
PÉTER LÁSZLÓ 

JÓZSEF ATTILA MAKÓN 

— Életrajzi részlet — 
1 

József Att i la makói éveivel immár szépszámú írás foglalkozik, s mégis azt kell m o n d a -
nunk , hogy a költő életének e szakaszával kapcsolatosan — mind az események tárgyi tényei t 
illetően, mind pedig költői, világnézeti fejlődését t ek in tve — számos tévedés, meglehetős 
zűrzavar uralkodik. A József Jo lán 1 és Galamb Ödön2 könyvei óta fölgyűlt i smere tanyag 
éppen ezért ar ra vár , hogy az időrend szigorú és egyedül logikus rendjébe illesztve össze-
foglal juk, s ezzel próbál juk meg kerekké tenni a makói évek mindeddig mozaikokból össze-
tévődő tör téneté t . 

Munkánk során gyakran kellett éreznünk a kísértést , hogy az idevonatkozó eddigi 
életrajzi irodalom tévedéseit , fölületességeit, nem egyszer felelőtlen ponta t lanságai t ki iga-
zítsuk, s e helyesbítéseibe a f igyelmet rendre fölhívjuk. Néhány helyen — elsősorban a hi te l t 
érdemlő kor tá rsak jóhiszemű tévedéseinél, József Jo lán könyvének botlásainál — szükséges-
nek is mu ta tkozo t t ez. Ám nem let t volna ér telme e korrekció következetes végigvitelének : 
számos saj tóközlemény, 3 a szakértelem és kr i t ikai érzék nélkül egybeszerkesztett „József 
Att i la és Csongrád megye" című füzet például t uca t j áva l kínálná a cáfolnivalókat. Mindez 
azonban külön t a n u l m á n y t , fölösleges m u n k á t igényelne, el térí tene az előbbrevivő t u d o m á -
nyos megismeréstől. E negat ív, időt és helyet rabló módszer helyet t t ehá t a pozitív helyes-
bítés metódusá t vá lasz to t tuk . A makói évekre vonatkozó irodalom minden érdemleges adatát 
fölhasználtuk; amit mellőztünk, tudatosan tettük. 

T a n u l m á n y u n k egy része Espersit János című könyvünk , 6 József Attila Szegeden 
címmel megjelent dolgozatunk 6 és József Attila, a makói diák című c ikkünk 7 anyagán a lap-

1 József Jolán : József Att i la élete. (4. kiad.) Bp. 1955. Vö. Tiszatáj, 1955 : 395—402. L 
2 Galamb Ödön : Makói évek. Bp. 1941. József Att i la élete nyomában . 1. 
3 Péter László : Sok téves ada t , egyetlen esemény körül . Szemelvények a József Att i la 

évforduló cikkeiből. Magyar Saftó, 1955. má jus , 1. évf. 5. sz. 206—207. 1. 
4 József Att i la és Csongrád megye, összeál l í tot ta Szabolcsi Gábor. Szeged, 1955. 

Csongrád megyei füzetek 11. sz. 
5 Péter László : Espersit J ános . Ismeretlen ada tok Juhász Gyula és József Atti la életé-

hez, költészetéhez. Bp. 1955. Akadémiai Kiadó. I rodalomtörténet i Füzetek 1. sz. 
6 Péter László: József Att i la Szegeden. Irodalomtörténet, 1955: 115—163. I. Külön 

nyoma tkén t : Szeged, 1955. A Szegedi Egyetemi K ö n y v t á r Kiadványa i 34. sz. (A folyóiratbeli 
közlésben számos ér telemzavaró sa j tóhiba m a r a d t , így helyesebbnek t a r tom itt a hiteles 
vál tozatot jelentő kü lönnyomat idézését.) Vi tá já t Oltványi Ambrus foglalta össze (Irodalom-
történet, 1956: 466. I.) 

7 Péter László: József Att i la , a makói diák. Köznevelés, 1955. árpilis 1. 11. évf. 7. sz. 
166—167. 1. 
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szik. Az életrajz időrendje ezért szükségessé te t t néhány ismétlést, bár itt csak utalunk 
ezekre az idézett munkáinkban bővebben kifej tet t mozzanatokra. 

2 

1920. egy őszi napján kis utazókosárral a kezében, kimustrált gumiköpönyeggel 
a kar ján egy 15 éves gyerek szállt le a vonatról a makó-újvárosi állomáson. József Attila 
volt ez a szegényesen öltözött fiú, a budapesti külvárosok, Ferencváros küldötte, az egyik 
legsajátosabb magyar mezővárosban. Makón. Űj, eddigi lakóhelyeihez — a külvároshoz, 
nagyszülei és nevelői faluihoz, Szabadszálláshoz, Öcsödhöz — képest lényegesen más világ, 
más környezet, más levegő fogadta itt, „hagymaország fővárosában". 

Hogyan került ide? Sógora és gyámja, Makai Ödön budapesti ügyvéd rokoni kapcso-
latban állott a makói Makai-Fischer családdal, amelynek egyébként tagja volt a tragikus 
sorsú dekadens költő, Makai Emil is. Miután József Attila 1920. július 17-én magánúton 
levizsgázott a negyedik polgári anyagából,8 gyámja a tehetséges fiú továbbtanulása mellett 
döntöt t . Rokoni kapcsolatait is nyilván fölhasználta — bár erről egyelőre mitsem tudunk, 
aminthogy arról sem, a Makóra került József Attila kapcsolatban állott-e Makai rokonaival 
— amikor helyet biztosít tatott a makói DMKE internátusban a gondjaira bízott Atti lának. 
„Mint teljesen árva gyermek — szól a gimnáziumi különbözeti vizsgát kérő beadvány a 
Makóra kerülés körülményeiről9 — gyámomnak intézkedése s Mán Rózsa alapítványi hölgy 
őméltóságának közbenjárása folytán a makói internátusban helyeztettem el, hogy itt a gim-
náziumot végezve, majdan haj lamomnak s pártfogóim óhajának megfelelő gazdasági pályára 
mehessek : . . " 

A Makóra kerülő kisdiák családi körülményei még közvetlen környezetében is meg-
lehetős homályban maradtak . Tudtak róla általában, hogy árva, s hogy pesti gyámja helyez-
tet te el a makói internátusban ; ám, hogy gyámja egyben sógora is, s hogy gyámjának fele-
sége — „Lucie asszony", a „nagyságos asszony" — voltaképpen a szegény kisdiák nénje, 
ezt — mint a később idézendő levélbeli utalásokból jól látszik — még oly közvetlen barátai , 
mint Galamb Ödön vagy Espersit János sem tud ták , még évekkel később sem. Egyedül 
Etusról, a másik árva testvérről tudot t a makói környezet. Ez a bonyolult, titkolózásra és 
képmutatásra kényszerítő sajátos helyzet nem kevéssé járult hozzá az érzékeny s a család 
melegét nélkülöző kisdiák lelki szenvedéseihez. 

Az „ú j f iú" betegen érkezett Makóra. Október 7-én kelt, nénjéhez írott első makói 
[leveléből tudjuk, 1 0 hogy Pestről indultában fá j t a feje, s ez kínozta egész úton. Az inter-
nátusba érve, pénteken (talán szeptember 3-án?)11 este eleredt az о ira vére, szombaton 
a láztól hidegrázást kapot t . „Meghőmérőztek — írja — 40,2 C, ennyi a lázam. Ott 
az internátusban feküdtem szerda délig folyton 40 fokos lázban. Szerda délután behoztak 

8 József Jolán : i. m. 135. 1. 
9 Uo. 136. 1. 

10 Uo. 
11 Az Oklevéltani Naptár (szerk. Szentpétery Imre. Bp. 1912.) szerint szeptemberben 

pénteki nap volt 3-a, majd 10-e ; minthogy azonban az iskolaév történetének adatai szerint 
(Lásd : A makói m. kir. állami főgimnázium XXVI . értesítője, összeállította : dr. Gedeon 
Alajos igazgató. 1920—21. iskolaév. Makó, 1921. 3. 1.) a beiratkozások szeptember 1—3. 
között voltak, a Veni Sancte 4-én, s a taní tás hétfőn, 6-án kezdődött, nem tételezhettük föl, 
hogy József Attila csak 10-én érkezett volna Makóra. így viszont alig érthető, hogy szeptember 
8-tól egy hónapon át a kórházban feküdt . Ha adatunk lenne arra nézve, hogy csak később 
(szeptember 17-én, 24-én, sőt esetleg október 1-én) érkezett Makóra, a dolog könnyebben 
magyarázható lenne. Föltűnő mindenesetre, hogy a Petőfi-múzeumban levő fölvételi kérvé-
nyének kelte : 1920. okt. 2. (!) 
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a kórházba. Azóta itt vagyok. A főorvos12 azt mondta, hogy tüdőcsúcshurutom van. Köhögök 
mintegy szünet nélkül. De a főorvos azt mlondta, hogy még egy pár napig benn kell marad-
nom a kórházban." 

A betegeskedés után tehát csak október közepe t á j án csatlakozott József Attila a 
makói gimnázium ötödik osztályának többi tanulójához. De a tanuláshoz már előbb hozzá-
látott . Ugyanebben a levélben írja :13 „Rémes, el sem hiszed, mennyit magolok. Még egy 
perc szabad időm sincs. Vasárnap sem. Mert — majd elfelejtettem mondani, hogy már van 
egy tanár, aki előkészít14 — akkor is kapok órákat ." A következő sorokból kiderül, hogy a 
költészettel, versírással már ekkor foglalkozik (aminthogy lehetséges, „A szolnoki h ídon" 
című versét Makóra jövet írja) : „Most nem érek rá verseket írni, mert levelet is csak vasár-
nap szabad. De leckét azt írhatok bőven : pl. magyar órán a tanár azt mondta (mikor kijaví-
to t ták a dolgozatokat)1!: »a következő dolgozat címe A vaggonlakók16 7 oldal, október 
26-ra.« És erről kell írni valamilyen hazafias dolgot. Éppen most fogalmazom. Ma őrölt 
munkát végeztem. 120 szót kikeresni a nagy szótárból, leírni a magyar jelentésűkkel együtt 
— és egy szónak több jelentése van — nem gyerekjáték. Aztán a fogalmazás a »Vaggon-
lakókróki 7 oldal. Már sokkal szebben írók, de most sem tudok, mert már görcs 
van a kezemben, és még Ovidiusból be kell vágni 16 sort ." A hivalkodás, büszkélkedés 
a sok tanulnivalóval, s azzal, hogy ő a nehézségekkel megbirkózik, ettől kezdve sokáig 
minden levelének visszatérő témája . Mindjárt idéz is egy sort Ovidiusból, hadd lássák 
testvérei, milyen nehéz dolgokat tanul ő! S hozzáteszi: „Latin van minden nap (nekem 
kétszer)." 

„Minden betűjéből —• írja József Jolán —, fontoskodásából sugárzik az öröm : mennyi 
tanulnivalója van. I t t Pesten, polgárista korában ritkán lát tam, hogy iskoláskönyveit búj ta 
volna. Csak néha ír olyan levelet, amelyben ne az iskolával, leckéivel, bokros tanulnivalóival 
foglalkozna."17 Október 24-i levelében18 napirendjéről számol be. Reggel 6-kor fölkelés, 
fél 7-től 7-ig tanulás, u tána reggeli, hét óra húsz perckor indulás iskolába. Ebéd után fél kettő-
től 3-ig szünet (közbeszúrja : „nekem nem!! csak a többieknek, én csak akkor készülhetek 
a különbözetire"), 3-tól fél 5-ig a külön tanár „kihallgatása", fél 5-től negyed 8-ig készülés 
másnapra, 8-ig vacsora, 9-ig ismét tanulás, majd : „9-től reggel 6-ig alvás (édesen)." Ugyanitt 
ú jabb föladataival dicsekszik : „Képzeld csak még a vaggonlakókon kívül mit kell 
írni : Pázmány Péter 4 ünnepi beszédének a tar ta lmát — a beszéd maga 62 nyomta-
tot t oldal. És Mikes Kelemen törökországi leveleiből 7 = azaz hetet . Rémes, ugye? 
Ez 32 old." 

12 Minden bizonnyal dr. Diósszilágyi Sámuel, Móra Ferenc barát ja és makói vendég-
látója, akit Móra néhány írásában a makói népetimológia alapján, ad analogiam „alorvos" 
„fölorvosnak" titulál. Valószínűleg erre a betegségre emlékezik írásában. (József Attila és 
Csongrád megye, 15. 1.) (E kézirat olvastán Diósszilágyi Sámuel hozzám írt 1955. június 15-
levelében igazat adot t e megállapításomnak.) 

13 Vö. József Jolán : i. m. 136—138. 1. Az eredetiről idézem, mely a budapesti Petőfi 
Sándor Irodalmi Múzeum ( = Petőfi múzeum) gyűjteményében van. Ennek, valamint a többi 
ugyanott őrzött kiadatlan levélnek fölhasználásáért a múzeum munkatársának, József Attila 
feleségének, Szántó Juditnak tartozom köszönettel. 

14 J irkovszky' Sándor taní to t ta eleinte a latin különbözetire (1. Galamb Ödön : i. m 
10—11. 1.), de ő a tél folyamán nyugalomba vonult (Értesítő, i. h.) és Szegedre költözött. 
Akkor vette át taní tását Galamb Ödön. 

16 Ebből sejthető, hogy valaki — tán az internátusi „családfő" — el járhatot t 
hozzá a kórházba, tájékoztatni őt a naponta föladott leckéről, hogy el ne maradjon 
a többiektől. 

16 Vagonlakókon a lakás híján vasúti kocsikban meghúzódó erdélyi menekültek érten-
dők. Erdélyi menekült volt Galamb Ödön is (vö. i. m. 9. 1.) 

17 József Jolán : i. m. 139. 1. 
18 Uo. 137. 1. 
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Legközelebbi levele november 2-án kelt.19 Ebből értesülünk viszonyairól, problémáiról. 
Kiadták a szénszünetet, bizonytalan időre.20 Az internátusban sem fűtenek. „Olyan hideg 
van, hogy a két dézsába, ami a folyosókon van is a reggeli mosáshoz szükséges vizet ta r ta l -
mazza : befagyott a víz." Nagy csomagolás van : majdnem mindenki hazamegy, kívüle csak 
hárman maradnak még ot t . „A tanár aki engem tanít az is haza utazik Szegedre,21 és azt 
az ajánlatot tet te , hogy én is menjek vele őhozzájuk Szegedre. De ez két , azaz ket tő ezer koro-
nába jönne havonként . És azt mondta még, hogy írjam meg azt, hogy már csak négy hét 
szükséges a tanuláshoz, úgy, hogy becsületesen az egész anyagot elvégezzük. Én persze nemet 
mondtam neki, de mivel ő azt mondta, hogy írjam meg haza az a ján la tá t és én ezt meg-
ígértem neki, csak azért említem. És ha eddig olvastad, nehogy azt hidd, hogy talán követelő 
lettem, vagy nem volnék megelégedve valamivel, mert igenis, én mindennel meg vagyok 
elégedve és mindenért nagyon hálás vagyok, amit kérlek szeretettel, hogy — hozd, Dr. Ödön 
tudomására. Ámbár — és ezért hálás lennék az Etának — küldhetnétek egy ici-pici sült 
tésztát . (Majd azt ír tam, hogy kenyeret.) De nem muszáj meg vagyok én vígan anélkül is." 

„Kérlek szépen — folytat ja — írd meg, hogy ha a tanár is elutazott, akkor én haza-
látogathatok-e egy-két napra. Azalatt tanulok majd otthon is. De ha nem akkor is, és minden 
esetre írj, kérlek". 

,Ja igaz — fejezi be levelét — az iskolában az ötödikes anyagból — magyarból jelesre 
és latinból kettesnél jobbra feleltem. Ki van elégítve az önérzetem, mert a latin, ís törté-
nelem tanára, különösen osztályfőnököm,22 mint követendő példát állított a többiek elé." 

Pár nappal későbbi, november 13-án keltezett leveléből?3 kitűnik, hogy sem Szegedre, 
sem Budapestre nem mehetett , ott tölti a szünetet az internátusban : „A tanár úr24 elutazott 
haza, és már egy másik25 taní t , egy menekült, különben a gimnáziumban rendes tanár . Rémes 
milyen nehéz a mondat tan Aja j ! De megy! I t t fű tünk mégpedig esténként. Kapunk egy 
pár drb fát és mi megtoldjuk ágydeszkával. Csak hárman vagyunk, de azért semmivel sem 
kapunk jobbat, mint máskor, pedig akik elmentek csak fizetik az in ternátust ." „A csomag-
nak amit feladtál nagyon örülök, és folyton azt sóhajtom : Bár már itt volna!" 

„Pénzre égető szükségem ugyan nincs, de hálásan venném, ha küldenél, és nem kellene 
róla elszámolni." 

Időközben, november 5-én engedélyt kap a különbözeti letételére.26 November 30-án 
latin nyelvű levelet ír húgának, Etának, lat intudásának fi togatatására, jó magyaros mondat-
szerkesztéssel, s persze nyelvtani hibákkal. Német szótárt kér tőle otthonról, s kér i ,húgát , 
hogy ő meg németül válaszoljon.27 December 4-én ismét magyarul, hosszabb levélben szá-
mol be sorsáról28 : 

Kedves Jocó ! 

Ma van édesanyánk születés és nevenapja. Hálás vagyok azért, hogy az én nevem-
ben is vittetek virágot sírjára. Én legalább is azt remélem. 

19 Patyi Sándor : József Attila leveleiből. Irodalomtörténeti Közlemények, 1955 : 205. 1. 
20 A szénszünet november 2-tól 20-áig, majd december 11-től 1921. február 1-éig t a r to t t . 

Lásd : Értesítő, 3. 1. 
21 J irkovszky Sándor, vö. 14; jegyz. 
22 Eperjessy Kálmán. Lásd : Értesítő, 5. 1. 
23 Patyi : i. m : 205—206. 1. 
24 J irkovszky Sándor. 
25 Galamb Ödön. 
26 Kérvénye a Petőfi-múzeumban. 
27 Patyi : i. m. 204. 1. (A közlő — nyilván nem jól fej te t te meg a latin keltezést — 

időrendben az előbb idézett két levél elé helyezte!) 
28 Petőfi-múzeum. 
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Hogy vagytok otthon? Ödöi meggyógyult-e már? Légy szíves tolmácsold néki 
hálámat. Karácsonyra majd küldök valamit, aminek én örülök a legjobban. 

Hát én mit kapok karácsonyra? (Evvel a kérdéssel tulajdonképpen hálátlan vagyok, 
mert én már sok-sok karácsonyra való ajándékot kaptam !) Ha lesz karácsony-fátok tegyétek 
az én fényképem is alája, hogy látszatra is ott legyek, mert hisz lélekben úgyis otthon leszek. 

Most hozzád fordulok azzal a kéréssel, hogy légy szíves küld [!] azt a német szótárt 
ami otthon van, ha ugyan nélkülözhetitek. 

Nagyon sokszor csókol 
Attila 

Etának : 
Kedves Etus, 

légy szíves küld [l] el azt a nagy tisztalapú könyvet, amelyet a Gabi hagyott nálunk, és 
neked adott. Neked az úgy sem kell, és nekem szükségem volna rája, kivonatokhoz. Ugyanis 
itt az összes házi olvasmányokból kivonatokat kell készítenünk — bő tartalommal és ha 
füzetekbe írnám úgy az drága mulatság volna, mert egy füzet itt 20 K. kerül. Éppen ma 
adtak fel Jókai müvei közül három regényt és b. Eötvös egy müvét, Petőfi, Gyulai összes 
költeményeit kivonatolni, bő tartalommal, és úgy, hogy ezeket elteszik érettségire, illetőleg 
mi tesszük el. És ez nagyon fontos, mert csupa érettségi tételeket kapunk fel. 

Ölel írjál ! 
Attila 

u. i. 
Légy szíves küldjetek levelező lapokat is, mert a Tibinek is, a Fricinek is akarok írni. 

Adjátok át mindkettőnek üdvözletemet. 
2i u. i. 

Kedves Etus, küld [!] el légy szíves a legépelt darabomat. Nagyon 
fontos!!! Csókol mindnyájatokat 

Attila 
3. u. i. 

Az én kis sakkomat is kérem szépen elküldeni. Azt, amelyiknek a táblája vászon-
ból (viaszos) van. 

Csókol mindnyájatokat 

Attila 

Eltelt a karácsony, újév, Attila nem utazot t haza. J anuá r 13-án Gebe Mihály, az 
internátus igazgatója levelében számol be Attila helyzetéről, viseletéről :29 

Nagyságos Asszonyom ! 

B. sorainak s a 3000 K-nak vételét igazolom, tiszt, kérem szíves jóváhagyását 
azon intézkedésemnek, hogy Attila mellé 20 napra egy korrepetitort állítottam, ki az V. o. 
eddig végzett anyagát vele átveszi. Bár a fiú átvette az anyagot, azonban szükségesnek 
tartom, hogy azt egy arra való egyénnek elreferál/a. Mert a hit, hogy az anyagot tudja, 
még nem jelenti a tudást. A díj lesz 200 K. 

A téli ruhát meglehetősen elnyütte, most javíttatjuk. 
Viselet ellen semmi kifogás nincs. 

Makó, 921. 1/13. Készséges tiszt. 
Gebe Mihály 

int. ig. 

29 Petőfi-múzeum. 
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Attila január 31-én a különbözetit sikeresen letette.30 Valószínűleg ettől kezdve kapot t 
ingyenes helyet az internátusban, amint arról Curriculum vitae-jében megemlékezik.31 

A szünet befejezése, a második félév megkezdése után ismét lendülettel veti magát a tanulásnak. 
Február 9-én német nyelvű levelet ír Etusnak,3 2 majd 20-án hosszabb magyar nyelvűt3 3 

Jolánnak, melyben nehézségeit, problémáit tá r ja föl. Nem tud rajzolni, s a rajztanár , Hoffmann 
János azt tanácsolta, menjen át görögre, mert rajzból elbukik. Nővére írásbeli engedélyét 
kéri, hogy átmehessen görögre. Jellemzően már eddig is megmutatkozott és később, egyetemi 
évei alat t szinte mértéktelenné nőtt nyelvi érdeklődésére ezt írja : „Nem kell félni, mert 
görögül, magánszorgalomból, tanul tam annyit , amennyit végeztek, egy osztálytársam jóvol-
tából ." Anyagi helyzetét, szűkös viszonyait is elárulják a következő tréfás-keserű sorok : 
„Azt mondják, hogy a szükség a legnagyobb úr, ergo, én vagyok a legnagyobb úr, mert szük-
ségem volna ruhára, mert több folt nem fér el a kabá tomom." Ugyanakkor egyre öntudato-
sabban, büszkébben számol be testvéreinek költői tevékenységéről, sikereiről. „ í m itt egész 
költő leszek" — írja, s elmondja, hogy dolgozatot kellett írniuk „Beszéd a háború ellen" 
címmel s osztálytársai az övét ítélték a legjobbnak. „Ugyancsak írtam egy verset (többek 
között) — folytat ja — amit a magyar tanárom 3 4 nagyon jónak talált, mondván : »Van benne 
érzés, gondolat és igazán dicséretre szolgál.« Ő maga adta át az önképzőkörnek, s ott maga 
a tanárelnök3 6 fogja felolvasni 27-én." Közli is a levélben a Homály borult az erdőre kezdetű 
zsengéjét, testvérei kr i t ikáját is kérve. Levelét tréfásan, de kialakuló költői öntudatára jel-
lemző versikével zárja : „Csókol Attila, a hírneves költő, milyet nem szül kettő, sőt három 
emberöltő." 

Valóban, egyre szaporodnak ebből az időből költeményei : márciusból és áprilisból 
már egész sor — hol halállal vívódó, hol szerelmi vággyal eltölt — verse maradt fönn. Már-
cius 28-án Összetört szivem. 29-én A szív és a szem című verseit írja ; alig dönthető el, va jon 
idegen költői hatások vagy a tavasszal zsendülő első szerelem jelei? E versek Pesten keltezett 
kéziratai36 egyébként arról tanúskodnak, hogy Attila a húsvéti szünetre végre — féléves 
távollét után — fölment Pestre, s az ünnepeket testvérei, gyámja körében töltötte. Március 
utolsó napjaiban térhetett vissza Makóra ; április 10-én már ismét Makón kelt Hozzá című, 
11-én Amióta című szerelmi zsengéje. Ugyancsak 11-én, 16. születésnapján írta A halálról 
és a Csókolj, csókolj... című költeményeit (később is gyakran írt születésnapján verseket : 
az élet e határmezsgyéje újra és újra versre ihlette ; l923-ban.Elköszönő szelíd szavak ; 1925-ben 
Április 11 ; s a leghíresebb : 1937-ben, Születésnapomra), másnap, 12-én a Szeretném, ha vad-
almafa lennék, s 15-én a Jelen, múlt, jövő című versek kerültek ki tolla alól.37 E kettőben már 
szociális látásmódja, egyéni sorsának általánossá emelése, a sorson való változtatás kollektív 
érvénye kap hangot : az árvák könnyeit fölszárító, melegítő tűz követelése — a jövő program-
jává lesz, azé a jövőé, amelyben „megdicsőül a szenvedő", s amely „ m u t a t j a az u t a t " a 
fiatal, szegény, árva proletárfiú előtt! Egy év múltán ez a hang válik keményebbé, harco-
sabbá a Fiatal életek indulója program-adó kiá l tványában! Erre az időre tehetők a Szilágyi 
Katóhoz írott, még kétes hitelű, bár szerintem valószínűen a költőtől származó, gyer-
mekes szerelmes versek is, melyeket Schloss Zoltánné emlékezete nyomán te t t közzé 

30 Saitos Gyula : „ íme a költő, aki indul magasba és mélybe . . . " A tragikus sorsú 
József Attila makói és szegedi évei. Délmagyarország, 1937. december 25. 

31 József Attila válogatott művei. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1952. 423. 1. 
32 Patvi : i. m. 206. 1. 
33 József Jolán: i. m. 139—140. 1. 
34 Kovács Károly. 
36 Hencz Antal. L. Értesítő, 4—5. 1. 
36 Vö. József Attila összes művei. Saj tó alá rendezte Waldapfel József és Szabolcsi 

Miklós. Bp. 1955. 2. köt . 460. 1. 
37 Ez utóbbit József Jolán jóval korábbinak muta t j a . (JÓ^Sjef Attila élete, 100. 1.) 

A kritikai kiadás azonban hiteles kézirat alapján állapította meg keltét. (I. h.) 
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Köpré József az irodalmi Újság 1956. április 14-i számában. Adatainak pontossága, 
a verseknek — kezdetlegességük ellenére is érezhető — üdesége valószínűsítik az egyéb-
ként szokatlan forrás elfogadhatóságát. Sem korábban, sem későbben : csak 1921 tavaszán-
nyarán képzelhető el, hogy e zsengéket (két cím nélküli, 10, illetve 8 soros vers ; 
Ábrándozás; Leánykérés) József Attila írta. Előtte az új környezetbe illeszkedés, külön-
bözeti vizsgák gondja kötöt te le, utóbb pedig, ősztől kezdve Ady hatása nyomasztóan 
érzik kísérletein. 

Most meggyérülnek a költő diákoskodásának eddig ismert adatai , ezután írott versei 
is csak elvétve maradtak meg. 

Május 22-i levelében38 ú jabb nehézségeiről, az osztályközönséggel ambíciói, tehetsége, 
kiváló szereplése miat t t ámad t ellentétről panaszkodik. J ó eszéről, tehetségéről egykori 
tanárai egyöntetű elismeréssel szólnak,39 s érthető, ha az eszes, értelmes diák, mihelyt pótolta 
az elmaradást, hamarosan az első tanulók közé küzdötte magát . Természetes viszont, hogy 
ezzel fölkeltette egyes osztálytársai irigységét. A konfliktust, melyet nővére életrajzi regé-
nyében színesen megrajzolt,40 ő maga levelében így adja elő : 

„Kezembe került egy régi levele, melyben kitartásra int, úgymond, erős akarat ta l 
mindent le lehet küzdeni! Azt hiszem, hogy már az óhaj to t t úton vagyok, legalább is azt 
következtetem abból, hogy „Stéber"-nek [ így!] neveznek! Egy másik levele is, amit rég 
Bécsben írt — talán a sors szeszélyéből —, kezembe jött , s ebben arra int, hogy csiszoljam 
magam, legyek mindenkihez simuló és udvarias, ne keltsem fel senkinek az ellenséges érzületét. 
Kérem legyen szíves, írja meg, hogy hogyan egyeztessem össze a két tanácsot. Mert úgy 
vélem, hogy ez két homlokegyenest ellenkező, de egyenként jóakaratú tanács. Mind a ket tőt 
nem vehetem magamra. Erre bizonyság az, hogy az első tanuló ugyan még Brommer4 1 , 
második Gerzanits42, de én már majdnem túlszárnyaltam Gerzanits-t, de legalább is véle 
egy fokon állok. Most előáll az a helyzet, hogy nemcsak hogy nem kedves minden társam 
az osztályban, hanem sok egyenesen gyűlöl, illetőleg irigyel. A múltkor, pl. : algebra óra 
alat t a háromszögek egybevágóságának tételét bizonyította egy fiú a táblánál. Levezeti 
a tételt és bebizonyítja, két szög [!] és az alap egybevágóságának kimutatásával ; ezután 
azt mondja »hogy mivel a két háromszög congruens, azért a megfelelő oldalak egyenlők!« 
A tanár azt kérdi — megjegyzem új tanár , akkor volt első órája4 3 —, hogy melyek a meg-
felelő oldalak? A fiú hallgat. A tanár az osztályra néz. Méla csend. A tanár kifakad : »Szé-

38 Patyi : i. m. 207.1. Vö. még Németh Andor : József Attila élete. Csillag, 1948. január, 
13.1. Patyi márciusnak olvassa az eredeti kézirat halvány keltezését (mái vagy már olvasható), 
helyesebb azonban Németh Andor olvasása, egyrészt, mert a március rövidítése négy betűs 
lenne, másrészt, mert márc. 22-én József Attila föltétlenül említést te t t volna húsvéti (márc. 
27.) fölutazásáról; s ő t : talán már márc. 22-én, nagykedden Pesten is volt! 

39 Pé ldául : Galamb: i. m. 11—12. 1. Vö. József Jolán: A város peremén, 130. 1. 
Hasonlóan Márton György (A makói József Attila múzeum ada t tá ra 57. sz.), Eperjessy Kálmán 
(József Attila és Csongrád megye, 4—11. 1.) és Tettamanti Béla (Emlékezés József Atti lára, 
ITK. 1955: 197—198. 1.). 

40 József Jolán : A város peremén, 131—135. 1. — József Atti lának az osztály közös-
ségében elfoglalt helyéről, társaihoz való viszonyáról jó képet kapunk H. Kovács Mihály 
novellisztikus visszaemlékezéséből (József Attilával az iskolapadban. Széphalom, 1955. június, 
3. évf. 2. sz. 68—78. 1.) is. 

41 Brommer Andor. Év végén egyedül ő lett jeles az osztályból. Értesítő, 8. 1. 
42 Gerzanits József. Mint Attila is, jórendű lett. Értesítő, i. h. Patyi (i. m. 207. 1.) 

közlésében hibásan szerepel a neve mind a két helyen! 
43 Falábú Jenő, aki évközben jött a nagyszalontai főgimnázimtól. (Engedtessék 

meg ennyi szubjektivizmus : Falábú Jenő e sorok írójának is kedves öreg tanár ja volt Szege-
den. A háború utáni inflációs nyomorúság idején, a hiányos táplálkozástól legyöngülten 
halt meg. Melegszívű, kiváló pedagógus volt!) Leányának, Falábú Theácskának a jánlot ta 
később a költő a „NvolcesztendCs lányok" c. versét. Vö. Irodalomtörténet, 1954: 356. 1.) 
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gyen és gyalázat egy osztályból senki sem tud ily elemi dolgot. Pedig az előző tanár 4 4 sok 
jót mondott az osztályról!« Ebben a pillanatban én jelentkezem. Felszólít : József! (T. i. 
engem már ismert, mert azon az órán már többször jelentkeztem!) Felállók. Azok a meg-
felelő oldalak, melyek egyenlő szögekkel fekszenek szemközt! — A tanár ezután még össze-
szidta az osztályt, hogy csak egy fiú tud ta egyedül. Óra után, midőn kimegyek, odajön hozzám 
az osztály dísze, Bleyer54 , és azt mondja , miközben öklét felemeli : »Ha mégegyszer jelent-
kezel, majd meglátod mi lesz!« Megjegyzem, a jövő hóban már húsz éves lesz egy hí j ján. 
Nagy, robustusi alak! 

És most? »Stréber« vagyok! Mindenki annak hív! 
írjon4 6 kérem, tovább is olyan leveleket, milyen az a kettő, melyet felem-

lítettem.« 
így jöt t el az év vége. A tanítás június 27-én ért véget, s Péter-Pál napján, 29-én meg-

volt az évzáró ünnepély is.47 Attila jórendű lett : jelese történelemből, természetrajzból, 
mennyiségtanból, görögpótló irodalomból, valamint magaviseletből ; jó osztályzata hi t tan-
ból, magyarból, latinból, németből és testnevelésből, valamint dolgozatainak külalakjából ; 
végül egyetlen elégségese „görögpótló rajzból" volt.48 (Eszerint év közben mégsem tér t át 
görögre; hatodik osztályba lépve azonban görögöt tanul!) Jelesrendű egyetlen volt az osz-
tályban : Brommer Andor ; jórendű sem sok, vele együtt is csak öt : Gerzanits József, Dégi 
János, Kiss János és Kocka Károly. Az osztálytársak java elégséges (Abaffy László, Apjok 
János, Balog József, Bedő Lajos, Danczkay Dezső, Fodor József, H. Kovács Mihály, Keller 
Gyula, Kulás Béla, Lányi Aladár, Leipnik Zoltán, Lusztig Sándor, Márton Endre, Sipos, 
József, Stern László, Schwarz Izsó, Szabó Andor, Sznagyik István, Szűcs László, Tóth György, 
Wéber Sándor), jó néhány pedig egy vagy több tárgyból elégtelen (Böhm László, Ha jdú 
István, Marcika László, Raffay Szilárd) osztályzatot kapot t . Mindez mu ta t j a , hogy József 
Attila jórendűsége az osztály egészéhez viszonyítva és a különbözeti nehézségeit, az új kör-
nyezethez való alkalmazkodás gondjait , valamint az árva, magányos serdülő fiú lelki zava-
rait is figyelembe véve : szép teljesítmény.4 9 Ugyanekkor önképzőköri szerepléséért 50 korona 
ju ta lmat is kapot t . 6 0 

„Nyáron lakásért és ellátásért tan í to t tam Mezőhegyesen" — írja önéletrajzában.6 1 

„Vizsga után — mondja József Jolán is — a nyarat Attila Mezőhegyesen osztálytársánál 
— a taní tványánál — töltötte. Szeptemberben visszament az internátusba."6 2 Ennyi mind-
össze, amit erről az időszakról tudunk ; hogy ki volt a mezőhegyesi taní tványa, akinél e nyáron 
szállást talált , nem tud juk . H. Kovács Mihály úgy véli, hogy Szabó Andor és az öccse lehe-
te t t . Olgyai (Brommer) Andor a Szabó-testvérekre is gondol, de még valószínűbbnek 
t a r t j a , hogy a mezőhegyesi uradalom egyik intézőjének a makói gimnáziumban addig 
magánúton tanuló bukdácsoló, sőt később ki is maradt gyerekeit — Kür thy Ferencet 
és Olivért — taní to t ta . Bizonyára e két család valamelyikénél lakhatot t . 

44 J á r a y (Jaeger) Imre. (H. Kovács Mihály levélbeli közlése.) 
45 Bleier Endre. Az értesítő szerint (8. 1.) év végén „vizsgálatlan" maradt . 
46 Eredetileg „ í r já l" volt ; úgy javí tot ta á t ! A makóiak — mint említettem — sokáig 

nem tud ták , hogy „Lucie asszony" József Attila nénje ; Attilának titkolnia kellett : a magázás 
is ennek következménye. Vö. Galamb : i. m. 15—16.1. Mi sem jellemzőbb, mint hogy Espersit 
még 1923-ban sem tudta , hogy Jolán — Attila nénje, s következetesen csak Etust említi 
nővérének ; Jolánt , a „nagyságos asszonyt", szemmel lá thatóan csak gyámja feleségének 
véli. (Péter László : Espersit János, 55—56. 1.) 

47 Értesítő : 3. 1. 
48 Vö. Galamb : i. m. 32. 1. 
49 Osztálytársainak névsorát, eredményeit 1. Értesítő, 8. 1. 
4 Uo. 9. 1. 
61 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
62 József Jolán : József Attila élete, 141. h 
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Az új tanévben a tanítás szeptember 5-én kezdődött . Tanárai néhány kivétellel 
ugyanazok, mint az előző évben : osztályfőnöke, egyben a latin és történelem tanára most 
is Eperjessy Kálmán, németre Fülöp Béla, magyarra Kovács Károly, természetrajzra Ora-
vecz Lajos taní tot ta . A mennyiségtan taní tását Falábú Jenőtől az internátus volt igazgatója, 
Qebe Mihály vette át . Görögpótló irodalmat Altmann Jakabtól tanult ; most Matusik Is tván 
taní tot ta görögre — és gyorsírásra. Az önképzőkör vezetését ősztől Tet tamant i Béla vette 
á t : kapcsolatuk, későbbi barátságuk bizonyára ekkor kezdődik.53 A változások közt van 
egy kellemetlen is : a DMKE-internátust a tanév elején á tvet te az állam, s ennek folytán 
a kedves, jó Gebe Mihály helyét az internátus igazgatásában a rideg, szigorú Kályáni Ferenc 
töltötte be. Az intézet egyébként tatarozás miat t csak szeptember 19-én nyílt meg. A három 
nevelőtanár : Galamb Ödön, Falábú Jenő és Márton György.51 

József Attila osztálytársai természetesen jórészt a régiek. Néhány ismétlő és az elmúlt 
év folyamán kimaradt híján őszre újból együtt volt az osztály, sőt néhány „ú j f iú" is csat-
lakozott hozzájuk. Közöttük a legjelentősebb, Attila vetélytársa tanulásban és szerelemben : 
Petrásovics Endre.5 5 

Szeptember 3-i kelettel Makai Ödön kérvényét ismerjük,5 6 melyben Attila számára 
tandíjmentesség céljaira szegénységi bizonyítványt kér a budapesti hatóságoktól. Az ú j 
tanév problémáiról, helyzetéről két levele57 tá jékoztat . Az első így : » 

Makó, 1921. szept. 24. 
Kedves Lucie! 

Igaz szeretettel köszönöm az irántami gondoskodásodat. 

Hogy vagytok? Én, köszönöm, kitűnően. Uj, friss erővel, reménnyel fogtam a 
tanuláshoz. Mindent kaptam a gimnáziumtól. Könyveket, füzeteket, rajzlapokat, vonal-
zókat, rajztáblát, körzőt, buzdítást és elismerést. Kaptam egy kitűnő-eszes tanítványt, egy 
gyártulajdonos fiát. Apja gyáros, főhadnagy — francia származású ; a nagybátyja báró. 
Van egy nevelőnője is, egy csinos angol-francia miss. Nagyon megtetszettem én és a verseim 
a missnek, ezért és mert az Igazgató úr erős-melegen ajánlott: konstruktor [így!] lettem. 
— A tanári kar egyhangúan ajánlott a Főigazgatónak, hogy addja [!] meg a tandíj-
mentességet. — Kedvezményt kapok az Internatusban, de, hogy mennyit, azt nem tudom. 
— Megígértem, hogy a félévben megszerzem a teljes-ingyenes helyet magamnak — azt pedig 
csak jeles bizonyítvánnyal kaphatom meg ! 

A múltkor ígértem, hogy küldök új verseket, de nem küldtem. Most kipótolom 
a túloldalon. 

53 A makói m. kir. állami Csanád vezér főgimnázium XXVII . értesítője. Összeállította 
dr.- Gedeon Alajos igazgató. 1921—22. iskolai év. Szeged, 1922. 6. 1. A tanári kar kimutatása 
jelzi, hogy évközi csere folytán Tet tamant i Béla is taní to t t a VI. osztályban németet, hasonlóan, 
hogy Fülöp Béla a német mellett a magyart is taní tot ta a hatodikban. Tettamanti azt állítja, 
hogy nem taní tot ta József Attilát (i. m. 197. 1.). H. Kovács Mihály levélbeli közlésében úgy 
emlékszik, hogy Tet tamant i németet taní tot t Fülöp után a VI. osztályban ; míg a magyart 
végig Kovács Károly taní to t ta . 

51 Értesítő, 1921/22. 11. 1. 4 

55 Uo. 9. 1. — Vö. Márton György: i. m. 
56 Petőfi-múzeum. 
57 A szept. 24-i levél (hátulján a Bolyongok, Ülünk egymás mellett, Egyedül és Mámor 

című versekkel)' : Petőfi-múzeum ; az okt. 23-i Patyi : i. m. 208. 1. 
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Ödönt nagyon sokszor üdvözlöm ! ( Bocsáss meg, hogy úgy írom ,,Ödönt", de igazán 
a szívem igaz forró üdvözlete így könnyebben jő ajkaimra!) 
Ethát [Vi] milliószor csókolom! 
Néked nem írok semmit, hisz úgyis tudod mennyire szeretlek! 

Attila 

Egy hónappal késó'bb, október 23-án így ír : „Ne haragudj , hogy nem írtam eddig, 
de megmondom az okát. El voltam foglalva tanulmányaimmal, három taní tványommal 
és különösen annak a lapnak a szervezésével, amelyről már otthon tet tem említést, de 
ami, sajnos, nem valósult meg, mert bár a kézi-sajtó már megvolt, papírt is kötöt t le az inter-
nátus olcsó árban — az igazgatóság, a főigazgató68 nem adott engedélyt a megjelenéshez, 
és az egész dolgot vissza kellett csinálni. írni ezalatt azért nem írtam, mert föltettem magam-
ban — önuralom edzésére —, hogy addig, amíg bizonyosat nem írhatok, nem írok ; avval 
akar tam beköszönteni, hogy : győztem! A sors akarata folytán azt í rom: legyőzettem. 
»Roma locuta, res finita!« 

Mint följebb említettem, van három negyedikes taní tványom á h. 200.— taní tásukért 
kapok havonta össz. 600.— azaz hatszáz koronát. Evvel is csökken az intezeti számlám. 

A német tanár megengedte, hogy hallgatónak följárjak a különórákra, ahol én nem 
felelhetek, mert a fizetők négyes csoportokban Járóik, mivel többel nem tudna a tanár fog-
lalkozni, és így az egyik négyes csoportban én vagyok az ötödik kerék, aki csak akkor számít, 
ha egy másik hiányzik. De így is megyek annyira, mint a többiek, mert az egész óra társal-
gásból áll, már amennyire a fiúk beszélnek németül — egy se tud annyit mint én, a dolgoza-
taim kettősnél jobbak. 

Most ju t eszembe, hogyha én nem is írtam, azért Ti, pláne Etus! írhattatok volna, 
mert én igazán vártam a postát. Igaz, hogy még nem érdemeltem ki, no de azért igazán jól-
esett, hogy nem írtam és mégis kaptam Tőled egy lapot. Van egy egész csomó új meg ú jabb 
versem, az internátus igazgatója evvel kapcsolatban azt mondta, hogy született nyugatista 
vagyok. Közülük küldök most egy ket tőt . 

Hogy vagytok? Gondoltok-e rám? Ödönnek is írnék, de látod ily rettenetes írást 
nem merek néki küldeni, máshogyan pedig nem tudok írni, mert nincs időm. 

Félévben jeles akarok lenni! 
Nagyon köszönöm Adyt — már adybb vagyok Adynál. 
De keserves dolog : be kell már fejezni a levelet és újra bocsánatot kérni regényes 

hallgatásomért." 
A levélben említett verseit aligha ismerjük, legalábbis nem tud juk az ismertekről, 

melyiket í rhatta ez idő tá j t . November 26-i kelettel maradt fönn a Vágymagam a hold alatt 
című, valóban erős Ady-hatásról tanúskodó költeménye.69 Ady iránti érdeklődésének nyomát 
előbb idézett, okát egy későbbi, december 2-án ugyancsak nénjéhez írott levele árulja el.80 

Ebben egyrészt megköszöni nővérének a csomagban küldött télikabátot, majd beszámol 
arról, hogy versei „ötven főre növekedtek". Bizonyára már előzően küldöt t belőlük haza is, 
mert faggatta nénjét , vajon hogy tetszettek nekik! Újabb verseiről öntudat ta l nyilat-
koztat ja ki : „Merem állítani — jók, sokkal jobbak és szebbek, mint az előbbiek." Majd így 
büszkélkedik : „Apropos, tegnapelőtt írtam egy verset, ez a legutóbbi — egyik tanár , aki 

68 Lippay György dr. tankerületi főigazgató. Vö. Értesítő, 3. I. 
69 L. Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai. Szeged, 1952. 6. 1. 
60 József Jolán : i. m. 141—142.1. Minden ok nélkül újraközli Patyi h (i. m. 208—209.1.). 

Legalább fölhasználta volna az alkalmat József Jolán közlésének szövegkritikájára! 
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különben igen művelt és mégis szerény ember,61 azt mondta rá, hogy ebből az egy versemből 
lát ja először azt a szellemet, amely érvényesülni fog. S erre föladott három kötet Adyt, ezek : 
A magunk szerelme, Új versek és a Halottak élén." Levele végén így kiált föl : „Karácsonyra 
csakis Adyt kérek!" Valószínűleg ekkoriban írhatta A gyerekszemű élet-tavon, Útrakészség, 
Prédikáció, Pogányos hitvallás magyarul, Baál, Himnusz az élethez, Az örök elmúlás, Akkor, 
Lovas a temetőben s még néhány más ismert fiatalkori, Ady költészetének formai-tartalmi 
elemeit erősen magán hordó költeményét. 

Sajnos, a gimnázium önképzőkörének jegyzőkönyve ma már ismeretlen helyen rejlik, 
'így a fiatal költő önképzőköri szerepléséről csak egy régebbi, a keltezés följegyzését elmulasztó, 
1940-ben készült másolatból kaphatunk képet.62 Ebben a tanévben tör tént szerepléséről 
ez a következőket mondja : „József Attila VI. o. t . nagy érdeklődés mellett felolvasta három 
költeményét : A szolnoki hidon, Két szív [ezt nem ismerjük! — PL] , Keresek valakit. A bíráló, 
Horváth Ferenc VIII. o. t . kissé erős krit ikát mond a költeményről, de elismerésre ajánl ja . . . 
A tanárelnök a költeményeket kiadja Politzer Dezső VIII. o. t .-nak, hosszabb bírálatra ." 
Később meg egy mondat szól róla : Meissner László V. osztályos Petőfi Falu végén kurta-
kocsma című versét szavalta ; „József Attila VI-os a szavalatot elismerésre mél ta t ja . " 
A Keresek valakit című vers önképzőköri fölolvasása után lehetett, hogy — amint 
Márton György visszaemlékszik — egyes iskolatársai fölkapták a vers számukra groteszk 
sorát, és azzal gúnyolták a fiatal diákköltőt : „Loholok egyre . . . " 

A karácsonyt — előbbi leveléből, készülődéséből kitetszően — Pesten töltötte. Fél-
évkor vajon sikerült-e nagy tervét megvalósítania, jelesrendű lett-e? Makai Ödönnek feb-
ruár 18-án írott levelében63 eredményeiről így számol be : „Bizonyítványom jobb mint tavaly 
volt, de még mindig elég gyenge — nem színjeles. Talán az év végére már az lesz. Hármasom 
nincs. Görög jó, német és gyorsírás jeles. 

Az indexemet mellékelem az ingyenességet kérő folyamodványomhoz, amelyre külön-
ben még választ nem kaptam. 

Valószínűleg kapok egy pár cipőt a Segítőegyesülettől". 
A cipőt említi már néhány nappal előbb február 13-án Etushoz írott levelében64 is, 

írván, hogy az Ifjúsági Segítőegyesület elnöke — az értesítők sem közlik, ki volt — meg-
lát ta rossz cipőjét s megkérdezte, miért nem kért segélyt? „Kérjen, költőnek ada t ik" — írja 
tréfás hangon József Attila. „És én mondám : kéretik és elfogadtatik. S lőn szörnyű folya-
modásírászat." I 

Az új tavasz — új szerelemmel köszönt be. Lehet, hogy már az elmúlt évben, 1921 
tavaszán írott szerelmes verseknek is Ő volt a tárgya, lehet, hogy csak mostanára feslett 
ki kislányos szépsége, s lobbantot ta lángra a 17 éves fiú szívét : a „bronza jkú" Gebe Márta, 
az internátus volt igazgatójának, a kedves Miska bácsinak leánya. Április 2-án egy ibolyát 
ábrázoló képeslap hátulján vall először szemérmesen, költői módon a komolyodó fiatalember 
„Tus ikának" : „Mint ibolyák, a férfikebelben a szív kivirágzik, — S mint ibolyák rej tve 
este magába susog." Aztán sorra születnek a szép szerelmes versek, immár a zsengéket meg-
haladó, érett líra remek alkotásai, a magyar szerelmi költészet örök értékei : Távol, zongora 
mellett, Tavaszi ének, Csókkérés tavasszal... 

Most már a költészet foglalja el lelkét, egybefonódottan a szerelemmel, s egyre keve-
sebb helyet hagyva az eddigi lelkes, öncélú tanulásnak, szorgalomnak. Egyszerre unalmassá, 
fárasztóvá, elkedvetlenítővé válik a napról napra való készülés : „a betűk s ivatagában" „ver-

61 Minden bizonnyal Galamb Ödönről van szó, aminthogy ő is elmondja, hogyan ad ta 
Attila kezébe Ady versesköteteit. Galamb: i. m. 14. 1. * 

62 Németh Ferenc: Az önképzőkör aljegyzője. Néhány ismeretlen adat József Attila 
diákkoráról. Délmagyarország, 1955. május 5. 

63 Patyi: I. m. 209. 1. 
64 József Attila ismeretlen levele és verse. Művelt Nép, 1955. ápr. 10. 6. évf. 15. sz. 3.1. 
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gődik" a „szegény diák". ( A vergődő diák, A betűk sivatagában.) De közeledik is az év vége : 
június 14-én, szerdán befejeződik a tanítás, másnap, úrnapján Attila Mezőhegyesre megy 
néhány napra,6 5 majd a hét elején visszatér az összefoglalók, vizsgák idejére. Valószínűleg 
ekkor következett be a csalódás, mégpedig — állítólag66 — az iskolai vetélytárs, Petrásovics 
Endre közbejöttével. Attila együtt látta őt Mártával nevetgélni — s ez elég volt neki, hogy 
a számára viszonzatlanul maradt szerelem kétségbeejtse. A magányos, árva, szeretetre vágyó, 
a családi élet állandó melegét nélkülöző, érzékeny serdülő fiú öngyilkosságra határozta el 
magát. „A gimnázium VI. osztályát — emlékezett vissza később, 1937 tavaszán önéletraj-
zában"7 — színjelesen végeztem, jóllehet, pubertáskori zavarok miatt több ízben öngyilkos-
ságot kíséreltem meg, hiszen valójában sem akkor, sem előzőleg nem állott fölvilágosító 
barátként mellettem senki sem." Kétségtelen, hogy magányosságát, árvaságát ekkor még 
nem enyhítette néhány kedves tanár jának, pártfogójának szeretete, támogatása, s még 
később is, kedvezőbb körülmények közepette is időnként erőt vett ra j ta a kétségbeesés, 
elkeseredés. Megírta „végkérését", majd bevett 60 db félgrammos aszpirint, s készült a 
halálra. „Végkérését" még elvitte Galamb Ödönnek : á tadta egy borítékban, melyen ez állt : 
Június 29-én bontható fel! Galamb Ödön, internátusi felügyelőtanára, költészet legelsők 
közötti megbecsülője egyszeriben megértette, miről van szó. Azonnal segítségről akart gon-
doskodni, de Attila eleinte vonakodott . „Ragaszkodott elhatározásához — emlékezik Galamb 
Ödön68 . — Nincs értelme életének, nemcsak a szerelem adta kezébe a mérget, hiábavaló 
az egész élete. Nincs miért élnie, nem szereti őt senki. Hivatkozhattam arra, hogy ő máris 
drága nekünk, társainak és minden ismerősének, mindenkinek, aki sokat vár tőle s meg-
becsüli benne a kezdő p o é t á t . . . Nem sokat használt. Csak amikor magamhoz öleltem s meg-
csókoltam mint szegény, elhagyott gyermeket, akkor zokogott fel s akkor ad ta belegye-
zését, hogy igen: segítsünk fa j ta . Egy szó ta r tha t ta csak vissza, melyet kora ifjúságától 
nélkülözött : a szereteté." 

A gyomormosás megmentette az életnek. Néhány napig feküdnie kellett, hogy kihe-
verje a mérgezés ártalmeit. Végrendelet roppant jellemző lelkületére. „Mindenem azé — írja 
a június 26-án kelt »végkérésében«69 — akinél van, kivéve az internátusban lévő fehérnemű-
met és ruhámat , melyek osztassanak ki szegénysorsú tanulók közöt t ." Azokban a napokban 
kapha t ta meg az azévi önképzőköri jutalmat : a tavalyi összeg kétszeresét, 100 koronát .7 0 

Erről az összegről úgy rendelkezik : adják oda Kiss Károly ügyvédnek, pártfogói egyikének, 
kitől éppen annyit kapot t kölcsön. Hátralevő instruktori követelését, másik 100 koronát 
Fülöp Béla tanár jánál fönnálló tartozása törlesztésére szánja, s még másoknál mutatkozó 
tartozásainak kifizetésére gyámját kéri. Mindez muta t j a anyagi gondjait, nehézségeit, de 
azt is, hogy mindig akadt segítője, támögatqja. Tőlük is búcsúzik „végkérésében" : „Olyan 
sokan vannak, akik közel állanak szívemhez, hogy lehetetlen most Tőlük külön-külön el-
búcsúznom : köszönöm jó szavukat, érdeklődésüket, pártfogásukat s üdvözlök, köszöntök 
mindenkit!" 

Pártfogóinak egyike, Espersit János, a lelkes irodalom- és művészetpártoló ügyvéd, 
különös jelentőségre tet t szert életében.71 Galamb Ödön muta t t a be neki a fiatal diákköltőt, 
mint a makói liberális, ellenzéki lap, a Makói Reggeli Újság szerkesztőjének. Ő ismertette 

65 Értesítő, 2. 1. — Mezőhegyesi tartózkodására egyetlen adatunk a „Tavaszi ének" 
c. vers kéziratán szereplő keltezés : Mezőhegyes, 1922. fűn. 18. Vö. József Attila összes művei, 
1. köt . 365. 1. 

66 Márton György visszaemlékezései. Vö. 39. jegyz. 
67 József Attila "válogatott művei, 423. 1. 
68 Galamb: i. m. 22. 1. 
69 Uo. 23. 1. 
70 Értesítő, 10. 1. 
71 Vö. Péter László: Espersit János, 49. sk. 1. 
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viszont meg a 17 éves poétát Juhász Gyulával, a nagy szegedi költővel, aki régi tanárkodása 
színhelyére, legkedvesebb barát jához, Esperit Jánoshoz gyakran kilátogatott . Egy ilyen 
látogatás alkalmával, valószínűleg 1922 húsvét ján, áprilisban találkozhatott először Esperit 
társaságában a két költő : a Mester és a Taní tvány. Mire a nyár eljött, már levelezésben 
állanak egymással. 

Június 29-én bizonyítványosztás. József Attila megvalósította tervét : jelesrendű 
lett. Egyetlen kettese van csupán, írásbeli dolgozatainak külső alakja.7 2 Kívüle jeles még 
az osztályból a két vetélytárs : Brommer Andor és Petrásovics Endre. Legjobb barátai közül 
Dégi János most is jó, Balog József változatlanul elégséges, Kovács Mihály elégségesből jó-
rendűre küzdötte magát.7 3 Attilát osztályfőnöke, Eperjessy Kálmán így jellemezte az indexé-
ben : „Tehetséges, kötelességtudó, bátor fellépésű."74 S bár öngyilkossági kísérlete miatt a 
tanári kar egy része ellene fordult, pártfogóinak kezdeményezésére, mint egy későbbi levelé-
ből megtudjuk, 7 5 a tanári testület megajándékozta őt egy nyári vászonruhával. Vizsga után 
állítólag néhány napra fölment Pestre. Erre muta t a Nyári délután a szobában és esetleg a 
Napszonett c. verseinek keltezése és szövegutalása ; , e ellene mond viszont, hogy későbbi, 
Kiszomborról Etushoz írt lévelében olyan utalásokat találunk (pl. az, hogy bizonyítványát 
postán küldte föl gyámjának, amire semmi szükség sem volt, ha személyesen is fönt j á r t ig 
amelyek kétségbevonják ezt. Mindenesetre július elején elszegődött kukoricacsősznek Kis-
zomborra. Hogy mi késztette erre, s hogyan jutot t éppen Kiszomborra, erről mit sem tudunk : 
Hiszen anyagi nehézségein segíthetett volna, kosztját , szállását talán ezen a nyáron is bizto-
s í that ta volna nyári instruktorkodással, mint a megelőző év vakációján. Vagy tán ezen a 
nyáron már ilyen alkalom sem adódott? Időközben, 1956 szeptemberében Waldapfel József-
fel bejártuk a költő szegedi, makói, kiszombori, és vásárhelyi emlékhelyeit, s az ő lelkes 
faggatózása nyomán kiderült, hogy voltaképpen Kiszomboron is házitanítóskodott a költő, 
és csak mellékesen, tanítványaival együtt , házigazdáinál csőszködött. Az emlékezés mor-
zsáiból összeálló zombori nyárról Waldapfel József ír az útjáról készített cikkében. 

Mindenesetre használt neki és költészetének a kiszombori csőszködés. „Sokat beszélt 
később a Kiszomborban eltöltött hetekről — írja Galamb Ödön.77 —• Rossz bádogkanna 
fenekén ütöt te ki legjobb rímeit — mondot ta ." Erről szól a Nyugatnak elküldött, Osvát 
Ernőnek ajánlot t szép verse, a Kukoricaföld is. Érdekes, de élményeivel alig sejthető össze-
függést eláruló — valószínűleg csupán a kiszombori nyárral rokonhangulatú déjà vu-ből 
fakadt — verset írt évekkel később is Kiszombori dal címmel. Ám legjelentősebb itt írt versei-
ben : a nép, a parasztság életének, nehéz munkájának művészi visszatükrözése. Amikor 
Kiszomborra megy, a falu népe a legnagyobb munkában van : leghosszabbak a napok, leg-
rövidebbek az éjszakák, s a Rónay-uradalom cselédei, béresei, részesei, meg a kiszombori 
kisparasztok hajnaltól vakulásig izzadnak : ara tnak, csépelnek. S a költő, aki Márta-napkor, 
július 27-én, a Névnapi dicséret zengő soraival köszönti szerelmét, a haj l í thatat lan Gebe Mártát 
— ugyanakkor figyelő szemmel és mélyen együttérző, azonosult szívvel lát ja meg, és fogal-
mazza meg szép versek egész sorában a paraszti sorsot. ( Aratás előtt, Aratásban, Éhség, 
A gép elkapta, Holttest az utcán.) Innen, a Zöldfa utca 404/a alól ír augusztus 17-én levelet78 

Etus húgának. Életvidám, tréfálkozó, derűs hangon számol be öngyilkossági kísérletéről : 
,,A vizsga felé haladó napokban, valami dekadens pillanat hatása alatt , »megettem« hatvan 

72 Galamb : i. m. 32. 1. 
73 Értesítő, 9. 1. 
74 Hiteles bizonyítványmásolat a makói József Atti la-múzeumban. 
75 Józs.:f Jolán : i. m. 151. 1. 
76 Vö. József Attila összes versei, 1. köt. 365—366. 1. 
77 Galamb : i. m. 24. 1. Vö. Péter László : József Attila Kiszomboron. Fényszóró [Makó], 

1955. április, 5. sz. 2—5. 1. 
78 József Jolán : i. m. 144—147. 1. 
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darab aszpirint, este fél 9-kor, egy óra múlva végigvágódtam a folyosón. Tíz órakor gyomor-
mosás, elég kellemetlen valami, is tentudja hány napi fekvés, azután a színjeles bizonyítvány. 
Klasszikus, mi?" A bizonyítványra büszkén hivatkozik : gyámja egy tavalyi lapjában kétel-
kedett tehetségében, szorgalmában. „Igazán elveszett hitem szellemi képességeidben, ha 
még azt sem tudod elérni, hogy az első eminens légy és tiszta egyes kalkulusod legyen". Most 
már gyámja se becsülheti le tudását : „Az osztályunkban most én vagyok a legjobb diák, 
az első eminens, lévén tiszta egyes kalkulusom. Még tornából is jelesem van, életemben először." 

„Nem akarok még gondolni sem arra — folytat ja e levelében —, hogy visszamenjek 
az internátusba. Ha kapok nevelői állást Makón, jó, ha nem, úgy is jó, mert akkor valami 
foglalkozás után nézek és magántanuló leszek." 

„Valami 1500 koronáért vettem könyveket. Ha parancsolod, küldök "belőlük Neked 
is, legalább a prózákat, mert többnyire verses kötetek. A verselés és költészet terén igazán 
szép haladást te t tem. Meglehet, hogy egy hónapon belül ott leszek a beérkezettek között . 
Lám, Ti nem írtatok és Magyarország most élő költőinek legnagyobbikától — olvasd csak 
el! — kaptam levelet." 

Mellékeli Juhász Gyula levelének másolatát , melyből kitűnik, hogy Attila már elő-
zőleg levéllel kereste föl őt, s elküldötte neki néhány újabb versét. „Sok gondom és bajom 
mellett nem feledem — írja neki buzdítóan Juhász Gyula79 — és azon tűnődöm, hogyan 
keílene magát okosan és szépen fölfedezni. A Szegedben akar tam először, de kilőtték alólam 
ezt a lovat azóta . . .80 Higyje el, hogy ha van ma hazai költő, aki magát szívből szereti és 
becsüli, elsősorban Juhász Gyula az. Bízzék, ne lankadjon, írjon tovább, tanuljon tovább, 
magának nem szabad és ha akar ja , nem lehet elkallódni! Durate et vosmet rebus servate 
secundis! Ez a horáci sor legyen jeligéje és győzni fog!" 

Másnap, 18-án választ ír Juhász Gyulának és elküldi néhány újabb versét (Szeged 
alatt, A Szent Jobb ünnepénj.81 „Igazi nagy szeretettel köszönöm szívből-fakadt meleg levelét! 
J a j , nemis tudom az én nagy örömömet, hálámat, szeretetemet sehogyse kifejezni. Én maga-
mat igazán sohase értékeltem annyira, hogy ilyen szeretetet megérdemeljek . . . " „forrp 
karokkal öleli újfent életre-fakadt öccse . . . " 

A levél elmegy Szegedre, de a választ nincs türelme megvárni : egy augusztus végi 
vagy tán szeptember eleji forró nyári napon begyalogolt Szegedre Juhász Gyulához. Újból 
verset vitt , s ezek közül ket tő megjelent a kis színházi műsorújság, a Színház és Társaság 
szeptemberi számában. Ezek voltak az első nyomtatásban megjelent József Attila-versek . . ,82 

A kapcsolatok láncolata alakul ki : Galamb Ödön ismertette meg Espersittel, Espersit 
Juhász Gyulával, Juhász Gyula Koroknay Józseffel, a lelkes, irodalompártoló s írogató 
nyomdászmesterrel. Koroknay kis szegedi nyomdájában találkozott össxe Kormányos 
Istvánnal, későbbi legjobb szegedi barátjával . Ő viszont megismertette a szegedi fiatal költők 
egy kis csoportjával, egy avantgardista, merészen újat kereső költői körrel. Elhatározó jelentő-
ségű lett ez a kapcsolat életében, költészetében : szegedi társasága döntően befolyásolja az 

79 József Jolán : i. m. 147. 1. Vö. Juhász Gyula és József Attila levélváltása. Szép Szó, 
1938. április, 6. köt. 3. füz. 320. 1. 

80 A Szeged, a liberális ellenzék szegedi napilapja, a Délmagyarország folytatása, betil-
tása miatt ekkor (1922. aug. 6-tól okt. 22-ig) éppen szünetelt. 

81 Szép Szó, i. h. 
82 Ez a két első nyomtatot t vers az Ősapám és a Távol, zongora mellett című volt. 

A „József Attila nyomtatásban megjelent első verse" című cikkemnek (Délmagyarország, 
1954. ápr. 11.) és nyomában a „József Attila-textológia" megfelelő helyének (Irodalom-
történet, 1954 : 358—359. 1.) föltevését az időközben előkerült és a jubileumi József Attila-
emlékkiállításon bemutatot t kitépett lap nem igazolta. A „Sivatagban" című vers tehát nem 
József Attila verse. — Novellisztikusan megírta az első versek megjelenésének történetét a 
Színház és Társaság akkori szerkesztője, Úr György : Egy költő indulása. Pesti Hírlap, 1942. 
dec. 15. — (Indulás. Délmagyarország, 1955. febr. 24.) 
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ezután következő években költészetének fejlődését, világnézetének alakulását, sőt életének 
eseményeit is, hiszen barátai révén jut el Makó és Szeged után Bécsbe, így ismerkedik meg 
— számos zűrzavaros eszmerendszer után — a kommunista világszemlélettel is."3 

4 

Ősszel megkezdte a* hetedik osztályt, de az internátusba valóban nem ment már 
vissza ; lehetséges, hogy egy ideig ekkor Kesztner Zoltánnál kapot t hajlékot.8 4 Barátai — 
elsősorban Espersit és Kesztner, valamint Saitos Gyula és Gyenge Miklós —• előfizetőket 
gyűj tö t tek könyvére, amelynek kiadását Juhász Gyula kezdeményezésére és javaslatára 
Koroknay József vállalta. Október 10-én örömmel újságolta nénjének írott levelében,85 

hogy már 150 előfizetője van, s kérte, ő is szerezzen néhányat . Október 14-én Réti Ödönnek, 
a szegedi írónak, a Nyugat neves novellistájának ír, s tanácsot kér tőle, hogyan bírhatná 
válaszra a Nyugat szerkesztőit : egyúttal elküldi neki dedikált kiszombori versét, az 
Aratás előtt címűt.86 írói ambíciói megnőttek : hírét vette, hogy a szegedi írók valami egyesü-
letet készülnek csinálni ; érdeklődik, mi lesz ez, mert ő is be szeretne oda jutni! 

November 4-én már örömmel, lelkendezve írja Makai Ödönnek : „Most már nyakig 
vagyok az életben és csak úgy fuldoklom a gyönyörűségtől."87 Aztán beszámol életének újabb 
alakulásáról : „Iritz Miksa bornagykereskedőnél vagyok nevelő. Havonta 5000 és egynéhány К 
fizetést kapok. Ebből 5000 K-t fizetek lakás és ellátásért . . . A Segítő Egyesület ad pár ezer 
К ruhasegélyt. Júniusban a tanári kar vett egy vászon nyári ruhát . ' ' Ennyi t ír életkörülmé-
nyeiről. A többi — költői sikereiről szól : „A Parnasszusra is elindultam (!).A szegedi Színház 
és Társaság közölte két versem és olyan dicsériádát zengett rólam, hogy szinte belekábultam. 
Versekért eddig vagy 500 K-t kap tam. Decemberben jelen meg első verseskönyvem : Szépség 
koldusa, Juhász Gyula előszavával, Szegeden. A kiadó a tiszta bevétel 50 százalékát adja 
nekem. 300 pldon nem sok nyereség lesz á 150 K. Esetleg el se fogy mind. 5-én megjelent 5 
versem egy antológiában. 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 Szín 
ház és Társaság fizet legjobban, szeptemberben adot t két versért 200 K- t . " 

f a l ó b a n , másnap, november 5-én megjelenik Szegeden a Koroknay nyomdában, 
Keck József szerkesztésében a szegedi fiatal költők lírai antológiája, benne József Attila — 
nem ugyan öt, csupán négy — versével, köztük a Fiatal életek indulójával. A többi fiatal 
lírikus is lázad az adot t világ ellen, új u takat keres, modernista — azonban egyedül az ő hangja 
egyértelmű : „Megmozdulunk, hejh, összeroppan alat tunk ez a régi világ!" Honnan ez a tiszta, 
forradalmi hang, amely később — hiszen annyi szellemi áramlat hat még rá — sokáig el-
elbizonytalanodik, s csak évek múltán, a munkásmozgalomban való tevékeny részvétel 
idején kapja vissza újból, magasabb eszmei és művészi szinten, tisztaságát, forradalmi csen-
gését? Része lenne benne talán az öreg makói szocialista szabómesternek, Murvai Józsefnek, 
akinek alakját , szerepét József Jolán a kortársak szájhagyománya alapján rajzolta meg?8 8 

A Népszavának, melyet Márton György szerint89 naponta rendszeresen olvasott már az inter-
nátusban is? Esetleg Mohos Ágostonnak, a szocialista meggyőződésű taní tónak, Espersit 
újságja munkatársának, akiről gyanít juk, hogy szerepe volt József Attila és a Népszava 

83 Vö. Péter László : József Attila Szegeden, 22. 1. 
84 Vö. József Jolán : i. m. 148. 1. 
85 Uo. 150. 1. 
86 Vö. Péter László: József Attila Szegeden, 23. 1. 
87 József Jolán : i. m. 151—152. 1. 
88 József Jolán : A város peremén, 137—140., 145. 1. 
89 Vö. a 39. jegyzettel. 
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későbbi kapcsolatának megteremtésében?9 0 Mindenesetre, ha túlzás is, amit József Jolán 
állít81, hogy Lenin „Állam és forradalom" című könyvét már magával hozta volna Makóra 
a 15 éves kisdiák — kétségtelen, hogy a szocializmussal, a munkásság és a parasztság osztály-
harcával már ekkor, 1922-ben, legalábbis közvetett kapcsolata t ámadt . 

A lírai antológia megjelenése napján a Szegedi Híradóban is napvilágot lát két 
verse (Szeged alatt, A bánat) s ettől kezdve egyre-másra j'elennek meg versei a makói és 
szegedi lapokban . . . Ugyanezen a napon a Makói Reggeli Újság mellékleteként megjelenő 
Dongó közli kedves, keserédes versikéjét : A hit boldogít. . . November 12-én a Makói 
Friss Újságban megjelenik egy kis hír, „József Attila VII. o. főgimnáziumi tanuló"-nak 
— „kinek versei irodalmi körökben általános feltűnést kel te t tek" — készülő verses-
kötetéről. 

S a versek egyre gyűlnek. A Márta iránti rajongás még nem szűnt meg, Márta-versek 
még ezután is születnek (őszi alkonyat, Üdvözlés, Ó, zordon szépség, Az én ajándékom, Várlak, 
Álmomban enyém vagy, Egyszerű vers, Szerelem ez?). 

Ebben a tanévben is szerepelt az önképzőkörben, sőt ő lett az önképzőkör aljegyzője.93 

Saját kézírásával írott jegyzőkönyvi bejegyzések őrzik ekkori tevékenységét. Az első gyűlésen 
három szavalattal lép fel. Egy Ady-vers : Harc a Nagyúrral. A két bíráló egyhangúan meg-
állapítja, hogy nem jó a költemény megválasztása, a szavalás kissé monoton, nem kísérte 
mimikával. »Mindazonáltal a szorgalmáért« megdicsérik. A másik két vers az ő műve : A bánat, 
Koldus. Erről ugyancsak sajátkezű írásával ezt írta a költő : „Balog József VII. o. t . bírála-
tában tehetséges fiatal költőnek nevezi József Attilát fa saját nevét aláhúzta!], elismeri versei-
nek jóságát, szépségét, nyelvének zengzetességét, s dicséret mellett a jegyzőkönyvben egész 
terjedelmükben való megörökítését kéri a körtől. — Tekintve, hogy ennek a jegyzőkönyvben 
helye nincs, a tanárelnök, amennyiben a kör kívánja, az aranykönyvben való megörökítését 
javasolja. — Ezután Nagy László VIII. o. t . szólal fel, s kéri József Attilát , hogy inkább 
hazafias költeményeket írjon, ha ír, s ne kövesse a modern költők túlságba vitt egoizmusát. 
Hasonlóképpen Szabados László és Gerzanits Imre VIII. o. tanulók ajánl ják József Atti lának, 
hogy inkább hazafias költeményeket írjon, mert erre inkább szüksége van hazánknak, mostani 
állapotában. Goltner Dénes VIII. o. t . a költemény egyes kifejezéseit, amiket a bíráló zengze-
teseknek mond, kifogásolja. — A kör többsége a költeménynek az aranykönyvbe való meg-
örökítését határozza el."83 

A következő ülésen a tanárelnök, Tet tamanti Béla kijelenti : „A tárgysorozat utolsó 
pontja , József Attila VII. o. t . Boros keserűség című költeménye (szavalja : Petrásovits Endre 
VII. o. t.) nem kerül sorra. József Attila verseivel szívesen foglalkozunk, de azt szavalni egye-
lőre nem fogjuk."8 4 

Érdekes a d a t ' ez, s ismervén Tet tamant i baráti jóindulatát a fiatal költő 
iránt, csak úgy magyarázhat juk, hogy a tanári kar és értetlen iskolatársai egy 
részének támadásaitól, gúnyolódásaitól akar ta ezzel az érzékeny lelkű és önérzetes költőt 
megkímélni. 

December 12-én a Diósszilágyi Sámuel vezetése alatt működő Stefánia Szövetség 
irodalmi estjén Juhász Gyula Petőfiről beszél — a nagy költő közelgő centenáriuma alkalmából ; 
Móra Ferenc fölolvassa „Az aranyszőrű bá rány t " ; Espersit János három Juhász Gyula-verset 

90 Vö. Péter László : Espersit János, 66—67. 1. 215. jegyz. 
91 József Jolán : utóbb i. m. 128. 1. — Bár ez kétségtelen — erre Szántó Judi t József 

Attila diafilmjének az eddigieknél élesebb filmkockája bizonyíték — a könyv 1919-ben a 
14 éves gyermek kezében forgott ; mégsem hinném, hogy ennek túlzott jelentőséget lehetne 
tulajdoní tanunk. 

92 Németh Ferenc: i. m. 
93 Uo. 
94 Uo. 
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Ebből a könyvből készült 100 
számozott é» а szerző éttel 
aláirt példány piros cimnyo-
mással merített papíron. I— 
XXV. és 26—1 OO-ig. amelyek 
könyvárusi forgalomba nem 

kerültek 

József Att i la a jánlása Espersi t J á n o s n a k a „ N e m én k i á l t ok" című köte te 
most előkerült pé ldányán 



József Attila a 20-as évek közepén ; háttérben a makói villanytelep 



József Attila és Etus (1923) 



József Att i la ós néhány osztálytársának aláírása (1922) 

Ü d v ö z l ő l a p T e t t a m a n t i B é l á n a k (1923) 



szavalt, majd — mint a Makói Reggeli Újság írta — „József Attila főgimnáziumi tanulónak 
egy Juhászhoz írt szonettjét is előadta." Kell-e nagyobb öröm a hetedikes gimnazistának, 
mint együtt szerepelni Juhász Gyulával, Móra Ferenccel? 

Karácsony előtt pár nappal megjelenik a Szépség koldusa. A legkorábbi a jánlás 
december 17-én ketl : bizonyára nincs jelentőség nélkül, hogy ezen napon, legelsőkül, Juhász 
Gyulának és Móra Ferencnek nyúj to t ta át a nyomdafestékszagú versesfüzetet. A Kilényi-féle 
J+ihász Gyula-gyűjteményben van meg a Juhász Gyulának szóló ajánlás : „Juhász Gyula 
bátyámnak nagy-nagy szeretettel. Szeged, 1922. dec. 17. József Atti la." A Somogyi-könyv-
tár őrzi Móra Ferenc példányát : „Móra Ferencnek szeretettel. Szeged, 1922. dec. 17. József 
Atti la." Valószínűleg ez után kapták meg tiszteletpéldányaikat a makóiak ; itt a legkorábbi 
dedikáció december 19-én kelt : „Kesztner Zoltán bátyám fogadja szeretetem jeléül. Makó, 1922 
dec. 19. József Atti la."9 6 A máig fönnmaradt néhány ismert példány dedikációi — sajnos, 
Espersit Jánosé nem maradt meg — szintén a meleg baráti kapcsolatokról tanúskodnak ; így 
a Gebei Mihálynak szóló is : „Miska bácsinak meleg fiúi szeretettel. Makón. 1922. dec. 20. József 
Atti la."9 6 „Dr. Galamb Ödönnek — atyám helyett — ölelő szeretettel. Makón, 1922. dec. 21. 
József Atti la."9 7 Eperjessy Kálmánnak : „Dr. Eperjessy Kálmán tanár úrnak szeretettel 
küldöm könyvem, volt diákja. Makón, 1922. XII . 21. József Atti la."9 8 Tet tamantinak : „Kedves 
tanáromnak, Tet tamanti Bélának, aki mindig szidott ezekkel együtt , de azért mégis tudom, 
hogy szeret egy kicsikét, küldöm meleg szeretettel."99 

December 24-én, karácsony este á tad ja Mártának is a versesfüzet egy példányát, 
beleírva sajátkezűleg az ajánló-vers néhány sorát : „Versemmel hogyha megelégszel, — 
Kínáltam úgyis már elégszer — fogadd el : véres, k ö n n j e s ékszer."100 

A karácsonyi makói lapokban a két barát — Espersit János és Saitos Gyula — ismerteti 
meleg, pártfogó szeretettel a fiatal költő első verseskötetét.101 

Az ünnepekre vagy tán inkább az ünnepek utáni vakációs napokra Attila ismét fölment 
Budapestre. Pesten írta két szerelmes versét (Vers a szemedről, Szerelmes kiszólás), melyekről 
még nem tud juk eldönteni,102 kihez, kiről í ród tak ' 

1923 első napjaiban József Attila visszatért Pestről, de nem Makóra, hanem néhány 
napra Szegedré, új , fiatal barátai közé. Ott írt néhány verset (Petőfi tüze, Önarckép, Igaz, 
őszinte búcsú, Sacrilegium stb.), s ezek keltezéseinek tanúsága szerint kb. 8-áig tartózkodott 
Szegeden. 1923. január 10-én kitépett a gimnáziumi rendes tanulók közül, és magán-
tanuló lett103 . 

Valószínű, hogy ez a dátum már csak a kilépés hivatalos aktusát jelzi, s a diákköltő 
már előbb, karácsony előtt abbahagyta az iskolába járást . Novemberben (készülő kötetéről 
hírt adva) és december elején (a Stefánia Szövetség irodalmi estjéről szóló beszámolóban) 

96 Vö. Péter László: József Attila ismeretlen verssora. Irodalmi Újság, 1955. 
május 28. 

96 Koncsek Lászlóné, Gebe Márta birtokában (Győr, Munkácsy u. 10.). 
97 József Attila összes művei, 1. köt. 56—57. 1. közötti hasonmáson. 
98 József Attila és Csongrád megye, 9. 1. 
98 Tettamanti: i. m. 197. 1. 

100 Koncsek Lászlóné birtokában. 
101 Vö. Péter László : Espersit János, 50. 1. 
102 A Márta-szerelem még tar t ; a kritikai kiadás első kiadása (József Attila összes 

művei, Bp. 1952. 1. köt. 369. 1.) tévesen tulajdoní tot ta az Espersit Cacával kezdődő új szere-
lem „nyi tányának" (vö. Irodalomtörténet, 1954 : 353. 1.). Saitos Valéria — akire egyszerű 
azonosítással (Nagy mély szemed reámragyog sötéten . . . ) joggal gondolhatunk, de akivel 
való kapcsolatait későbbinek tud juk — magának vindikálja e verset. (Kéziratos vissza-
emlékezése. A szegedi Egyetemi Könyvtár gyűjteményében.) Lehet, hogy pesti leány e 
versek ihletője? 

103 Saitos Gyula : „ í m e a költő, aki indul magasba és mélybe . . . " A tragikus sorsú 
József Attila makói és szegedi évei. Délmagyarország, 1937. december 25. 
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a lapok is még gimnáziumi tanulónak mondják,1 0 4 de az Eperjessynek írott dedikációban már 
„volt d iák jának" nevezi magát. Ha ez a jelző nem arra vonatkozik, hogy Eperjessy ideigle-
nesen elkerült Makóról, elszakadt az osztályától,106 akkor kétségtelen jele annak, hogy a költő 
már elhagyta az iskolát. Önéletrajzában ő maga is téved, mikor azt írja : „А VI. osztály el-
végzése után otthagytam a gimnáziumot, meg az internátust , mert elhagyatottságomban 
nagyon tétlennek éreztem m a g a m a t . . ,"106 József Jolán sem tud erről pontosabbat : „Nem 
tudom, meddig nevelősködött Attila Iritzéknél.Hallgatott és ri tkán írt levelet. Azt sem tudtuk , 
hogy ot thagyta a gimnáziumot és abbahagyta a tanulást . És nem tudtuk azt sem, mi késztette 
erre."107 

Ekkor került Espersit Jánoshoz. A kiváló ember, aki a nagy korkülönbség ellenére is 
barát jaként becsülte a szegény diákot, magához vet te őt, hajlékott adot t neki. „Ké t kedves 
tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy érettségizem" — olvassuk önéletrajzában,1 0 9 

A „két kedves t aná r " nyilván Galamb és Tet tamant i , akikkel később is legtovább tar to t ta 
a kapcsolatot, levelezést. De bizonyos, hogy mellettük Espersit volt az, aki rábeszélte, hogy 
tovább tanuljon, vizsgáit magánúton letegye. József Attila napjai ezután hónapokon át 
egészen a vizsgákig „szeretett János bácsija" mellett teltek el : eleinte versírással, olvasással, 
később fölváltva írással és tanulással. Innen levelez Szegedre barátaival : az újonnan meg-
indított folyóirat, a Csönd kiadójával,109 eldicsekedvén, hogy a folyóirat első számáról ismerte-
tést írt a Makói Friss Újságba ;110 majd a Szegedi Híradó szerkesztőjével, Sz. Szigethy Vilmos-
sal, ú jabb verseket ígérvén neki.111 Ekkor ír, február 18-án, fizetett verset emigráns oroszok 
hangversenye számára,112 ami részint az ő világnézeti tisztázatlanságát muta t j a , részint azt, 
hogy Espersit, bár szilárdan szembenállt a^ ellenforradalommal, fasizmussal, szintén nem 
ta r to t ta elítélendőnek a bolsevizmus „áldozatainak" erkölcsi és anyagi pártolását. Ő — és 
bizonyára ekkor még József Attila is — a hazájukból száműzött „hazaf iakat" látta a kegyelem-
kenyéren élő emigránsokban, így érthető, hogy engedett a nyilván megtisztelőnek föl tüntetet t 
kívánságnak, kérésnek, és megírta ezt a verset. 

Március 1-én ismerkedett meg Espersit leányával, a „hamvas arcú" Cacával,113 aki 
Espersit elváltán élő feleségétől, édesanyjától Hódmezővásárhelyről járt át időnként apja 
meglátogatására. A találkozás gyümölcse egy szép vers : Leányszépség dicsérete, amely 
most már valóban „nyi tánya egy új szerelemnek". Sok szép szerelmes verset köszönhet ennek 
a találkozásnak is a magyar irodalom. (Rög a röghöz, Útrahívás stb.) 

Március 9-én a Szeged vezércikke — minden bizonnyal Móra Ferenc tollából — „Beteg 
a föld" címmel ilyeneket ír : „Beteg a föld? Verstéma ez vagy vezércikktéma? . . . A Föld 
nyugtalankodik, a Földet valami l e l i . . . nem halljuk felénk dübörögni a Föld v é g z e t é t . . . 
A Föld beteg, a Föld lázas, a Föld remeg a forrongó emberiség a l a t t . . . " Espersitnél vagy 
a Reggeli Újság szerkesztőségében olvashatta József Attila e cikket, s bizonyára fölhívást 
érzett a „vers téma" emlegetésében, költői képet a Föld megszemélyesítésében. Bár másfél 
és múlva jelent meg nyomtatásban, nagyon valószínű, hogy ekkor írta Nem én kiáltok című, 
később kötetcímmé, sőt költői korszakot is szimbolizáló idézetté lett versét : 

104 Makói Friss Újság, 1922. nov. 12. — Makói Reggeli Újság, 1922. dec. 12. 
105 Eperjessy : i. m. 9. 1. 
106 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
107 József Jolán : József Attila élete, 155. 1. 
108 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
los p ß e r László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 6. L 
110 Űj szépirodalmi folyóirat indult meg Szegeden. Makói Friss Újság, 1923. február 7. 
m péter László : József Attila Szegeden, 27—28. 1. 
112 Vö. Péter László : József Attila-textológia. Irodalomtörténet, 1954: 349. I. 
из péter László: Espersit János, 51—52. 1. 
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„Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán . . . U 4 

Április 5-én édesanyja fényképét meleg dedikációval Espersitnek ajándékozza. Április 
11-én, 18. születésnapján Elköszönő szelíd szavak című versével búcsúzik a szeretett kisvárostól, 
Makótól, az iskolától és öreg barátaitól. Miért búcsúzott? Bizonyára ekkor még mindig nem 
szánta rá magát végleg a magánvizsgákra, s úgy számította, i t thagyja Makót, fölmegy test-
véreihez, munkát keres. Néhány versszakot föltétlenül idéznünk kell, mert megannyi fontos 
vallomás a városról, szeretteiről : 

Már elhagyom tizennyolc évemet, 
már elhagyom e kis vidéki várost 
s a születésnap kurtakocsmájában 
mint búcsúzó cigány a faluvégén * 
még egy nótát is muzsikálok már most, 
hogy elhagyom tizennyolc évemet. 

Az első búcsúszó az iskoláé, az alma materé : 

Utas fiúnak szép, komoly anyám, 
az iskola is ad talán pogácsát. 
Hisz tudfa, majd a legjobb fia voltam, 
csak szőke szeretőm, a Líra rosszá 
bódított• és hogy mámorából váltsák, 
nincsen szebb csók — ugy-e komoly anyám? 

Nincsen szebb csók : a költészet immár magasztosabb hivatást ad a tanulásnál, az átlagos 
tudásnál — ez a gondolat ugyanaz, mint amit másfél évtized múlva fogalmaz meg a költő : 
„Én egész népemet fogom — nem középiskolás fokon — taní tan i !" 

„ Ú j és paraszti fü t tykén t indulok" — vallja a következő versszak első és utolsó sorában, 
s e kétszer is hangoztatot t program, föladatvállalás első, nagyon tudatos jelentkezése a pár 
héttel későbbi megfogalmazású gondolatnak : ,.az utca és a föld fia vagyok . . ." 

Aztán öreg barátaitól, pártfogóitól búcsúzik : 

Van itt még néhány jó idős komám, 
ölelő csöndje néhány öreg háznak ; 
szeretlek, mint az álmodó a méhest. 
0, itt a nyugalom zenei fülünkben, 
ha esténként békák harmonikáznak. 
Nagyon szeretlek, néhány jó komám. 

114 Vö. Madácsy László : József Attila „Nem én kiál tok" c. verse és egy Móra-vezér-
cikk. Délmagyarország, 1955. ápr. 14. — A cikkben említett másik vezércikknek semmi össze-
függése nem lehet a verssel, mert megjelenésekor — 1923. szept. 14-e körül — a költő Buda-
pesten volt. Egyébként e vers és a vezércikk képzettörténeti hátterére vonatkozóan érdekes 
megfigyelni, hogy mennyire a kor levegőjében élt : Ady 1902-ben Zoláról írva mondja : 
„Sokan hallják а föld dübörgését s hirdetik, hogy jön az új világ, a világosság világa." (Ady 
Endre válogatott cikkei és tanulmányai . Saj tó alá rendezte Földessy Gyula. Bp. 1954. 48. 1.) 
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S már elhagyom tizennyolc évemet, 
e kis vidéki várost elhagyom már, 
mert menni kell, és én már meg se kérdem, 
hogy többet ér-e a rideg Öröklét, 
az egész világ kicsi városomnál. 
Csak elhagyom tizennyolc évemet. 

A Makói Friss Újság április 24-i száma hírei közt közli, hogy József Attilának három 
verse megjelent a Nyugatban ; — egyúttal idéz a Világból, а Szépség koldusa ismertetéséből; 

Április 26-án Espersit levelezőlapján ír Attila Etusnak :116 ismét Mezőhegyesre készül, 
valamiféle csipkeverő-orsók iránt érdeklődik, kéziratot ígér, s érdeklődik, hogy a Csönd új 
számát — melyben versei jelentek meg — megkapták-e? A következő napok két fontos és 
híres versének szülői : április 17-én kelt A legutolsó harcos című versének legelső változata, 
s benne — ki röviddel ezelőtt „ ú j paraszti f ü t t y k é n t " indult a Parnasszusra — mots „az utca 
és a föld f iának" vallja magát . Két napra rá, 29-én megírja a Lázadó Krisztus című versét, 
amely egy év múlva először állítja őt szembe a fönnálló társadalmi renddel : bíróság elé kerül, 
és első, majd másodfokon elítélik.116 

Május 14-én Jolánhoz írt leveléből117 értesülünk újabb öngyilkossági kísérletéről. 
„Különben vonat a lat t is feküdtem azóta, de engem fölszedtek, mert előttem valakit elgázolt, 
így megvagyok és most félig meddig búcsúzom is, mert az élet útált és unott , az emberek 
meg gonoszak, buták és rosszakaratúak, minden szép és jó szándék hulla lesz az ostobaságuk 
temetőjében." Panaszkodik, hogy a Világ nem közli verseit, nem küld pénzt. „Holnap kocsi 
jön értem Mezőhegyesről, ott leszek szombatig, onnan Szegedre megyek a Juhász-jubileumra." 
„Azt hiszem, 27-én vagy jún. 5-én fölolvasást tar t rólam Móra Verenc a szegedi Dugonics 
Társaságban." „Ha megleszek, nyáron Szegeden leszek, mégpedig nem a Szt. Mihály-u.-ban, 
mint mondtam Pesten, hanem Kormányos Benő ügyvédnél, Takaréktár-u. 6. kapok egy szobát 
a fia révén, aki jó barátom. Már meg is beszéltük a dolgot. Nekem azonban semmi kedvem 
sincs a tanuláshoz, fásult vagyok már, nem törődöm semmivel. A ti kedvetekért mégis neki 
megyek az érettséginek, ami azt hiszem, fog is sikerülni." 

Valóban, mezőhegyesi kirándulása (május 15—19) után, 20-án, pünkösd vasár-
napján ő is részt vett Juhász Gyula szegedi költői jubileumán : a fénykép együtt örökíti meg 
őt is az ünneplőkkel: Juhásszal, Mórával, Babitssal, Kosztolányival, Szabó Lőr inccel . . ,118 

A Mester ünnepére Attila A kozmosz éneke című szonettkoszorúját hozta magával : előtte 
való napokban, 18-án fejezte be, Juhász Gyulának szóló ajánlással. Május 24-én levelet ír 
Mikes Lajosnak, Az Est szerkesztőjének :119 Szabó Lőrinc biztatására verseket küld. Május 
27-én a Makói Reggeli Újság új sikeréről számol be : a francia nyelvű magyar újság, a L'Écho 
du Danube „József Attila : egy ú j magyar köl tő" címmel ismerteti a Szépség koldusát. A sikerek 
okozta öröm szeszélyesen váltakozik lelkében pesszimizmussal, elkeseredéssel. Nem nagy idő-

115 Petőfi-múzeum. 
116 Vö. Rejtő István: József Attila perei. Irodalomtörténet, 1952: 455—458. 1. 
117 József Jolán : i. m. 156—157. 1. — Eredeti a Petőfi-múzeumban. Jolán a levél elejét 

megváltoztatta, és kihagyott egy kétségtelenül nem túlságosan fontos, de szegedi vonatkozá-
sánál fogva minket mégis érdeklő és további kuta tás t igénylő mondatot . Vö. Péter László : 
József Attila Szegeden, 28. I. 65. jegyz. — Azóta (1956-ban) egy szegedi kiadvány (Szegedi 
évkönyv. Szerk. Tonelli Sándor. 1921. 80. 1.) nyomra vezetett : Böhm Sándor gabonakeres-
kedő lakott a Szent Mihály utca 6. sz. a lat t . Eperjessy Kálmán szerint Makai Ödönnek nagy-
bátyja volt Löwenstein József makói gabonakereskedő (József Attila és Csongrád megye, 
5. 1.) ; föltehető, hogy Böhm vagy felesége szintén a Fischer-családdal volt rokon, s így 
József Attila sógora vagy nénje megbízásából fordulhatott meg náluk. 

118 Péter László: József Attila Szegeden, 28. 1. 
119 Uo. 29. 1. 
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különbséggel írott két versében is megismétli a groteszk, keserű képet : „Nagyon utálkozhatott 
áz isten, hogy ilyen csúnya plánétát köpöt t . " ( A világ megokolt utálata, El innen.) Érdekes, 
hogy egy évvel később is megismétli ezt a két sort a Mindent hagyok kezdősoraiban. 

Valószínűleg egy elkeseredett percében menesztett valami kétségbeesett levelet nővé-
rének, amire József Jolán kétszer is táviratban küldött buzdítást, majd hogy ezekre válasz 
nem jött , Espersithez fordult sürgető szóval : mi van Attilával, s ha nem érzi jól magát , 
küldje azonnal. Espersit megértő hangú, szép levélben válaszolt június 8-án Jolánnak.120 

Megnyugtatja Makainét : Attilát túlzott érzékenysége ragadta t ta el. „Én úgy látom — írja — 
hogy Attilának ez idő szerint sokkal, de sokkal kevesebb baja van, mint ezelőtt még hónapokkal 
is volt és panaszra nincs semmi oka . . . Attilát mindenki szereti. Korához képest olyan el-
ismerést vívott ki magának iránytadó helyeken s olyan férfiak rokonszenvét és figyelmét vívta 
ki, hogy erre ő is és minden hozzátartozója büszke lehet . . . Szeretetlenségéről sem panaszkod-
hatik Attila . . . Egyetlen egy eset volt, amikor megszomorított és amikor szemrehányást 
tet tem neki, amire talán egyik odaírt levelében célzott is.- Állítólag egy komor pillanatában, 
valam'i kis szamárságért kiszaladt a vasúti sinekre, ráfeküdt, de idejében meggondolta magát 
s hazajöt t s rögtön elmondta nekem, mert őszinte, jó fiu volt s azóta bizonyára megbánta 
százszor, mit tervezett , mert igazán semmi, de semmi oka sem volt reá, poétás érzékeny 
rémlátás volt s engem még most is azért bánt , mert az a kiruccanása isten tud ja milyen 
világításba helyez engem, aki immáron öt hónap óta közvetlen közelemben tar tom, azóta 
ügyelek reá s mindig jobban szeretem, akár csak a saját fiam volna." Vigyáz környezetére is, 
nem javasolja, hogy nyáron Szegedre menjen Kormányosékhoz, mert szegedi barátai könnyel-
műek, borisszák. „Most neki tanulni kell, hogy letehesse az érettségit . . . ez a nézete éppen 
ez okból Juhász Gyulának is." „Attila most szorgalmasan tanul és a hó végén vizsgáznia 
kell, én tanácsoltam neki, hogy a távirati hívást köszönje meg, de ne menjen fel Pestre, mert 
most minden percért kár, amit nem könyveinek szentel . . . régebben ezt a dolgot egy kissé 
könnyebben vette s inkább verseket írt, de legalább szépeket s így idejét nem haszontalanul 
töltötte. Most azonban teljes erővel neki feküdt a tanulásnak, s miután jó fejű, nyílt eszű fiú, 
hiszem, hogy az esetleges mulasztást e rövid idő alatt helyrepótolja és az összevont vizsgát 
sikeresen kiállja. Tanárai is szeretik. Állandóan jár hozzájuk s vannak megértői és kedves 
patrónusai és hívei köztük. Szóval minden út és mód meg van adva, hogy boldoguljon s most 
minden ő raj ta ál l ." A levél bizonyára valóban megnyugtat ja nővérét és gyámját , s nem is 
hívják többet haza Attilát. 

Júniiis 15-én Makón ünneplik Juhász Gyula negyedszázados költői jubileumát : erre 
az alkalomra írja a Juhász Gyuláról való nótát. 

• Június 25-én egyszerre teszi le a magánvizsgát a gimnázium VII. és VIII. osztályának 
követelményeiből.121 Eredményei ugyan nem a legfényesebbek, de figyelembe véve, hogy 
csak az utolsó hónapokban tanult , s hogy egyszerre két év anyagából kellett készülnie, és így 
tulajdonképpen egy évvel megelőzte egykori osztálytársait — kétségtelenül derekas 
munkát végzett. A hetedik osztály vizsgái végig kettes osztályzatot hoztak, egyedül latinból 
kapott hármast. A nyolcadiké — a hit tan kettes kivételével — egyöntetűen elégségesek.122 

•„Élénken emlékezem m é g — írja ugyanott Galamb Ödön — nyolcadik osztályos vizsgálatára. 
Éppen a magyar irodalmi írásbelin majdnem baj történt . Tételül a forradalom utáni kor 
lírájának ismertetését kapta . Attila elemében volt. Kitűnően ismerte a-korszak nagy szellemeit 
s kitűnően megírta dolgozatát. Megfeledkezett azonban a kisebb írókról. Vizsgáztató kollégám123 

j2o péter László : Espersit János, 54—56. 1. 
121 Saitos Gyulq : i. h. 
122 Galamb : i. m. 32. 1. 
123 H. Kovács Mihály szerint Kovács Károly lehetett : „Ő igen kacifántos ember 

volt néha!" 
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— bár egyébkent jóindulatú ember volt — belekötött ezekbe a kicsiségekbe. Elégtelen osz-
tályzatot akar t írni a dolgozatra. Tet tamant i barátommal együtt elővettük a dolgozatot s 
a kollégát, s addig harcoltunk vele, míg megadta a dolgozatra az — elégséges osztályzatot. 
Más tárgyból nem volt ba j . " 

Attila ezekben a napokban, keltezetlen levelezőlapján124 Ausztriában nyaraló nővérének 
így számolt be : 

Kedves Lucie, a vizsgák sikerültek: VII. jó; VIII. elégséges, de egészséges.!Az 
Esttől egy versért 5000 K-t kaptam. Etus már itt van, Rieszéknél125 marad, én meg most 
keresek szállást. Míg más címet nem írok, levelet Espersithez, aki melegen üdvözöl, kérek. 

Sokszor csókollak 
Attila 

Etus húga is lejött Makóra egy kis nyaralásra, s Attila is lent maradt . Minthogy Espersit-
hez a szünetben megérkezett leánya, Atti lának másut t kellett szállást keresnie. „Attila i t t 
a közelemben lakik a Rozi néninél, egy kofánál — írja Etus, nénjének július 16-án12e — ami 
azért is a legjobb, mert igazán ennivalóban nem szűkölködik. Ehet gyümölcsöt is. Nagymama 
szerezte neki ezt a helyet. Ne aggódj az Attila miatt , él mint hal a vízben, igaz hogy nehezen 
kapot t lakást, de hál' Istennek, azért mindig elég jókedvű. Minden délután lemegyünk a 
s trandra, ami talán tíz percnyire van tőlünk s igazán nagyon szép út /ezet odáig. A vize nagy-
szerű, egy kicsit igaz hogy iszapos, de nagyon egészésges." E levélhez fűzi hozzá Attila is 
a maga mondanivalóit : jól van, de mostani lakásán nincs villany, ennek hiányában nem tud 
dolgozni, ez búsít ja. „Már megest szorgalmasan tanulok, de azt hiszem, lekéstem az érettségiie 
való jelentkezésről. Ha így van a dolog, akkor beiratkozom rendkívüli hallagatónak és kará-
csonykor érettségizem." Hozzáteszi még : „Megyünk a strandra már . " S utóiratként : „Az 
Esttől összevissza 60.000 K-t k a p t a m . " 

Eredetileg tehát szeptemberben akar t érettségizni, hogy már i923 őszén egyetemre 
járhasson. Mégsem így történt : ősszel Pestre ment, abbahagyta a tanulást , a „ K é k m a d á r " 
című folyóirat szerkesztésében, kiadásában bábáskodott , irodalmi kapcsolatokat keresett , 
szervezett. November 25-én Szegedre jöt t , barátainak, az „ Igen" írócsoportnak matinéjára , 
s itt verseivel szerepelt ; nem tudunk arról, hogy Makóra is á trándult volna ekkor, de nem 
lehetetlen. December első napjaiban levelet írt Pestről Espersitnek,127 s ebből kiderült, hogy 
Espersit megbízásából számos ügyben eljárt, egyebek közt Juhász Gyula nyugdíjának 
folyósítása dolgában is, anélkül, hogy Juhász Gyula tudot t volna ket tejük — egyébként 
sikertelen — kísérletéről. E levél hátul ján küldi a Megfáradt ember című versét „A jó makóiak-
n a k " szóló ajánlással ; így is jelent meg a Makói Friss Újság karácsonyi számában. December 
8-án Galamb Ödönnek ír hosszú levelet,128 melyben az ekkoriban írott Tanítások című vers-
ciklusának világnézetét fejtegeti. December 13-án érettségizik, ami egy újabb afférral, a sokat 
emlegetett „Pintér-üggyel"129 jár. Ugyanaznap Tet tamant inak küld levelet, egyebek közt 

m Petőfi-múzeum. 
126 Rieszék Makai Ödön rokonságához tar toztak. Riesz néninek — akit Etus ezután 

idézendő levelében „nagymamának" hív — unokája volt Riesz Teri tanítónő, később az 
újságíró Vermes Ernő felesége. Házuk a Szegedi utcán volt. (H. Kovács Mihály közléséből.) 
(Ma Szegedi u. 41.) 

126 József Jolán : i. m. 159. 1. Eredetije : Petőfi-múzeum. 
iá? péter László: Espersit János, 57—58. 1. 
128 GalambV i. m. 33—37. 1. 
m péter László : Adatok József Attila életéhez, költészetéhez. Szeged, 1954. 5—6. 1. 
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beszámolva benne az érettségiről, Pintér rosszindulatáról is.130 Tőle is a Tanítások verseire 
vonatkozó véleményt kéri, mikorra karácsony után lemegy Makóra. Úgy is tör tént . „Alig 
várta — írja József Jolán1 3 1 — hogy elmúljon karácsony ünnepe, sietett vissza János bá ty-
jához." 

5 

1924. január 29-i levelében1" számol be nénjének az Espersit mellett eltöltött egy 
hónapról. A levél eleje szabadvers, ritmikus próza : „Nagy idő volt az a hónap, amióta elvál-
tunk ; de nagy idő kell ahhoz is, hogy a vizek »felszálladjanak«, hogy azután bő, meleg 
csöppekben hulljanak az őket váró földekre. így találkoztunk megint most mi is, akármi t 
mondtál, akármit mondsz és akármit fogsz mondani, mert az eső akkor is lehull, ha a föld 
nem veszi magába. Nem tudok elég meleg szavakat találni, nem bírom önmagamat megvetni 
vagy csak össze is szidni, mert azóta férfibb férfi vagyok és a férfibb férfiaknak az a tulajdon-
ságuk, hogy hallgatnak és tűrnek, akkor is, ha nincs igazuk, mert van erejük és akara tuk 
elviselni a nem-igazság rongy-ruháját , ha már fe lve t ték 'magukra . Bocsánatot sem kérek, 
mert a bocsánat vagy adódik vagy nem adódik, és a legyőzöttek különben sem szoktak 
bocsánatot kérni legyőzőiktől." 

E homályos értelmű képes beszéd után napjai múlásáról számol be : „Szilveszter 
éjszaka fölléptem, kerestem 175 ООО koronát, ebben ugyan benne van két ott rögtönzött vers 
árverési díja is. 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 elolvastam Nietzsche Zarathusztráját és mondom, mindenben ellentmondok néki, 
csak a felsőbbrendű ember jövetelében értek vele egyet." 

Espersittel meglátogatták Szegeden Juhász Gyulát, kri t ikát írt Réti Ödön Zorka című 
regényéről, a makói lányok emlékkönyveibe verseket rögtönzött, köztük Espersit húgáéba, 
Sonkovics Miska barát jának menyasszonyáéba is. Beszámol arról is, hogy beidézték a rend-
őrségre a Lázadó Krisztus miatt , de Espersit biztatta : nem szégyen a börtön, az a fontos, 
hogy ne lopásért vagy csalásért üljön az ember.133 

E napokban írott versei közül a következőket ismerjük : Kövek (megjelent 6-án), 
Karácsony, És keressük az igazságot (keltj ük : 4-e), Az örök Polyphémos (9-én), A spenót (minden 
bizonnyal ugyanaznap), Mancinak és Miskának (22-én), Miért mondottál rosszat nékem (23-án), 
Lázadó szentek (28-án kelt, állítólag Lenin halálhírére), Villámok szerető/e (ugyanekkor). 

J anuá r végén ment vissza Pestre. Gyámja újból állást szerzett neki a Fővárosi Könyv-
kiadónál.134 Mint az ősszel a Mauthner-bankháznál, itt sem érzi jól magát , hamarosan ott is 
hagyja. Nem nyugodt családi életük sem : állandó a nézeteltérés, szóváltás közte és gyámja 
között. Júliusban lezajlik- a Lázadó Krisztus pöre a büntető törvényszéken — erről Galamb 
Ödönnek számol be június 17-én elkezdett, de csak július 13-án befejezett levelében135 — 
s ez is elkeseríti. Fáradtnak , üresnek érzi magát , kínozza gyámjának, testvéreinek tekintete : 
„mért nem mész már, mit lopod a napot !" Espersitnek is ír július 5-én, panaszkodik, kiönti 

130 Galamb : i. m. 48—50. 1. 
131 József Jolán : i. m. 162. I. 
132 Uo. 162—164. 1. 
133 vö . Péter László : Espersit János, 59—62. 1. 
134 József Jo ' án fölcseréli a két állást : szerinte 1923 őszén volt könyvügynök és 1924 

tavaszán, nyarán banktisztviselő (161., 164.1.). Ezzel szemben a Fővárosi Könyvkiadó Petőfi-
múzeumban őrzött igazolványának 1924. május a kelte, s Attila már 1923. dec. 13-án Tet ta-
mantihoz írott levelében (Galamb : i. m. 48. 1.) arról ír, hogy gyámja megint bankba akar ja 
tenni, pedig már egyszer volt ott s lá that ta , milyen kedvetlenül csinálta. A könyvügynökös-
ködés után — igaz — rövid időre (július 15-ig) mégis ismét a gyámja bankjában dolgozott. 
Vö. Péter László : Espersit János, 63. 1. 

135 Galamb: i. m. 51—53. 1. 
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szívét ; Espersit válaszában136 vigasztalja, és hívja Makóra. Le is jön, s bár Caca ott tartózko-
dása miatt nem János bátyjánál , hanem bizonyára Kesztneréknél száll meg, ekkor határozzák 
el — Juhász Gyulát is bevonva a tanakodásba —, hogy Attila ősszel a szegedi egyetemre 
iratkozzék.137 A makói barátok és lányok, Szegeden Juhász Gyula és a költőtársak — mind-
ezek természetszerűen határozták meg ezt a döntést. 

József Attila „makói" korszaka ezzel tulajdonképpen lezártnak tekinthető. Nem 
mintha többé nem járt volna Makón, vagy kivált mintha megszakadtak volna kapcsolatai 
makói barátaival. Sőt : szegedi egyetemi évei idején évfolyamtársai inkább makóinak tekin-
tet ték, mint szegedinek, hiszen hetenként, kéthetenként szombaton „hazau tazo t t " Makóra, 
s a vakációs napokat is rendszerint Makón, Espersit, Kesztner, Galamb és mások vendég-
szerető házában töltötte. 1924. szeptember 18-án is Makón van, amikor a makói Hollósy 
Kornélia színházban Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön egyfölvonásosait muta t ják be : 
ő is ott van a színház előtt készült híres fényképen, az „aradi t izenhármak" csoportjában. 
Október végén, november elején, a több ünnepből összeadódó néhánynapos vakáció já t ' i s 
Makón tölti, mégpedig Galamb Ödönnél, rendezgetve a következő verseskötet, a Nem én 
kiáltok anyagát egykori tanára, immár jóbarát ja segítségével.138 November 24-én levelező-
lapot meneszt Espersithez Makóra,139 hogy segítsen némi kölcsön-pénzzel, amin a kötethez 
szükséges papírt megvehetik. Amikor 1925. február első napjaiban elkészülnek a Nem én kiáltok 
piros bőrkötésű példányai, az első darabokat a makóiak kapják : Espersit, Galamb, Kiss 
Károly, Kesztner, Saitos, Kemény S á n d o r . . . 1 4 0 Február 15-én a Marosvidékben Galamb 
Ödön, a Friss Újságban Saitos Gyula ismertetik meleg szeretettel Attila új kötetét . Galamb 
Ödön több?k közt így í r : „József Attila neve ma már gyakrabban cseng fel Budapesten, 
mint Makón ; azért Makóra mindig szívesen tér meg. Megjelennek most ú jabb versei is : 
közülük is nem egy talán Makóra is hazatalál ." Majd a kötet jelentőségét előrelátóan ebben 
határozza meg : „Igen értékes dokumentuma lesz valamikor a kötet József Attila költészete 
kialakulásának. A költemények önmagukban is értékesek, de itt a fejlődés elevenségét t á r ják 
elénk." 

Olvassuk a Szeged című lap január 18-i számában, hogy február elsejétől kezdődően 
azACSEV — az arad—Csanádi vasúttársaság — két motorost állít forgalomba. A motorosok 
megrövidítik a Szeged és Makó közötti távolságot : József ^Atti la nyilván még ekkor is 
„haza jár" Makóra vasárnapozni. Március 8-án Espersithez írott leveléből — melyben egyéb-
ként a munkásmozgalomban végzett tevékenységéről először kapunk hiteles dokumentumot 
kezünkbe —141 szintén megtudjuk, hogy vasárnap, 15-én Makóra megy. 

De májusban vége szakad a szegedi tartózkodásnak ; nyáron Budapesten, ősztől már 
Bécsben van József Attila. Barátait , Espersitet,142 Galamb Ödönt,143 Tet tamant i Bélát144 

gyakran fölkeresi még Bécsből, Párizsból, majd ismét Budapestről is leveleivel, lapjaival. 
A Petőfi-múzeum őrzi a Nincsen apám kötet egyik előfizetési ívét : Tet tamant i Béla 

gyűjtöt te az előfizetőket ra j ta . Csak három név szerepel ezen : Barna János, Galamb Ödön, 
Falábú Jenő. A jó barátok szűkös tanári fizetésükből— nem fizethettek elő az amatőrkiadásra 
(15 pengő), csak az egyszerű változatra (2.20 P). 

136 péter László : Espersit János, 62—65. 1. 
137 Galamb : i. m. 54. 1. 
138 Galamb : i. m. 56—57. 1. 
139 péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 5, 1. 
140 Péter László : József Attila Szegeden, 42—43. 1. 
m péter László : Espersit János, 67—68. I. 
142 Uo. 68—70. 1. 
143 Galamb: i. m. 65—90. 1. Galamb egyik, 1926. jan. 1-én írott válaszát 1. Patyi : 

i. m. 223. 1. 
144 Petőfi-múzeum. (Tettamanti válaszlevelei.) 
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1929-ben írja róla Espersit János :14S „Makóra mindig visszatér. A múlt évben is 
nálam töltött két hetet s az idén a szomszédos Hódmezővásárhelyről, ahol nővérénél nyaralt , 
sűrűn meglátogatott ." Ezekről a látogatásokról a költő másik sógora, Bányai László is meg-
emlékezett,146 és egyikről, a Bartha Miklós Társaság makói szervezési kísérletéről 1930 nyarán, 
a résztvevő kortárs is beszámolt.147 Fábián Dániellel együtt akkor írták a Ki a faluba ! című 
röpiratukat : annak szellemében kívánta megmozgatni Attila a vidék értelmiségét. 

Valószínűleg ez volt utolsó makói látogatása.148 S bár írásos bizonyítékunk nincs, 
bizonyosra vesszük, hogy Espersitel, Kesztnerrel tovább is levelezett. Megmaradt a Döntsd 
a tőkét köter Kesztnernek dedikált példánya ezzel az ajánlással : „Kesztner Zoltánnak a régi 
szeretettel. Bp. 1931. márc. 24. József Attila."149 

Ez az utolsó dokumentuma József Attila makói kapcsolatainak. 

6 

Mit adot t Makó József Att i lának? Nem könnyű megvonni a makói évek mérlegét 
költészetében, hiszen kétségtelen, hogy a későbbi József Attila önálló hangja alig hozható 
közvetlen kapcsolatba zsengéinek kezdeti, útkereső, hatások mozaikjaiból összeálló tar talmi-
formai vonásaival. De tán éppen ebben : az útnak indításban, bátorításban, Ady és a Nyugat 
költőinek, majd Juhász Gyula és Kassák Lajos költészetének korai elétárásában, az önálló költői 
fejlődés előföltételeként : az irodalmi hatások szükséges magábaszívásában, e hatásokon való átjutás 
meggyorsításában volt szerepe Makónak. Mintha e makói környezet eleve tud ta volna, hogy 
с költői pályának rövid másfél évtized alat t a világirodalom csúcsára kell érkeznie : siettette 
őt, keresztülhajtotta a fiatal gyermekköltőt kora minden irodalmi áramlatán, hogy mi-
hamarabb megtalálja a maga-hangjá t , sajátos költői mondanivalóját . 

Makón ismerkedett meg a serdülő, az élet és a társadalom problémáira fölfigyelő 
fiatal költő az ellenforradalmi Magyarországgal : az osztálytársai, majd barátai és pártfogói 
által képviselt társadalmi rétegeken, általában egy jellegzetes magyar mezőváros társadalmán 
keresztül. I t t és a szomszédos Kiszomboron, Mezőhegyesen látta meg a paraszti élet, a paraszti 
munka nehéz terheit, s minden bizonnyal itt kapot t — a gyermekkori öcsödi, szabadszállási 
öntudatlan élmények után — először tudatosan befogadott ízelítőt a népköltészet kincseiből. 

E világnézeti és irodalmi jellegű funkción kívül kétségtelenül még nagyon gyakorlati 
hivatást is teljesített Makó a költő életében : ot thont adott a hiányzó helyett, apát a z elveszett 
helyébe, szeretetet a magányosság, árvaság ridegségében. 

S Makó adta a legnagyobb barátot is : Juhász Gyulát. 

(1955) 

145 Espersit János : Három költő. (Makai Emil, Juhász Gyula, József Attila.) = Csanád 
vármegye tíz évvel Trianon után. (Gyula, 1929.) 132. 1. 

146 Bányai László : Négyszemközt József Attilával. Bp. 1943. 51—52. 1. 
147 [H. Szabó Imre] Délvidéki Független Hírlap Naptára az 1947. évre. (Makó), 49—52.1. 
148 Saitos Gyula (i. h.) utolsó makói látogatásának az 1929. január 27-én lezajlott Ady-

estet ta r to t ta (amely Juhász Gyula számára valóban az utolsó makói út lett). Állítólag i t t 
nyilvánosan úgy vallott József Attila, hogy „eddigi életének s talán mindannak az időnek, 
ami még hátra van, legboldogabb esztendeje a makói villanytelep cseresznyefáinak árnyéká-
ban telt el". 

149 Birtokomban. 
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