : 1 0 4 »nagyon kedves, drága nénitől« •— a Brüsszeli körút 23. 
számú ház első emeleti 1. számú szobáját. 

Az egyetemi élet, amely őt fogadta, röviden néhány névvel és számmal jellemezhető. 
A Kolozsvárról Szegedre köliözött Ferenc Józseftől elnevezett egyetemet ezekben az években 
állandóan a megszüntetés veszedelme fenyegette. Az intézményeiben, tanszemélyzetének és 
hallgatóságának növekedésében fejlődni kezdő egyetemet a gazdasági nehézségek, a nehéz 
megélhetési viszonyok ezekben az években visszavetették fejlődésében. Az 1923 őszén beirat-
kozot t 1186 hallgatóval szemben 1924 első felére csupán 1090 iratkozott be, s ez a szám csak 

98 Petőfi-múzeum. 
99 A kritikai kiadás például azt hi t te (József Attila összes művei, 1. köt . 404—405. 1.), 

hogy Kőszegi László és Zulawski Andor 1923-ban megjelent »Esztétikai megigazulások — 
írás Adyról« című pamflet je volt a kiváltó ok. (A vers megjelenési adata a kritikai kiadásban 
sajtóhibás!) 

100 József Jolán : i. m. 190—193. 1. 
101 Pintér Ferenc (1895—1932) hírlapíró, a Világ munkatársa volt. Egyetlen, említett 

verseskötetének ismertetése Babitstól : Nyugat, 1924. október 1-i számában a 422—424; 
lapokon. »Kassák és Ady ad találkát lapjain« — mondja itt Babits, de elismeri, hogy »ennek 
az ú j és valószínűen fiatal magyar költőnek mély és érett hangja van.« (423. 1.) József Attila 
nagv lelkesedéssel nyilatkozott bará t ja kötetéről. (Vö. Galamb Ödön : i. m. 56. 1. Vö. még 
G [lily ás ] P[ál] : Elhunytak, Irodalomtörténet, 1932: 61. 1. 

102 Petőfi-múzeum. 
1 0 3 A szegedi egyetem magyar irodalomtörténeti intézetének gyűjteményében. 
104 József Jolán : i. m. 191—193. 1. Teljesebb szövege : Petőfi-múzeum. 
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két ev múlva, 1926-ban emelkedett ismét 1200-ra. >>Az apadás a magas tandí jak mellett ért-
hető« — ismerte el 1925 október 11-i rektori beszámolójában az elmúlt évről a lelépő Csengery 
János.1 0 5 A létszámcsökkenés az orvostanhallgatók létszámában mutatkozott meg (473-ról 
kerek százzal, 373-ra esett számuk), míg az egyetemi hallgatóság másik nagy rétege, az egye-
tem arculatát legjobban meghatározó jogászok száma ekkor is nőt t (440-ról 482-re). Föltű-
nően csekély volt a bölcsészethallgat ók száma : 1923-ban 30 rendes és 10 rendkívüli, 1924-ben 48 
rendes és 2 rendkívüli hallgató iratkozott be. 

Kik voltak József Attila bölcsésztársai? Évfolyamtársaiként Balogh Ilona, Barthos 
Andor, Borda László, Fischer Ödönné Kurzvell Anna, Fock Magda, Helmeczi István, Lakatos 
Géza, Lengyel Rezső, Letovics Dezső, Metzner (Mezősi) Károly, Reisinger Zsuzsanna, Schrickel 
Ilona, Szász Mária, Széli János, Szokolay Margit, Téglás Jenő Béla, Veidinger György, Virágh 
Rózsi, Wagner Richard és Zeman Zoltán nevét olvassuk az anyakönyvi lapok kötetében,1 0 6 

majd a másik félévben a Horger-eset egyik t anú jának , H. Kovács Mihálynak nevét, aki a pesti 
egyetemen végzett első félév u tán , 1925 február jában iratkozott be. A magasabb évfolyamú 
kari kollégák között ismertebbek: Bálint Alajos (negyedéves), Fehér Ede (másodéves), Fekete 
Antónia (másodéves), Haász Imre (negyedéves), Illyés Endre (harmadéves), Juhász Béla 
(harmadéves), Juhász László (másodéves), Schneider (Szörényi) Erzsébet (másodéves), Szat-
mári Rozália (harmadéves), Szőke Mihály (másodéves). Közülük nem sokan dicsekedhettek 
a kopottruhás, nagyhajú, de szegénységét állandóan derűs, mosolygós arccal leplező József 
Attila barátságával : évfolyamtársa, a makói gimnáziumban is osztálytársa : H. Kovács, 
Mihály, a nála idősebb, de szintén francia-szakos Fehér Ede és a két évfolyammal is előtte 
járó, de érdekes egyéniségű, a munkásmozgalomban tevékenykedő édesapja társadalomkrit ikus 
szellemét természettől fogva gunyoros alkat tal párosító Szatmári Rozália. 

A bölcsészifjúság — már csekély létszámánál fogva is — jelentéktelen szerepet játszott 
az egyetemi ifjúság politikai és bajtársi mozgalmaiban. A fajvédő Turul »Botond« bajtársi 
egyesületének alig néhányan voltak tagjai ; a helyi szempontok alapján szerveződött D E F H E 
(Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete) és S Z E F H E (Székely Egyetemi és Főis-
kolai Hallgatók Egyesülete) az irredentizmust táplálta; a legtöbben azonban a vallási jellegű 
Szent Imre baj társ i egyesület tagjai voltak ; a reformátusok a Bethlen Gábor Körben tevé-
kenykedtek. Természetes, hogy József Att i lának egyik baj társ i egyesülethez sem volt 
köze. 

A tanári kar élén ebben az évben a bencés Erdélyi László történészprofesszor állott mint 
bölcsészetkari dékán. A többiek neve kitűnik József Attila egyetemi óráinak fölsorolásából, 
hiszen akiket nem hallgatott (Szádeczky-Kardoss Lajos történész, Huszti József klasszikus-
filológus, Buday Árpád régész, Imre Sándor, a neveléstan tanára stb.) nem is közvetítettek 
életére, költészetére jelentősnek tekinthető hatásokat . Az első félévben Bartók György »Az íté-
letről szóló tan« (heti 3 óra) és »Az erkölcsphilosophia története« (2 óra) című előadásait és 
»Philosophiai gyakorlatok« című szemináriumát (2) vet te föl indexébe. Horger Antal »Az egy, 
szerű mondat és részei« (3), Mészöly Gedeon »Bevezetés a finnugor nyelvtudományba« (1)-
»A finnugor nyelvű népek ismertetése« (1), »Finn nyelv« (2), »Finnugor nyelvhasonlítás« 2), 
Dézsi Lajos »A magyar irodalom története I.« (5) és »Irodalomtörténeti gyakorlatok« (2) című 
óráit hallgatta. Schneider Ferenc lektor »Német nyelv« (2) »A megbízandó angol nyelvi lektor«, 
azaz Szakáll Zsigmond »Angol nyelv« (2) Málly Ferenc »Olasz nyelv« (2) című előadásait ugyan-
csak hallgatta, a nyelvek iránti nagyfokú érdeklődésének megfelelően. A magyar mellett 
másodiknak választott szaktáigyából, a franciából, a tanszéket helyettesítő középiskolai 
t aná r , Tóth Béla »A XVIII. század francia felvilágosodásának irodalma« (2), »A francia nyelv 

105 Beszámoló a szegedi m. kir. Ferenc József- tudományegyetem 1922-23:1926-27.-
évi működéséről. Kiadja : az egyetem rectori hivatala. Szeged, 1929. 207. 1. — Az előbbi és 
ezután következő statisztikai adatok 1. ugyani t t , 396—397, 402. 1. 

106 Vö. 103. jegyzettel. 
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tör ténete . I. Hangtan« (2) és »Francia nyelv« (1) című kollégiumait vet te föl. Fölvette még-— bár 
később kihúzta, s az óraszámába nem számították be — Kogutowitz Károly »Földrajzi gya-
korlatok a bölcsészeti karhoz tartozó hallgatók részére« című előadását (4) is, nem tudni, m i 
céllal. Annál érthetőbb, hogy kíváncsi volt a »Sajtóbüntetőjog« című kollégiumra (3), melyet 
Zeheiy Lajos adott elő. Nem érdektelen, hogy József Attila fölvette Herrmann Antal két 
néprajzi előadását is : »Cigányok költészete, nyelve, zenéje« (2) és »Kincs a nép-
hitben« (1). 

A második félévben Bartók György (Lélektan — 4), Dézsi Lajos (A magyar irodalom a 
XVI. században —5 ; Magyar irodalomtörténeti gyakorlatok, Jókai munkássága — 2), Hor-
ger Antal (A magyar szóképzés — 4 ; A magyar nyelvemlékek ismertetése —1), Mészöly 
Gedeon (Finnugor nyelvhasonlítás — 3 ; Finn nyelv — 2), Tóth Béla (A X I X . század francia 
l í r á j a - — 2 ; A kifejezés formái a franciában — 2 ; Francia nyelvtörténet — 2 ; Francia nyelv 
— 1 ; Francia szemináriumi gyakorlatok — 1), Málly Ferenc (Olasz nyelv — 2), Schneider 
Ferenc (Német nyelv — 2), Szakáll Zsigmond (Angol nyelv — 2) óráin kívül fölveszi még 
Vinczi Károly »Oláh nyelv« (2), Schmidt Henrik »Bevezetés az indogermán összehasonlító 
nyelvtudományba« (2), Kogutowitz Károly »Magyarország földrajza« (1), sőt Or tvay Rudolf 
»Az anyag korpuszkuláris elmélete« (3) és Kiss Árpád »Az atomok és molekulák szerkezetéről« 
(2) című előadásait is! Érdekli Hornyánszky Gyulának »A hellenizmus története« című órája (5), 
néprajzból pedig Herrmann Antal »Bevezetés az etnográfiába« (2) és »A cigányok néprajza« 
(1) című előadásait hallgatja. így aztán az első félévi 40 óra a második félévben 
52-re nő. 

Nem érdektelen kollokviumainak és szorgalmi jegyeinek áttekintése sem. Jellemző 
például — s természetesen érthető is — hogy Horger Antal egyetlen kollégiumából sem 
szerzett semmiféle érdemjegyet. Annál eredményesebben dolgozott Mészöly Gedeonnál : 
az első félévben fölvett valamennyi órájából kollokvált, mégpedig kitűnően. Dézsi azt írta 
indexébe: igen szorgalmas: Tóth Béla : dicséretes. Dézsi szemináriumi szorgalmi j egye : 
kitűnően dolgozott. Ezt írta be Schneider Ferenc is. Bartóknál egyszerűen »kollokvált«, Szakáll 
Zsigmondnál »nagyon szorgalmas« volt s egyben jelesen kollokvált, hasonlóan Málly Ferencnél 
is. Még néprajzból és sajtó-büntetőjogból is szerzett érdemjegyet : Zehery Lajos szerint 
»ernyedetlen szorgalmú, jól kollokvált«, Herrmann bejegyzése szerint pedig »kitűnő szor-
galommal és eredménnyel« szerepelt. A második félévben is inkább az őt érdeklő nyelvi órákból 
szerzett jegyeket : Tóth Béla főkollégiumából jelesen kollokvált, Dézsi »igen szorgalmas« 
Schneider »nagyon szorgalmas«, Szakáll »nagyon szorgalmas, ki tűnő eredménnyel«, Hermann 
»jeles szorgalommal és eredménnyel« bejegyzést te t t . Mállynál ismét jelesen kollokvált. 

Az előadások a Dugonics-téri központi egyetemi épület első emeletén elhelyezett kis 
tantermekben zaj lot tak le. Ide kezdett járni október első napjaitól , tanévkezdéstől a költő, 

Életmódjáról keveset tudunk : annyit , amennyit nővérének írott leveleiben elárult, 
s amiről a kortársi megemlékezések szólnak. Az első időkben, leveleiből kitetszően, sokat 
éhezik, kenyéren és vízen él. 

Juhász Gyulát bizonyára gyakran fölkeresi. Október 4-én — ma már nem t u d j u k , 
mivel kapcsolatban — ezt a tréfás versikét írta neki, mégpedig »este fél 9-kor«, talán a Szeged 
szerkesztőségében : 1 0 7 

Mint örök keservet 
írta ezt a verset 
Az ördögmotolla 
Juhász Gyula tolla 
Ki vala nagy búban 
Szíves háborúban. 

107 Vö. Fövény Lászlóné, ITK. 1953 : 355. 1. 
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Október 10-én hosszú levélben számol be nővérének első egyetemi élményeiről.108 

Megírja, hogy fölvették, s dolgozik. Érdekes, hogy szükségesnek lát ja fölsorolni barátai nevét : 
Juhász Gyula, Espersit és Réti Ödön szintén dolgoznak. »Azt hiszem — írja — Te sem várod, 
hogy »Kassák-stílusban« regélem el, amit kívánsz.« »Újabb írásaimra pedig nagyon féltékeny 
vagyok, úgyhogy nem is küldöm el neked. Nem szeretném, ha te félreéi tenél. Pedig ez könnyen 
megeshetnék, hiszen te nagyobbrészt polgári mentalitású asszony vagy, ez az egyetlen igen 
igen erős hibád. Különben pedig nem hiszem, hogy tévelygek, de nincs kizárva. Minden-
esetre fiatal és nagy energiatömegre vall, hogy ennyire lankadatlan megfeszítéssel (ami nemis 
megfeszítés : fiatal : borzasztóan rugalmas vagyok!) keresem és keresem igazi magam. Látod, 
hogy mennyire objektíven ítélem meg helyzetemet — éppen ezért furcsa, hogy mikép lehetek 
annyira fanatikus, a bolondságig, amennyire vagyok.« 

Jolán kétkedésére, hogy bizonyosan nem tanul, ismerteti tanulmányainak rendjé t . 
»Tévedsz, mert nagyon sokat tanulok. Magam sem hittem volna, hogy ennyire képes vagyok. 
A magyar-francia szakot választottam, a két legnehezebb tárgyat , t.i. én nem tudok franciául. 
Van egy csomó nőhallgató, akik mind tudnak , férfi pedig egyetlen vagyok». Egy héten öt 
francia óra van , ket tő magyarul (A XVIII . század fölvilágosodásának tört .) , három pedig 
franciául [kettő : A fr . nyelv tör t ; (hogyan fejlődött ki a latinból) és egy : f r . stílusgyakor-
la tok] , Képzelheted, mennyit kell tanulnom, ha tandíjmentesség miat t colloquálni és egy-
ál ta lában ha tudni akarok. Márpedig akarok.« 

»A tandí j beiratkozással 1,354.000 К és még tartozom két részletben lefizetendő 760.000 
K-val. A lakás elég jó, nagyon kedves, drága nénitől vet tem ki, mosással és egyebekkel együtt 
havi 400.000 К . Taní tani nem igen tudok, mert d. u. 2—3-tól egészen 6—7-ig el vagyok fog-
lalva az előadásokkal, melyek négy nap reggel nyolckor, két nap kilenckor kezdődnek. Szokat-
lanul korán kelek mindennap, 7 1/2 7 órakor.« 

Beszámol arról is, hogy vet t egy csomó francia könyvet . Levele a tanulásba magát 
belevető lelkes fiatal diák munkakedvéről tanúskodik. Milyen boldogan írja : »Az egyetlen 
elsőéves vagyok, akit Bartók professzor felvett filozófiai szemináriumába!« S valóban nem 
csekélység, hogy alig kezdődhettek meg az előadások, már leírhatja : »Nagyon szeret a magyar 
tanár«. Erre később is büszke volt. Curriculum vitae-jében is írja : »Nagyon büszkévé t e t t , 
hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kuta tásra érdemesnek nyilvánított«.109 

De a lelkes munkakedv mellett a levél elárulja kilátástalan helyzetét is. A rektor három 
szüreti napot jelölt ki a következő hét három első napjára . Tartózkodón, de mégis remény-
kedve kérdi nővérét, nem akarnák-e, hogy a vasárnappal együtt adódó négynapos szünetre 
fölmenjen hozzájuk Pestre? Ha nem akar ják , í r ja , akkor küldjenek pénzt, mennél többet , 
mert nincs egy kra jcár ja sem. »Tegnap dél óta ma este ettem csak valamit.« S hogy ne látsszék 
panaszkodónak, hozzáteszi : »De pompásan érzem magam.«110 

József Jolán szerint valóban fölutazott Pestre.1 1 1 Visszatérte u tán nekilát ú j verses-
kötete anyagának összegyűjtéséhez. Október 27-én kelt levelében112 elszámol a kapott pénzzel, 
majd a következőket írja : »Hogy eddig nem ír tam, ennek oka — nyilvánvaló, hogy — zilált 
anyagi viszonyaimban gyökeredzik«. »Majd egy hete már kenyéren és vízen élek, ami nem 
panasz, mert virulok ésatöbbi.« »Még van 1 1/2 kiló kenyerem és ez a bázis.« Ismét pénzt kér. 

»Tárgyalok a Géniussal, hogy a A villámok szerelője kötet kijöjjön karácsonyra.« »A vil-
lámok szeretője« — ez volt a későbbi »Nem én kiáltok« első tervezett címe. A tárgyalás annyi-
ból állott, hogy Attila október 29-én levelet írt a Génius kiadónak, melyben fölajánlotta 

108 Vö. 104. jegyzettel. 
109 József Attila válogatot t művei. Saj tó alá rendezte Szabolcsi Miklós, Bp. 1952. 

424. 1. 
110 Petőfi-múzeum. József Jolán (193.1.) pontatlanul, hiányosan közli. 
111 József Jolán : i.m. 193. 1. 
иг Petőfi-múzeum. 
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verseit kiadásra. Ez a levél nem maradt fönn, de megvan a 'Oénius november 8-i válasza,1 1 3 

mely igen tanulságos : »A mai viszonyok között veisek kiadására nem vállalkozhatunk, mert 
a legismertebb poéták verseinek kiadása is rossz üzletnek bizonyult«. 

De ott volt Koroknay József, s ami egy nagy tőkés kiadóvállalatnak rossz üzlet volt , 
vállalta ez a lelkes fiatal nyomdász. Október 30-án Galamb Ödönnek ír Makóra,114 bejelenti, 
hogy a halottak napja körül szokásos többnapos szünetet Makón, nála szeretné eltölteni. Nem 
állja meg ismét, hogy büszkén él ne dicsekedjék : »Nagyszerűen sikerült a magyar irodalom-
történet-szemináriumi dolgozatom : a Pannóniai Énekről. Dézsi azt mondta, hogy »még sok 
kiváló dolgot, munkát várunk József Attila úrtól.« És ez — hallahi-hé-ha-hó - ma délelőtt 
történt.« »Van egy pár szép ú j versem, azokat is viszem. És most jön a legfontosabb : A vil-
lámok szeretője c. kötet lezáratott . .-. Hát tulajdonképpen ennek az összeállításában kell 
segédkeznie Ödön Bátyámnak. Másnak most nem írok, ezt az 1800 K-t is úgy kérem majd 
kölcsön. . .« Valóban, az ünnepeket Makón tölti, Galamb Ödönnel válogatják a kiadásra kerülő 
verseket, s megszületik a kötet végleges címe : Nem in kiáltok.115 

Meglepő, hogy az egyetemi élet tanuláson kívüli vonatkozásai nem kapnak helyet 
leveleiben, pedig ezekben a hetekben igen zajos politikai mozgolódások vannak Szegeden. 
A soproni fajvédő diákok valami jobboldali akciója miatt általános zavargások keletkeztek a 
vidéki egyetemeken. A soproniak elleni megtorlás hírére például a szegedi egyetem »bajtársi 
szövetsége« szolidaritását nyilvánította a soproni diákokkal, s október 16-án, mint a másnapi 
Szeged közölte, nem vettek részt az órákon, sőt igazoltatták azokat, akik az egyetemi épületbe 
léptek. Csengeiy János rektor az ébredők akcióját nem vette figyelembe, s abszenciát helye-
zett kilátásba a távollevőknek. Október 21-én azt olvassuk a Szegedben, hogy az orvoskaron 
még a numerus clausus alapján fölvett hallgatókat sem tűrik meg, nem hagyják őket tanulni, 
órákra járni. Hasonló mozgalmakról ad még hírt a lap november 16-i, és 30-i száma is. Mindez 
nem tükröződik József Attila leveleiben : valószínűleg nem is törődött velük. Magános volt 
az egyetemen, egy-két kollegájával t a r to t t csak közvetlenebb kapcsolatot, de azt is csak az 
épületben : mihelyt kiértek a Dugonics térre, búcsúzott tőlük, s ment a maga ú t j án . Talán 
nyomorúságát is szégyellte. Mert az változatlanul tar to t t tovább. Fehér Ede, egyike azoknak az 
egyetemi társainak, akikkel baráti kapcsolatot is t a r to t t , a Horgerrel való későbbi eset »korona-
tanúja« említi visszaemlékezésében, hogy még ekkor ősszel fölajánlottak neki a Szent Imre 
kollégiumban egy ingyenes helyet.116 Az a költő, aki rrjár 1923 decemberében »világnézeti 
meggyőződése« miatt nem váltai banktisztviselőséget, érthetően utasí t ja vissza ezt az a ján-
latot is. Inkább nyomorog. November 23-án így ír nővérének : 1 1 7 »Édes Luciekém, midolog 
az, mi szörnyű dolog, hogy ennyire magamra hagytatok. Beteg is voltam, feküdtem egy hétig, 
közben fölkeltem és összeestem az utcán. . .ép a korzó sarkán. Úgy hoztak kocsin haza.« 
Betegágyából is a kiadandó könyve miatti gond keltette föl. í r ja a levélben, hogy két hete 
már nem tud tanulni, előfizetőket gyűj t . Kinyomták már az előfizetésgyűjtő íveket, nővérének 
is küldött 50 darabot , s most reklamálja a válaszokat. Pénzt kér újból. »Új betűket rendeltünk, 
kifizettük, egy ív ki van szedve, de nem lehet nyomni, inert nincs papír : pénz.« 

»Kérlek Luciekém, küldj a magadéból, ha tudsz (és ha van) kölcsön 2 millió koronát 
karácsonyig. Esetleg a decemberi millióval, de lehet azt külön is. És mindenek előtt az előfize-
téseket és előjegyzéseket. Az íveket tar tsd még vissza. . . A bőrkötésből, téged beleszámítva, 
inár i t t eddig lOelfogyott. Ez hoz legtöbbet a konyhára , ezért ebből I — X X X lesz, vagyis 5 pél-
dánnyal több, mint hirdetve volt. A vászonkötéses nem nagyon fogy, pedig csak a kötésben 

1 1 3 Uo. 
114 Galamb Ödön : i. m. 56—57. 1. (E levél dá tumát a kritikai kiadás 2. köt. 458. 1. 

sajtóhibával idézi!) 
115 Galamb : i. m. 59—60. 1. 
ne F e h é r E d e . ; m ( V ö п . jegyzettel.) 
117 Petőfi-múzeum. 
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lesz külömbség. Ebből csak 70 drb. készül. A papírkötéses példányok is a legnehezebb bordázot t 
merített papíron n y o m ó d n a k . . . Egyik professzorom118 el van ragadta tva a könyvtől , egy 
másik is,119 de az fékezi magát , mivel ő ír majd kritikát a Napkeletbe. Úgymond : »Inkább 
egy komoly, meglehetős súlyú (ugye szerény!) számbavétel kell magának majd , mint ba rá t i 
lelkesedés.« De lekésünk a karácsonyi könyvpiaccal, ha nem nyomjuk ki 10—14 napon belül. 
Pedig még majd kötni is kell és a rendelés után is pár napra jön csak majd a papír. A kiszedett 
hasábok meg csak hevernek. Hát nem borzasztó?. . .« »Az Egyetemen minden a régi, de a 
könyv miatt i gondjaimtól, meg betegségem miatt is, majdnem két hétig nem t a n u l t a m . . . 
De mindenből akarok colloquálni. Nyugalomra van szükségem. Verset is régebben í r tam. . .« 
»Előfizetőket, ó, ja j , előfizetőket!« 

Másnap Espersitnek is ír egy levelezőlapot, tőle is pénzt kér : 120 

»Kedves János Bácsi, a papírt megrendeltük. Nem 8, hanem csak 1 és 1/4 millió.. Ha 
v a n valami pénz, akkor azt János Bácsi azonnal küldje el, mert szükség van rá , vá r juk a 
papírt . Esetleg Galambnak átadni. 

Sok öleléssel ' Attila« 

A Szeged 1924. november 23-i száma beharangozó hírt közöl a készülő verseskötetről : 
»December hó első felében jelenik meg a fiatal írógárda egyik legtehetségesebb t ag jának , 
József Attilának első verseskötete. A fiatal poéta, akinek alkotásai a főváros saj tójában is 
föltűnést keltettek, műveinek legjavát gyűj töt te össze ebben a kötetben, erőteljes és nagy 
reményekre jogosító alkotás valamennyi, mélyen átélt érzések és a fiatalság elsodró és magával-
ragadó tüze árad ki belőlük. A kötetet , amely bizonyára méltó föltűnést fog kelteni, a szegedi 
Koroknay nyomda adja ki, gondos és választékos ízlésű formában.« A lap ugyané számában 
közölt »Férfiszóval« című versre utalva teszi még hozzá a közlemény : »Mutatóba 
a könyv egyik finom hangulatú és tökéletes verstechnikájú darabját mai számában közli 
a Szeged.« 

19 

A Nem én kiáltok megjelenési körülményei kissé zavarosak. József Jolán könyvének 
két egymást követő lapján ellentétes adatokat ad : egyik helyen azt mondja , hogy 1924 
karácsonyán jelent meg,121 két lappal tovább meg azt, hogy tavasszal, tehát 1925 tavaszán.1 2 2 

A kritikai kiadás szerint a kötet 1925 január jában hagyta el a saj tót . 1 2 3 Kétségtelen, hogy a 
kötet legtöbb ma ismert példányának dedikációja 1925 februárjából való, ami arra enged 
következtetni, hogy a munka csak január utolsó napjaiban készülhetett el. Van azonban két 
ennek ellentmondó adat . Egyik, hogy tudunk két olyan példányról, amelynek dedikációja 
ugyanazt a keltezést muta t j a , mint a kötet utószava. A Szeged két munkatársának, Pásztor 
Józsefnek és Magyar Lászlónak adott kötetek ilyenek. A Magyar Lászlónak adott példány a ján-

118 Dézsi Lajos, vö. 109. jegyzettel. 
119 Tóth Béla. Középiskolai tanár, aki az 1924/25. tanév I. és II. félévében heti 7 órá-

ban helyettesítette az egyetem üresen álló francia tanszékét. (Beszámoló a szegedi m. kir. 
Ferencz József tudományegyetem 1922/23—1926/27. évi működéséről. Szeged, 1929. 365. 1.) 
Az év végén, 1925. június 30-án kapta meg a tanszéket Zolnai Béla. (Uo. 350. 1.). Tóth Béla 
ismertetése a Nem én kiáltok-ró\ : Napkelet, 1925. 7. sz. 172. 1. 

120 peter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 5. 1. 
121 József Jolán : i. m. 196. 1. 
122 Uo. 198. 1. 
1 2 3 József Attila összes művei, 2. köt. 458. 1. 
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lása így szól : »Magyal Lacinak, aki kidobott , hogy érettségit tegyek, aki különben már jóné-
hány hívem között majdnem egyedül lelkesedik objektíve! Szeged, Karácsony szombat ja . 
1924. József Attila.«124 A Pásztornak adott példányon ez áll : »Szeretettel Pásztor József 
Bá tyámnak , aki megvédte az ismeretlen makói költőt. Szeged, 1924 karácsony szombat ja . 
József Attila.«125 

A másik adat a karácsonyi megjelenésre, a Színház és Társaság tudósítása. Az, hogy a 
lap november 17-i száma a »Kövek« című verset a »december elején megjelenő« kötetből közli, 
a december 8-i szám a »Miért mondottál rosszat nékem« című versét mutatóként adja a »decem-
ber közepén megjelenő« kötetből — érthető, hiszen ekkor még előtte vannak, s hisznek is 
megjelenésében. 

De a december 29-i szám már úgy közli az »Igaz, őszinte búcsú«-t, hogy »a 
most megjelenti! kötetből veszi! Azt hisszük tehát , hogy a kötet néhány példánya valóban már 
elkészült karácsonyra, amit igazolhat az is, hogy az első ismertetés, a Kái betűjegyű Kormá-
nyos Istváné, már a Színház és Társaság 1925. január 12-i számában megjelent. 

Karácsony »szombatján«, azaz december 24-én kelt a kötet utószava : »Alleluja, végre 
elindul ez a könyv. Végre megszabadulok tőle. Végre nem bennem lesz, hanem messze, messze 
tőlem, kinn a világban.« S a sokat idézett szavak : »Én nem azért jöt tem, hogy bőgjek, hogy 
buzdítsak, hanem hogy tegyek. Egy mindannyiunknál szociálisabb ember szinte csak sejtett 
a lakja lebeg a szivek fölött. Kell, hogy reárakjam húsomat és beléágyazzam csontjaimat. Hogy 
ez nem »művészet«? Hát akkor fütyülök a »művészetre«, én többet akarok, én azt akarom, ami 
kell.« 

»Érik a fény, a Metaars.« Kimuta t t am, mint lett ebből a költői képből, továbbá a Nem 
én kiáltok néhány kötet-dedikációjából utóbb az »Érik a fény« című szabadvers.126 A január 
folyamán végleg elkészült, részben piros bőrkötésbe kötöt t példányokat a költő február első 
napjaiban adta át legjobb barátainak, pártfogóinak. Február 3-án kelt a Galamb Ödön pél-
dányába írott ajánlás : »Galamb Ödön bá tyámnak, akivel ívlámpák vagyunk egymás szivei 
fölött : Ugy-e, hogy nagyon szeretjük egymást! Makón, 1925. febr. 3. József Attila.« Azután a 
címlap túloldalán még folytat ta : »Immár azt mondom : Én nem kiáltok. Tengerbe vetem 
trombitá imat , szétpazarolom köztetek harangjaimat . Melegek azok és a víz lecsendesedik és 
szemeitek lesznek, hogy lássák hallatlan hangjait és füleitek lesznek, hogy halljátok a fény 
növekedését. Megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre s az elaludt aknák pacsirták-
ként emelkednek szívünkbe és szelíden fölrobbannak csókjainkban. A mi kezünk szorításá-
ban lakik az elektromosság fia, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz. Makón, 1925. febr. 3. 
József Attila.«12 ' 

Február 4-én kelt másik makói pártfogójának, Kiss Károly ügyvédnek írott dedikációja : 
»Kiss Károlynak, hogy ő is eljöjjön barátaimmal, akik meleg tenyerekkel megsimogatják a 
szomorúságot. Makó, 1925. febr. 4. József Attila.«128 Ugyanaznap írja Kesztner Zoltán példá-
nyába : »Kesztner Zoltán bátyám fogadja szeretettel és szeretve. Talán széna van itt kazalra 
hányva : Akad-e szélvihar, amely mindenüvé elvigye szagát? — Ültessük arcunkba a villany-
telepeket, érett-égboltok csíiggenek szivünkről : Menjünk együtt az utakon, mindenki lássa, 
hogy mennyire barátok vagyunk. — Megrázhatom fáimat, már közelednek a testvéreim. 
De Zoltán bátyámnak mit adhatok még? Makó, 1925. febr. 4.«128 

124 Magyar László : A limbus meséje. Délmagyarország, 1954. december 2. 
125 Pásztor József visszaemlékezése. Kéziratban. Saj tó alat t a József Attila Emlék-

könyvben. 
126 Péter László : Adatok József Attila életéhez, költészetéhez, 6—7. 1. 
127 Galamb : i. m. 63. 1. 
129 Tálas Géza gyűjtéséből. A szegedi Egyetemi Könyvtárnak fényképmásolata van 

róla, eredetije a tulajdonosáé maradt . 
128 Galamb: i. m. 131. 1. 
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Másnap Saitos Gyula példányát dedikálja : »Sáitos Gyula bátyámnak, legelső első 
szerkesztőmnek, hogy még jobban szeressük egymást, hogy a melliinkie dobott tankeket 
leemeljék egymásról pillantásaink : Tegyük, hogy álmodhassunk, ha a füvek szivükben 
üdvözlik testvéreinket. Makón, 1925. febr. 5. József Attila.«130 Ugyanekkor iskolatársának 
és ba rá t j ának , Kemény Sándornak : »Kemény Sándor kedves komámnak, aki mindig csak szid, 
de mégis szeret : Béküljön meg a világgal, az én világommal : karcsú gyémánthidak szökken-
nek homlokainkból mindenfele, hozzám, hozzád : és szemünkben rejtőzik a torony, melyről 
belá that juk ismeretlen hazánk vidékeit. Makón. 1925. febr. 5. József Attila.«131 

Szegedi ismerőseinek is ezekben a napokban ad ja át dedikált verseskötetét. Sz. Szigethy 
Vilmosnak : »Sz. Szigethy Vilmos bá tyámnak, legelső barátaim közül valónak szeretettel. 
Szeged. 1925. febr. József Attila.«132 Fehér Ede példányába ezt írta : »Fehér Ede kol légámnak, 
bará tomnak, hogy megismerje elmúlt arcomat is, hogy jobban szeresse az eljövendőt az idő 
várakozásában. Szeged, 1925. febr. 26. József Attila.«1 3 3 Schneider Ferencnek, az egyetem 
német lektorának ezeket írta : »Kedves ősz professzoromnak, Schneider Ferencnek, hogy 
végkép megszeresse a háború u táni tizenkilencévesek lázadó, bolond zsoltárait. Szeged, 1925. 
febr. 27. József Attila.«134 

A Galamb Ödönnek és Kemény Sándornak írott ajánlás motívumai beépültek egy~ 
szabadvers nagyobb kereteibe. Az »Érik a fény« című versben ilyen sorokat olvasunk : 

ívlámpák vagyunk egymás szivei fölött. . . 

A Napra akaszt juk sugarainkat, megszabadult 
kenyerek telepednek küszöbeinkre, 

gyémánthidak szökkennek mindenfelé s az elaludt 
aknák pacsirtákként emelkednek szivünkbe és 
szelíden felrobbannak csókjainkban. 

Szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthat juk 
ismeretlen hazánk vidékeit. 

Készen vagyunk már égboltjainkkal s készen vagyunk 
a fényességre, 

aki ha jna lonta gyönge virágokat okoz. 

A Nem én kiáltok b írálatai közül ebben az összefüggésben a szegedi barátok részéről 
elhangzott észrevételek fontosak. Kormányos István már említett ismertetése a Színház és 
Társaság j anuár 12-i számában többek között r ámuta t : »Bár a költő világnézete meglehető-
sen tétova e költeményekben s mondanivalóinak gyakori egyenetlen volta igen sokszor meg-
érinti a figyelmes kri t ikust , e lv i ta tha ta t lan érdeme e verséknek az a virtuóz formabátorság, 
mellyel már a múltban is jeleskedett ; József Attila majd minden költői érdeme ebben rej-

/ 
130 Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 7. 1. 
131 Péter László : József Att i la életműve. Tiszatáj, 1953 : 62. 1. 10. jegyzet. 
1 3 2 Eredetije Sz. Szigethy Vilmos bir tokában, fényképmásolata a szegedi Egyetemi 

Könyvtárban . 
1 3 3 v ö . Fehér Edének a 1 1 . jegyzetben idézett visszaemlékezésével. 
1 3 4 Eredeti je Schneider Ferenc leányáé, Szörényi Erzsébet tanárnőé, fényképmásolata 

a szegedi Egyetemi Könyv tá rban . Schneider Ferenc a 105. jegyzetben idézett egyetemi be-
számoló szerint (349. 1.) 1924. február 12 óta volt német lektor az egyetemen. Egyébként 
állami elemi iskolai igazgató, iskolánkívüli népművelési t i tkár . (Vö. még A m. kir. Ferencz 
József tudományegyetem a lmanach ja az 1924—25. tanévről. Szeged, 1925. 32. 1.) 

155 



lik.« »A mai fiatal költőgenerációban — mondja tovább — első helyet Vív ki ez a könyv, mert 
egészséges kivetítése a mában élő, világon nem sokat évődő embereknek.« S végül így fejezi 
be : »Az utószó naiv megtagadása eddigi költészetének, pedig e hányaveti felfogás helyett 
versekben kellett volna dokumentálnia az ú j i ránt táplál t nosztalgiáját . A komoly kritika 
a legőszintébb' figyelemmel vá rha t j a a költő teljes kibontakozását , harmonikus letisztulását 
s mindenekelőtt bensőségesebb, kategorikusabb imperatívuszait , mikkel mélyebbé s minden-
emberivé teheti egyéniségét.« 

Jóval későbbi, sokkal rövidebb, de talán még érdekesebb ennél Pór Tibor bírálata a 
Szeged március 1-i számában, amelyben Kormányossal ellentétben, a formával való elégedet-
lensége tükröződik : »József Attila második verseskönyve, amely nemrégiben jelent meg a 
szegedi könyvpiacon, körülbelül két esztendő termékeit hozza nyilvánosság elé. A költő első 
kötete óta, amely szintén Szegeden jelent meg, hosszú uta t te t t meg a modern magyar líra 
előbbrevitelében, egy még ismeretlen, egészséges kibontakozás felé. A Nem éti kiáltok inkább 
formai mint tar talmi változatosságot ad és egy világszemléleti átalakulást a szubjektív sze-
relmi lírától a szociális ember lírájáig, a konstruktivizmusig. József Attila sokat ígérő tehet-
ségének gazdag, sokszor egészen egyéni eszközeivel harcol és vajúdik a valahováfejlődés 
ú t j án , de az a pont , ahol a kötet befejeződik, még nem jelent megállást. A Nem éri kiáltok for-
mailag és világszemléletileg Kassák Lajosig ju to t t el, de nem ju to t t el — József Attiláig. 
József Attila még nem találta meg önmagát , még sok-sok keresni valója van, sok-sok levetni 
valója, amíg elérkezik a letisztult formákhoz, az egyszerűség lírájához. József Attila szocialista 
költészetet csinál — polgári formában, polgári atmoszférában s ez nyilvánvalóan ellenkezik 
i rányának, életfelfogásának tendenciájával és céljával. Ezek a szempontok nem érintik, főként 
nem csökkentik a Nem én kiáltok irodalmi értékét. József Attila a fiatal magyar költőgárda 
egyik legreményteljesebb tagja, akit el kell olvasni és meg kell ismerni mindenkinek, aki a 
mai magyar líra fejlődésképességére kíváncsi.« 

• 18 

Hogy mit csinált a téli szünet idején, nem tud juk ; levele nincs" ebből az időből. Lehet, 
liogy Szegeden marad t bábáskodni lassan születő kötete mellett , lehet, hogy Makón húzódott 
meg Espersitnél, Kesztnernél, Galamb Ödönnél, de az is lehet, hogy Pesten töltötte a január t : 
Február elején, mint a kötetek dedikációiból lá t tuk, Makón volt pár napig, majd a második 
félévre visszatért Szegedre. 

A Nem én kiáltok nemcsak erkölcsi sikert hoz, de talán némi javulás áll 
be ettől kezdve anyagi állapotában is. Valószínűleg ebből az időből való az a keltezet-
len levéltöredéke, amelyben testvéreit megnyugta t ja : »Fiam : ne aggódjatok, mert most a 
Virágh cukrászdában mindennap kapok fölséges uzsonnát és a Szeged kiadójától, Pásztortól 
hetenkint kétszer-háromszor vacsorát.«135 Állítólag a szalámigyáros Pick Jenő lát ja ebéden he-
tenkint háromszor ; a többi napokon részint többi bará t jánál , pártfogójánál : Eidus Bentian-
nál, Kormányoséknál, részint különféle kis kifőzdékben ebédel. De gyakran, ha pénze fogytán, 
éhezik : sokszor egész napi tápláléka a Virágh-cukrászdában kapot t uzsonna, ami bármi 
»fölséges« lehetett , de semmiképp sem elég. »Napokat et tem, verseim honoráriumából fizettem 
lakásomat« — írja ő maga Curriculum vitae-jében.1 3 6 

Valószínűleg ezekben a napokban kapha t t a a költő Juhász Gyula és Terescsényi 
György közös levelét, amelyben egyebek közt szintén egy vasárnapi ebédre való meghívást 
is tolmácsolt Juhász Gyula. A Petőfi-múzeumban őrzött levél így szól : 

135 Petőfi-múzeum. 
136 József Attila válogatot t művei, 424. 1. 
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Kedves Attila öcsém, Espersit János beszélni akar veled, Tisza szálló 37. sz. a la t t 
vasárnap délig. D. e. a kávéházban lesz. Vasárnap délben Orbán Irénék várnak ebédre. 
Elmenj , édes öcsém! Jó egészséget és egyebet! 

Ölel Juhász Gyula 
bátyád 

Kedves Attilám • 

Kerestünk — hol vagy és hogy vagy? 
Olaszországi három hónapos kúrámról jövet .szerettelek volna szívemre ölelni. Ha nem 

találkoznánk, minden földi jót kívánok. Vasárnap délután utazom Pestre az üzeneteiddel 
— bizonyára vannak — szeretném fölvinni 

Ölel 
az idó'sebb Terescsényi 

Március 8-án Espersit Jánoshoz írott levele az egyetlen biztos dokumentum a költő-
nek a szegedi munkásmozgalommal való kapcsolatáról. A kortársak* elsősorban Kormányos 
István és a 19-es forradalomban való részvétele miatt bécsi emigrációba kényszerült, onnét 
pár hónappal azelőtt visszatért Horesnyi László szobafestő, szállásadójának fia, egyben lakó-
társa , elmondják, hogy a költő — Juhász Gyula társaságában is, velük is — gyakran eljárt a 
Maros utcai munkásot thonba. Az Espersithez írott levél137 megint pénzügyi nehézségekkel 
teli (a könyvkötés költségei, lakbérrel való tar tozás stb.), s sok elfoglaltságáról szól : »azt 
sem tudom, hol áll a fejem«. Ezután olvassuk : »A héten előadást tartottam az alsóvárosi párt-
szervezetben : A teknikai kultúra kezdetei címen s annyira tetszett, hogy meghívtak felsővárosra, 
ahol most szerdán : Szociális költészet címen tartok előadást.« Az ö idejében még működő külvárosi 
pártszervezetekben fejtette tehát ki első mozgalmi munkásságát a külvárosok-proletárfia. 

Hogy a Népszavában, Színház és Társaságban egyre sűrűbben megjelenő versei —• köz-
tük a szegényember-versek •— költészetének lázadó, forradalmi hangjá t öblösítik, összes 
verseiből szembetűnően látszik. S e lázadó költemények egyike, a személyes nyomorúságból 
és a még kitisztulatlan, nihilista életszemléletből egyaránt táplálkozó »Tiszta szívvel« meg-
jelenése vált fordulóponttá szegedi életében. 

A körülmények eléggé ismeretesek már az eddigi életrajzi irodalomból. A Szeged 1925. , 
március 25-i számában, Gyümölcsoltó Boldogasszony pirosbetűs ünnepén, szerdán megjelent 
a költő verse. A rákövetkező vasárnapon, március 29-én a Szegedi Új Nemzedék két cikkben is 
nekiront a versnek, költőjének és a Szegednek. A göregáboroskodó »Sugdosó« rovat írója előbb 
ál talában a »destruktívokkal« kezdi, majd rátér a vers elleni támadásra . A »destruktivok« 
szerinte egyebek közt külföldi demokrata kapcsolatokat k e r e s n e k . . . »A legérdekesebbet 
kereste azonban — kapcsolja össze az igénél fogva mondandóját az újjal — a »Szeged« 
gyümölcsoltó ünnepi poétája : pattogó rímekben vevőt keresett húsz éves fiatalsága számára. 
Annyira kereste a jámbor, hogy a végin azt mondá, embert öl, ha nem veszik meg. Úgy meg-
bántam, hogy elolvastam ezt a szép verset,, mint amik kutya kilencet fijadzik, mert azóta én 
is embert szeretnék ölni. Nem egy embert , de egy egész szerkesztőséget, ha nem is ölni, de 
dögönyölni. Az ilyen vers annyi ra a lelkemre hat , hogy tönkre teszem magamat. Kimegyek a 
Tisza-partra, leülök egy tönkre, hogy egészségesebb levegőt szíhassak. Ha meg más valaki 
nem veszi meg ezt a poétát , én megveszem magamnak. ..« 

A másik cikk a »komolyabbik« támadás , egy lappal odébb. »Egy megszívlelendő erkölcsi 
prédikáció« a címe, s ez is másból indul ki, csak később tér a versre. »Ha valaki az álszentes-

137 Adat tár , 82. sz. Közlöm Espersit János c. tanulmányomban. 
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kedő zsidó saj tó egy-egy exponensének önmagával is homlokegyenest ellentétes f irkálmányait 
olvassa, kell, hogy megálljon az ember esze. így például díszpéldányát produkálta a helybeli 
zsidólap annak, miként lehet egy és ugyanazon papíron erkölcsöt zülleszteni a saját fotografia 
kiteregetésével és konstrukt ívnak látszani hangzatos frázisok segítségével . . .« Ezután elsőnek 
a Szeged március 28-i »Logika« című vezércikkének ha j t neki a kurzus tollforgatója, amely 
arról szólt, hogy egy Bandi Benjámin nevű honvéd két napi indokolatlan kimaradását cél-
szerűbbnek lát ta úgy mentegetni fölöttesei előtt : megölt és a Dunába dobott egy civilt. 
A Szeged — joggal — az ellenforradalom tipikus.esetének, s a kurzus által determinált sajátos 
»logikának«, jellemző kortünetnek mondot ta , hogy egy katona kisebb ba jnak t a r t j a — sőt 
hírnévre is vágyot t , tehát szinte érdemnek ítélte — egy civil — értsd : zsidó — megölését, 
min t a ké tnapi igazolatlan kimaradást . Ez viszont érthetően nem tetszett a Szegedi Új Nemze-
déknek. Nem imponált neki a Szeged következtetése, az, hogy a lap »arra az eredményre j u t , 
hogy az orgoványi hőstettek, bri tanniás kalandok és pogrom utáni kiáltozások mételyezik meg 
az emberek lelkét, hogy azok megbarátkoznak az emberölés gondolatával. Szóval prédikációt 
t a r t a keresztényeknek, miképpen viselkedjenek az erkölcsnevelés szempontjából. Ugyan-
akkor az erkölcsi pornográfia versfaragási műveletlenségével, egy az ügyészség által sajnos 
még nem üldözött erkölcsileg súlyosan kifogásolható négystrófás rímbe szedett mázolmányt 
tesz közzé a saját hasábjain, amelyben valaki hivalkodik, hogy »se istene, se hazája«, hogy 
»akár embert is öl« s nem bánja , ha fel is akaszt ják és úgy teszik a földbe. Nemcsak a megbotrán-
kozás, de a kimondott undor fogja el az embert a sajtószabadsággal való ilyen visszaélés 
lá t tára s a legjobb akara t ta l sem lehet ilyesmiről megjegyzéseinket finoman megírni. Erre már 
korbácsot kell fogni, nem nekünk, de az államtekintélynek és az ügyészség ú t ján a társadalmi 
tisztességet védeni köteles királyi bíróságnak.« 

Másnap, hét főn, március 30-án reggel zajlott le az emlékezetes Horger-eset, amelyről 
hitelesen s művészi erővel az egyik t anú , Fehér Ede í r t , s őt lényegében megerősítve vallott 
visszaemlékezéseiben a másik tanú is, H. Kovács Mihály, József Attilának már Makón is 
gimnáziumi osztálytársa. 1 3 8 Fölösleges lenne ezt megismételni, inkább próbáljuk megvilágí-
tan i Horger Antal sajátságos szerepét, s az eset Attilára te t t hatásának okait. Horger Antal 
nem volt szélsőjobboldali, sem fajvédő, sem ébredő ókonzervatív, vallási szempontból, inkább 
közömbös, pozitivista tudós volt, aki német alaposságával, szorgalmával jelentős műveket 
alkotott a magyar nyelvtudományban. 1 3 9 Mint utal tunk már rá, a Szeged 1925. január 
14-i száma tanúsága szerint ő is t a r to t t előadást a szegedi munkásoknak a magyar nyelvről. 
Családi élete nem volt boldog : későn, 1921-ben nősült, felesége nem akar t leköltözni vele 
Szegedre, ezen gyakran összevesztek, kapcsolatuk elhidegült, ami egyszer odáig fajul t , hogy 
dulakodás alkalmával felesége pisztollyal rálőtt . Kevéssel József Attilával való megismerke-
dése előtt vált el feleségétől.140 A magánossá lett ember ingerültségével gyakran fortyant föl , 
de — mint tanár társa , Mészöly Gedeon és taní tványa, majd tanársegédje, Erdődi József meséli141 

—, hamar le is higgadt. József Attilával való esete u tán tör tént például, hogy Erdődi Józsefnél 
megpillantotta a kabátzsebéből kikandikáló L'Humanité egy számát. Azonnal r á t á m a d t , 
egészen hasonlókkal fenyegette, mint József Atti lát . Harmadnapra elfelejtette, s nemsokára 
tanársegédjévé neveztette ki Erdődit . 

A versre figyelmét nyilván az Új Nemzedék vasárnapi száma hívta föl. A hétfő reggeli 
órán megpillanthatta József Atti lát , erről ju tha to t t eszébe újból a dolog, s természetesen 
anélkül, hogy a bölcsészeti kar bármely más professzorával — például a József Attilát becsülő 

138 Fehér Edéé megjelent, 1. a 11. jegyzete t ; H. Kovács Mihályé kéziratban. Saj tó 
alat t a József Attila Emlékkönyv ben. 

139 v ö . Techert [Tompa] József : Horger Antal . (Születésének hetvenedik évfordulójára.) 
Magyar Nyelv, 1942 : 145—149. 1. 

140 Vö. Horger egyetemi tanár pöre a felesége ellen. Szeged, 1924. január 29. 
1 4 1 Szíves szóbeli közlésükből. 
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Dézsi Lajossal, az akkor tanszékvezető Tóth Bélával vagy a költővel a verstanról, poétikáról 
gyakran elbeszélgető Mészöly Gedeonnal — megtárgyalta volna, hirtelenül és jogtalanul, 
mint a »bölcsészeti kar« ál láspontját közölte Attilával — a magáét! 

Atti lát nemcsak az téveszthette meg, hogy Horger a kar nevében látszott nyilatkozni: 
Az átlagosnál nagyobb — költői — önérzete berzenkedett benne. Ha a tanár i pályája befeje-
zése elé álló jogi akadálytól t a r to t t volna csupán, másnap már nem ment volna egyetemre, 
azonnal Pestre utazot t volna. De erről nem tudunk. Emberi méltóságában és költői öntudatában 
mélyen sértve maradt még Szegeden és lassan érlelődött meg benne a gondolat, hogy nem marad 
tovább Szegeden, elmegy Bécsbe, amelynek világnézetét immár kél esztendő óta az ellen-
pólusban, Szegeden is magába szívta. S hogy tanár i pályájá t valóban nem akadályozta volna 
később semmi, jól muta t j a Galamb Ödönnel és Te t t amant i Bélával folytatot t levelezése, 
melyből kitűnik, hogy 1926-ban, majd még inkább 1927-ben szándéka volt Szegedre vissza-
térni és tanár i vizsgáit letenni.142 

Mindez magának a ténynek jelképes értelméből, abból, hogy a Horthy-rendszer nem 
tűr te az ellene lázadó költő szabad hangjá t , semmit sem von le. A fölfokozott költői önérzet 
— a tehetség jogos öntudata — nyilvánvalóan nem tűrhet te a vaskalapos, kispolgári maradi-
ság nyügjeit , a Horger Antalok, vershez nem értők botfülű kritikáit . Világnézeti, politikai 
szempontból is változatlanul a rendszerrel való szembeszegülés szimbólumát kéli látnunk a 
versben, s a Horger-ügy tanulságában. Mi sem jellemzőbb, mint hogy amikor a Szegedet — 
éppen ezekben a napokban — a kurzus beti l tot ta, az Új Nemzedék a Szeged »bűnlajstromán« 
József Attila versét is emlegette : »Nemrégiben hivalkodva közölt egy költeményt — írja 
az Új Nemzedék-äprilis 7-i száma a Szeged betil tásának okairól — amelyet nyomatékosan 
rót tunk meg, sőt csodálkoztunk azon, hogy az ügyészség azonnal nem avatkozott bele az ilyen 
megbotránkoztató destruálásba.« íme, József Attila verse is hozzájárult a viszonylag szabad 
szó elnémításának kiváltó okaihoz. 

19 

Mint mondottuk, Attila még Szegeden maradt . Nőtt benne az ellenállás a fönnálló rend 
ellen, aminek ú jabb jele a nyilván születésnapján írott »Április 11« című verse. Április 14-én 
öröm éri : a Színház és Társaság címlapján megjelenik róla Magyar László kar ikatúrá ja , 
s magában a számban két verse is. Április 22-én írja négy versét és levelét Szatmári Rózsiká-
nak.113 Ezekben — ha nem is közvetlenül — benne tükröződik a Horgei -üggyel kapcsolatos 
»bántás« élménye. Szatmári Rózsikának panaszolja ; nála vél vigasztalást, enyhülést találni. 
Szegedi egyetemi életének ő egyik múzsája , s nem lehetetlen, hogy szerelmes versei ekkor írt 
némelyikének alakjában őt talál juk meg. 

Még két lány hatása vibrálhat ekkori szerelmi l írájában, a lassan múlt tá váló makóiak, 
Espersit Саса és Saitos Valéria —= Ria — emléke mellett. 1924 decemberében — még nem 
készülhetett el a Nem én kiáltok — egy Szépség koldusa példányt dedikált orvotanhallgató 
ismerősének e szavakkal : »Günczler Rózsikának, kicsi, szomorú húgomnak ezt a régi-régi 
gyerekkönyvet. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni — Hogy fölengednének az emberek! — 
Rakom már , rakom, kicsi húgom. Szeged, 1924. dec. József Attila.«144 A másik lányra a kor-
tá r s emlékszik, s tán őt idézi az »Együgyű ének« szépsége : Kormányos István meséli, hogy a 
Brüsszeli körút 23-ban, Att i lával egy házban lakott egy föltűnően szép, szőke, horvát szárma-
zású fodrásznő, Gyurákovics Lenke. Attila soha nem beszélt vele, csak a folyosón találkoztak 
de többször beszélt baráta inak áradozva szépségéről. 

142 Petőfi-múzeum. 
143 Szabolcsi Gábor : József Attila ismeretlen kézirata. Tiszatáj, 1951: 94—97. 1. 
m Petőfi-múzeum. — Varga Miklósné Günczler Rózsa orvosnő most készül vissza-

emlékezéseinek leröglzítésére. 
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Május 3-a az utolsó ismert Szegedről írott levele kelte. Márer Györgynek, pesti ba r á t -
j á n a k , a Ma Este munkatársának ír ja , akivel egy ú jabb irodalmi matiné terveit szövögetik: 

Márer Györggyel való kapcsolata régibb keletű. Ő írt a Ma Este 1924. augusztus 24-i 
számában »Rikkancs, aki ünnepi beszédeket gyárt a kaszinói urak számára« címmel cikket 
a költőről, s közöltette fényképét is. Minden bizonnyal hozzá, illetve a Ma Este szerkesztő-
ségéhez írta József Attila a Petőfi-múzeumban őrzött keltezetlen levelét — nem a Szeged 

.szerkesztőségéhez, mint a múzeumi megjegyzés véli, s nem 1922-ben, hanem 1924-bén, az 
írás fejlettségéből is, s a levél tartalmából is kitetszó'en. Ebben ugyanis éppen az emlí tet t 
róla írott cikk kapcsán azt kéri, hogy fényképe kliséjét küldjék el Koroknay címére. S hogy 
megtegyék, szólgálatkészen közli benne : »mindkét makói lapban színes első hírt ír tam a 
Ma Esté-ről.« 

Márer György később pesti barátainak egyike lett. Őt tá jékozta t ja említett utolsó 
szegedi levelében. 
»1. Juhász Gyula vállalkozik 2. Szabó Dezső nem vállalkozik« — kezdődik a levél145 arra 
célozva, hogy míg Juhász Gyula örömest vállalta a fiatal írók műveinek megbírálását, addig 
Szabó Dezső — aki, mint emlí tet tük, ez időben Szegeden tartózkodott — kitért ez elől. 
»A 2. alat t jelzett alany »nem kapható arra , hogy Kis Pál és Nagy János firkálmányaira meg-
jegyzéseket tegyen.«»Hogy Kis János és Nagy Imre kéziratait elolvassam, az nékem tíz millió, 
de különben sem vállalkozom — mondta ő és mégemelte kalapját , annak jeléül, hogy örvend, 
miszerint Szegeden csak ő mesélhet elpusztult nagyjainkról . 'Én pedig elbocsáttattam.« Való-
színűleg erről a találkozásukról mondja József Jolán : »Azt üzente Attilának : nem szereti a 
csodagyerekeket«.146 Roppant jellemző ez is, a levélbeli mozzanat is Szabó Dezsőre, s József 
Attila róla alkotott nézetére is. »Én különben is — folyta t ja a levélben — ráérek még és fu tu -
rum exactum vagyok, ő pedig plusquamperfectum s ma még plusquamperfectumban élünk, 
mely s utáni szellemet én bátorkodtam megjegyezni.« 

A levél további részében a csatoltan küldött néhány versére (az Ezüst élet címűre és az 
Isten-versekre) kéri bará ta i bírálatát , majd egy ú jabb szervezkedő folyóirat, a »Jel« lehető-
ségeit elemzi. Aí ató Tibor, Barna Pál, Debreczeny Miklós, Enczi Endre , Horváth Árpád , 
Ignotus Pál, Lelkes Ede, Németh Antal , Pintér Ferenc, Sándor Kálmán és Szegi Pál neveit 
említi az ú j lap munktársaiként , Kozma Józsefét szerkesztőként. »A »Jel«-ből — véli — talán 
lehetne Európát csinálni.« 

A munkatársak köre, a költő e levélben kifej tet t tervei, kialakuló kapcsolatai már 
m u t a t j á k , hogy ú t j a Szegedtől eltávolodik. Hamarosan — valószínűleg a május végén záródó 
félév befejeztével — elhagyja Szegedet. Indexében Kiss Árpád félév-lezáró aláírásának 
kelte a legutolsó : má jus 27. 

. S ezzel vége szakadt József Atti la szegedi tar tózkodásának. A nyarat már Pesten töl t i , 
ú j barát i körben, a Szimplon-kávéházban, Balogh Vilma, Márer György, Sándor Kálmán, 
Pintér Ferenc, Enczi Endre, Walleszné Gyenes Gitta és leánya, Luca társaságában. Ősszel 
aztán ú tnak indul Bécsbe, hogy személyesen is megismerkedjék azokkal, akikkel Erg Ágoston 
mái régebben szellemi kapcsolatba hozta. »1925 szeptemberében kísértük ki Attilát a bécsi 
hajóhoz. . ,«147 

Most már megértjük, miért volt ismerős a neve a bécsi Atlantis kávéház asztalánál 
üldögélő Kassák előtt. Miért mondot ta róla, hogy »régóta küldözgeti hozzám verseit«, s hogy 
»csatlakozna, de nem igazi maista, ügyeskedő«.148 E i g Ágoston vezeti be az emigránsok közé. 
Igaz, csak jelképesen, mert odaérkezésekor még nem találkoztak. Jolánnak ír ja első bécsi 
levelében, 1925. október 4-én : »A Guszti nem vár t az állomáson, elutazott Pozsonyba szombat 

145 Közli Márer György : Egy József Attila-levél. Forum, 1947 : 409—410. 1. 
146 József Jolán : i. m. 199. 1. 
147 Uo. 202. 1. 
148 Németh Andor : József Att i la , 9.1. 
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este, azonban m e g s z á n h a t t a m a lakásán. Egyszóval véglegesen még nem tudtam elhelyez-
kedni. . ,«149 

De aztán elhelyezkedet t , beleilleszkedett az emigránsok társaságába, ú j barátokat 
szerzett. így jutott el Szegedről — Bécsbe, az egyik pólustól a másikig. 

20 

Ezzel le is zárhatnók József Att i la szegedi kapcsolatainak, tartózkodásainak tárgyalá-
sát. Ám távozásával nem szakadtak el a kötelékek, melyek őt pályakezdésének színhelyeihez, 
Makóhoz és Szegedhez fűzték. Mondot tuk m á r , hogy versei továbbra is megjelentek a szegedi 
és makói lapokban,1 6 0 még 1928-ban., ső t 1929-ben is.151 Emlí te t tük , hogy tar to t ta a levélbeli 
kapcsolatot régi tanáraival , Galamb Ödönnel, Te t t aman t i Bélával (ez utóbbi közben szegedi 
let t , a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság t i tká ra , s ilyen minőségben elősegíthette volna 
József Attila tanárv izsgá já t , ha Att i la valóban nekilátott volna), levelezett Espersit Jánossal 
is néha-néha, s a Döntsd a tőkét kötetét még 1931. március 24-i keltű dedikációval küldte meg 
Kesztner Zoltánnak.1 6 2 

Szegedi ba i á t a i r a is gondol. 1927. október 12-én a Szépművészeti Múzeumot ábrázoló 
képeslap hátul ján ír, akkor i d ivata szerint csupa kisbetűvel, Juhász Gyulának :1 6 3 

juhász gyula ' 

»délma'gyarország« 

szerkesztősége 

szeged • 

már nekem is volt szakállam! de azért szakálltalan lélekkel ölellek : ha rosszak szivarjaid, 
s babáid elhagytanak : »dm a te et vosmet rebus servate secundis«! még nem feledted el?164 

Att i la 

.A levélhez idegen kéz, talán az oldalt nevét aláíró d r . Réner Sándor Békéscsabáról, 
még odaírta : »El kell árulnom Att i lá t , szakálla hiányzik ugyan már , de bajusza kezd magya-
rosan kunkorodni. Szívből köszönt i . . .« 

Juhász Gyula 1937 tavaszán bekövetkezett öngyilkosságakor írott verse előtt még egy 
emléke van barátságuknak. A Nincsen apám se anyám neki dedikált példányán ezt olvashatjuk: 
»Juhász Gyulának, igaz barátsággal , tiszta szeretettel köszönöm Néked e könyvvel, hogy 
vagyok. Pest. 1929. f e b r . József At t i la .« .S alá m é g : »Elhagyatottságomban erőt adnál, 
buzdítanál , ha szólalnál — m i n t egykor, legelőször — e dalocskák felől a Széphalomban. 
Ölel Attila.«166 

149 Petőfi-múzeum; 
160 Vö. József Attila-textológia, Irodalomtörténet, 1954 : 357—359. 1. 
161 Péter László : Két elfelejtett József Attila-versváltozat. ITK. 1955. (Sajtó a la t t . ) 
162 Birtokomban. 
1 6 3 Petőfi-múzeum. 
isi Nagyon tanulságos uta lás ez az idézet Juhász Gyula egykori, őt buzdító levelére. 

Vö. József Jolán : i. m. 168. 1. 
155 p é t e r László : Adatok József Att i la életéhez, költészetéhez, 4. 1. 
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A megrendítően meleg, nagy hálát sugárzó dedikáció József Attila hűségéről vall; 
Juhász Gyula ekkor már súlyossá erősödött idegbetegsége az oka, hogy hiába keressük írását 
a Széphalomban fiatal költőtársa kötetéről. 

Másik szegedi pártfogóját , Eidus Bentiant is fölkeresi levelével :16e 

Pest , 1928. ápr. 29. 
Kedves Bentian Bátyám, 

ha nem haragszik meg, hogy így félig-meddig elfeledetten fölbukkanván mindjár t 
•szívességét kérem, akkor segítsen hozzá, néhány előfizetőt gyűj tvén, ú j könyvemnek kiadásá-
hoz. Annál is inkább, mert az utóbbi időben bizony elég rosszul ment sorom s egy kevéssé 
nyugalmasabb nyarat szeretnék, mert szeptemberben vizsgáznom kell. A könyv pedig — itt 
nagy érdeklődéssel vá r j ák — hoz talán néminemű pénzecskét a házhoz. 

Könyvem megjelenése után valószínűen lemegyek néhány napra Szegedre és szemé-
lyesen adom át köszönetemet és kézcsókomat. 

Előre is hálásan 

József Attila 

Budapest , VI. Andrássy-út 6. III. 12. 

U. i. A nyomdaköltség felét előre kell fizetnem, kérem Bentian Bá tyámat , hogy a befolyó 
előfizetéseket küldje el nékem május 15-ig ; gyűjteni azért tovább is lehet, mert a könyv csak 
május 31-én jelenik meg. 

Üdv. 

A könyv Nincsen apám se a n y á m — bizony nem jelent meg 1928. május 31-én, hanem 
majdnem egy év múlva csupán, 1929. február 17-én, mégpedig a budapesti Génius-kiadó 
kiadásában ugyan, de ismét Szegeden, Koroknay József — akkor már Apponyi u. 7. alatti — 
nyomdájában. Hogy Attila e könyv készülte közben is megfordulhatot t Szegeden, az nagyon 
valószínű. Annál is inkább, mert előtte 1929. január 27-én részt vet t Q is — Juhász Gyula is — 
9 makói Ady-esten.167 Kormányos István úgy emlékszik, Attilával utol jára 1929. február 
a-én találkozott Szegeden. Ekkor is első ú t ja Juhász Gyulához vezetett , onnét ment hozzájuk a 
Takarék tá r utcába, majd végiglátogatta a régi ismerősöket : Szabadjai-Széli Is tvánt , Pick 
Jenő t , Eidus Bentiant , Eisner Manót. 

A 30-as években többször megfordult Hódmezővásárhelyen, lehetetlen, hogy átutazó-
ban ne lett volna Szegeden. Kapcsolata volt , s levelezett a Szegedi Fiatalokkal, köztük Radnóti 
Miklóssal is. De életének tovább már semmilyen mozzanata nem fűződik a városhoz. Néha emle-
getik őt a szegedi barátok, mint például a Magyar László szerkesztette ú j színházi és kulturális 
hetilap, a Homokóra 1930. február 5-i számában, amikor »Reflektor« rovatában a költőnek 
Babits tanulmányával foglalkozik. »Attila túllőtt a célon« — mondja az egykori bará t , való-
színűleg éppen Magyar László. 

S egy érdekes hír halála előtt kevéssel. A Délmagyarország 1937. október 24-i száma ír ja , 
hogy a Szép Szó írói, közte József Attila is, Szegedre készülnek irodalmi estet tar tani . 

Szóljunk-e még arról, hogy halála után mit te t t Szeged emléke ápolásáért?1 6 8 À Dél-
magyarország 1937 karácsonyi számában Saitos Gyula emlékezik meg nagy cikkben makói és 
szegedi éveiről. Szegedi egyetemi hallgató, Szabolcsi Gábor jár kezére Radnóti Miklósnak sok 

166 A szegedi Egyetemi Könyvtár kézirat tárában. 
157 Saitos Gyula : íme, a költő . . . Délmagyarország, 1937. december 25. 
158 Vö. Péter László: József Attila emléke Csongrád megyében. Szeged, 1955. (Házi 

sokszorosítás, kéziratként. A szegedi Egyetemi Könyvtár kiadása.) 
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ismeretlen fiatalkori, makói vers összegyűjtésében, kiadásában. 1943 májusában a szegedi 
munkások József Attila-emlékestje a fasizmus elleni tüntetés is. volt. 

* 

Ez volt az élet. Külön föladat az élet és a mü összevetése, annak megvizsgálása, miként 
ha to t t az élet a műre, hogyan tükröződnek a sors, a környezet, a formálódó világszemlélet 
mozzanatai az oeuvre-ben.159 

S Z A L A Y K A R O L Y 

REVICZKY HUMORELMÉLETE 

1. 

R e v i c z k y h u m o r e l m é l e t é n e k e l ő z m é n y e i 

A szatíra- és a humorelméleteknek két jelentős korszaka van a magyar irodalomban. 
Az első a felvilágosodás korában kezd kibontakozni, és a reformkorban éri el tetőfokát , a 
második a szabadságharc u tán , az ötvenes években alakul és Reviczky működése idejében, 
valamint kissé azután virágzik. De nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is ebben 
a két korszakban ér az elméleti irodalom két magaslatához, az elsőben Kölcseyhez, a máso-
dikban Reviczkyhez. Mindketten megütik az európai színvonalat, sőt némely vonatkozás-
ban túl is jutnak azon. Kölcsey elmélete komikumelmélet, mégis helyesen értékeli a szatírát 
és humort, tulajdonképp a korában kibontakozó szatírairodalom elvi megalapozója. Reviczky 
pedig a humorelmeletek összefoglalója. Nem építettek ki rendszereket mint Addison, Kant , 
Hobbes vagy Bergson, de a magyar Irodalom történetében mégis van jelentőségük és hatásuk. 

Az első kórszakban jelentős Szerdahelyi esztétikája, Csokonai tanulmánya, a Tudo-
mánj 'os Gyűj temény 1825-ben megjelent egyik cikke, Katona, Döbrentei, Ochtinay Antal 
cikkei és vitái is. De a legtöbb tanulmány a humor elméletét, a humort boncolgatja, akkor, 
amikor a magyar irodalomban a szatíra van kialakulóban, és így irodalomtörténeti jelentő-
ségük megközelítően sem olyan nagy, mint Kölcseyé. 

A komikum a felvilágosodás és reformkori Magyarországon a szatíra felé fejlődik. 
(Csokonai, Kisfaludy, Eötvös, Petőfi, Arany és eleinte Vas Gereben, de a nyelvújítás szati-
rikus vitái is idetartoznak lényegében.) 

Társadalmi okai vannak ennek. A fejlődés a forradalom felé halad. Haladó szellemi 
mozgalmak készítik elő a nagy társadalmi változásokat. Az előkészítés egyik módja : fel-
venni a harcot az elavult, reakciós előítéletekkel, elméletekkel, maradi életformákkal, meg-
mutatni a fennálló társadalmi rend tar thata t lanságát . Megmutatni, hogy ennek a társadalmi 
rendnek az uralkodó típusai nevetségesek, és a nevetségesen túl, halálra vannak ítélve. Ezek 
a társadalmi harcok nem a levegőben lebegnek. Van erős társadalmi bázisuk, vannak társa-
dalmi rétegek, amelyekben a haladás gondolata meggyökerezhet, az erő, a haladó eszmék 
oldalán áll, a bírálók erősebbek, mint a megbíráltak, mert a fejlődés felfelé haladó ívében helyez-
kednek el. 

159 Az egészhez 1. Bóka László : József Attila költői eszközei. Irodalomtörténet, 1952 : 
287—301. 1. -^Szalai Sándor : József Attila és a Nyugat . = Az Eötvös Loránd tudomány-
egyetem böldfcszettudományi karának évkönvve az 1952/53. évre. Szerkesztette Kardos 
Tibor. Bp. 1953. 467—481. 1. 

4 Irodalomtörténet 163 


