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A z ifjú költő makói olvasmányai
József Jolán emlékezéséből tudjuk, hogy a betű szeretetét a sokbajú, nagyon szegény, de gyakran és örömmel olvasó Mamától örökölték gyermekei. Eleinte filléres
regények, közönséges kalendáriumok jártak körbe, a Curriculum vitae-ből azonban
tudjuk, hogy az első valódi olvasmányélmények a népmondák voltak. Ágy bérlőj ük,
Tittel (vagy Kittel) Margit kis bőröndjéből kerültek elő később Szabó Dezső, D'Annunzio, Kaffka Margit, Anatole Francé, Dosztojevszkij könyvei. És versek, Ady versei! Jolán szerint a Tanácsköztársaság idején Attila már Lenint olvas. Az Állam és
forradalom haláláig könyvtára egyik féltett kincse.
Ezzel az irodalmi érdeklődéssel és olvasottsággal érkezik 1920-ban Makóra, ahol
a pártfogók sora látja el nagyszerű könyvekkel. Az ötödikes gimnazistát egyelőre a
tanulás köti le. Különbözeti és felvételi vizsgát kell tennie. Mindenekelőtt be kell
pótolnia négy év latin anyagát. Nem hiába írja nővérének, Jolánnak:
„Rémes, el sem hiszed, mennyit magolok. Még egy perc szabadidőm sincs. Vasárnap sem. Mert — majd elfelejtettem mondani — hogy már van egy tanár, aki
előkészít — akkor is kapok órákat. Most nem érek rá verseket írni, mert levelet is
csak vasárnap szabad. De leckét azt írhatok bőven: pl. magyar órán a tanár azt
mondta (mikor kijavították a dolgozatokat), a következő dolgozat címe „A vagonlakók" hét oldal október 26-ra. És erről kell írni valamilyen hazafias dolgozatot.
Éppen most fogalmazom. Ma őrült munkát végeztem. 120 szót kikeresni a nagy szótárból, leírni a magyar jelentésükkel együtt — és egy szónak több jelentése van —
nem gyerekjáték... Már sokkal szebben írok, de most nem tudok, mert már görcs
van a kezemben és még Ovidiusból be kell vágni 16 s o r t . . . Képzeld csak még, a
vagonlakókon kivül mit kell írni: Pázmány Péter négy ünnepi beszédének a tartalmát — A beszéd maga 62 nyomtatott oldal. És Mikes Kelemen törökországi leveleiből 7 = azaz hetet. Rémes ugye? Ez 32 oldal."
Az Erdélyből menekült családok részére nem tudtak minden esetben lakást biztosítani, átmenetileg a vasútállomásokon vagonban húzták meg magukat. Ilyen „vagonlakó" volt Galamb Ödön tanár is.
A kötelező olvasmányok nagy példányszámban voltak találhatók a gimnázium
ifjúsági könyvtárában. Zágoni Mikes Kelemen Válogatott törökországi leveleinek a
Franklin Társulat 1882. évi kiadását használták. A makói múzeumba került példány
előzék lapján József Attila hatodikos osztálytársának, a vetélytárs Petrásovitsnak
több aláirása látható. Valószínűleg a következő tanévben, ismétléskor olvashatta,
ugyanis ő egy évvel később érkezett Pázmány Péter Válogatott egyházi beszédeinek
1889. évi, szintén Franklin társulati kiadását használták, amelyhez 32 oldalas szótár
tartozik. A sok elavult szó miatt egy tizenöt éves diáknak nem lehetett könnyű
olvasmány.
December 4-i levelében az újabb kötelező olvasmányokról ír és azok kivonatolásáról.
„Kedves Etus, légy szíves küldd el azt a nagy tiszta lapú könyvet, amelyet a
Gabi hagyott nálunk és neked adott. Neked az úgysem kell, és nekem szükségem
volna rája, kivonatokhoz. Ugyanis itt az összes házi olvasmányokból kivonatot kell
készíteni — bő tartalommal, és ha füzetekbe írnám, úgy az drága mulatság volna,
mert egy füzet itt 20 K kerül. Éppen ma adtak fel Jókai művei közül három regényt
és B. Eötvös egy művét, 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."
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József Attilának jól jön a november 2-án kiadott szénszünet, mert az internisták
— háromójuk kivételével — hazautaznak, ő ez alatt a latin lemaradását be tudja
hozni. Előbb Jirkovszky Sándor, majd Galamb Ödön készíti elő a különbözeti vizsgára. Otthonról több alkalommal latin és német szótárt kér. A nyelvek tanulásával
kitűnően halad, már novemberben latinul, decemberben német nyelven ír haza
levelet.
József Attila, mint ötödikes gimnazista derekasan megállta helyét, osztályfőnöke
kötelességtudónak tartotta. Az első évben kedvtelésből alig-alig juthatott ideje olvasásra, minden idejét lekötötte a tanulás. Eperjessy Kálmánnak az a megjegyzése,
hogy „meglepően informálva volt az irodalmi élet kérdéseiről", már a hatodikos
diákra vonatkozik. Tettamanti Béla is ekkor kerül közelebb hozzá:
— Korához mérten — írja — feltűnően nagy tájékozottsága és szellemi fejlettsége lepett meg; az a széles tudásvágy, amely a megismerésnek szinte minden területére kiterjed.
A gimnázium tanári könyvtárának 1921-ben 4983 kötete van, az ifjúsági könyvtárnak pedig 6393; az előbbinek Tettamanti Béla, az utóbbinak Takács Lajos az őre.
A tanulók kizárólag az ifjúsági könyvtárat használhatták. Az internátusnak külön
könyvtára nem volt, napilapok és folyóiratok sem álltak a diákok rendelkezésére.
Noha akkoriban még a felsőbb osztályos diákok között is megvolt a három lépés
távolság (Attila is magázta az egy-két évvel felette járó iskolatársakat), de még inkább áll ez a diák—tanár kapcsolatra. Ez alól József Attila egy kicsit kivétel. Először
Galamb Ödönhöz kerül közel, tőle kap legtöbb megértést és szeretetet, élete végéig
mély barátság fűzi őket egymáshoz.
József Jolán nyomán valóságos legendái alakká nőtt Tittel Margit, aki megkedvelteti a gyermek József Attilával Adyt, nyilván ebben sok túlzás is van. József
Attila egykorú leveleiből egyértelműen kiviláglik, hogy 1921 őszén kerül a Vér és
arany költőjének hatása alá. Október végén köszöni meg Jolánnak az Ady-kötetet:
— Nagyon köszönöm Adyt — már adybb vagyok Adynál.
December elején Jolánnak így ír:
— Apropos, tegnapelőtt írtam egy verset, ez a legutóbbi — egyik tanár, aki különben igen művelt és mégis szerény ember, azt mondta rá, hogy ebből az egy versemből látja először azt a szellemet, amely érvényesülni fog, s erre föl adott három
kötet Adyt, ezek: „A magunk szerelme", „Új versek" s „A halottak élén".
Majd így folytátjá:
— Karácsonyra csakis Adyt kérek!
A művelt, szerény tanár Galamb Ödön, aki 1941-ben könyvet ír József Attiláról,
ebben maga is felidézi ezt az epizódot:
— Petőfit, Aranyt, a régieket eléggé ismerte már. Ekkoriban vettem meg Ady
verseinek valamely olcsó kiadását. Egyenként adtam neki a köteteket s beszéltünk
arról, amit olvasott. Makón akkor még az Ady-versek sokak előtt tiltott gyümölcsök
voltak, az iskolában nem igen említették őket.
Galamb Sarolta a makói múzeumnak ajándékozta az édesapja könyveiről 1922
decemberében készült jegyzéket. Ebből — mint harmadik forrásból — ellenőrizhetjük
az előbbi leírásokat. Ady Endre hat munkája szerepel Galamb Ödön könyvtárában:
Gyűjtemény verseiből, Magunk szerelme, Halottak élén, Vallomások, Sáppadt emberek, Tízmilliós Kleopátra. Hiába keressük a József Attila fenti levelében, megnevezett
Oj versek kötetet, valószínűleg a Gyűjteményes verseiből című lehetett nála. 1923
májusában Galamb Ödön újabb Ady-köteteket vásárol: Vér és arany, Ü j versek,
Szeretném, ha szeretnének, Az Illés szekerén, Az utolsó hajók.
Galamb Ödön rendszerető ember volt. Könyveit szakcsoportok szerint tartja
nyilván.
Külön figyelmet érdemel a könyvjegyzék végén a kölcsönzésről vezetett kimutatás. A Szépség koldusának megjelenésekor, 1922. december 20-án öt könyvet kért
kölcsön József Attila tanárától.
Kiss József összes költemények
Czeglédi Költemények
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Karinthy Frigyes így írtok ti
Bergson Bevezetés a metafizikába
Vergilius Aeneise
Az első három müvet 1923. február 11-én szállította vissza, Bergsont 25-én, Vergiliust
30-án. 1923. május 3-án Kornis Gyula Pszichológiáját kérte kölcsön és július 30-án
vitte vissza.
Galamb Ödön rendkívül lelkiismeretes tanár volt. Hogy mennyire szerette tanítványait, azt éppen József Attilához való viszonya bizonyítja. Az aszpirines öngyilkossági kísérletkor hiába volt a meggyőző szó, ezek lepattogtak róla, de amikor maJ
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GALAMB ÖDÖN KÖLCSÖNZŐ FÜZETÉBŐL

gához ölelte és megcsókolta az elhagyott gyermeket, akkor felzokogva adta beleegyezését, hogy segítsenek rajta. Csak a szeretet érzése hozta vissza az elárvult diák
életkedvét.
Galamb Ödön nemcsak könyvet adott a diák költő kezébe, de az olvasmányélményeit meg is beszélte vele. Már egyetemre jár József Attila, amikor lelkesedve írja
tanárának, hogy hoz Makóra egy „nagyszerű, szenzációs, zseniális" verseskötetet,
Pintér Ferenc Ostromolják a várost című munkáját. így kezd egyenrangú partnerré
válni az ifjú egyetemista.
A legderekabb makói irodalmi mecénás, Espersit János is atyai szeretettel istápolja az ifjú poétát. Házában otthonra lel, ahol minden ihletésre készteti az író lelkeket. Amint Juhász Gyula mondta:
— Ennél szebb, hangulatosabb, munkára, alkotásra serkentő lakást még nem
találtam.
József Attila — amikor otthagyja az internátust — befészkeli magát az Espersit
házba. Napközben a dolgozó szoba „ölelő csönd"-jében ír és olvas, alvóhelye az alsó
épületben van.
Juhász Gyula egyszer így nyilatkozott:
— Magam is csodálkozom azon, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sokat lehet írni,
de azé a könyvtárszobáé az érdem. Ott leküzdhetetlen kényszer h a j t j a neki az embert a munkának. Roskadásig megrakott könyvespolcok takarják el a falat, alig
marad hely a képek számára.
1924 januárjában József Attila is beszámol Jolánnak az Espersit ház munkára
serkentő hangulatáról:
72

— Nyugodtan, szépen elmúltak a napok az én szerető János Bácsim mellett. Dolgoztam sokat, tíz egynéhány jó verset és egy egyfelvonásos drámát írtam, többek
között már félig elolvastam Nitzsche Z a r a t h u s z t r á j á t . . .
A dolgozószoba egyik szobra is megihleti József Attilát:
Aszonyra várok, aki vággyal telve
most szép forró kezével
hajamba túrna s nagyon megölelne.
Asszony. S villogna bőre a homályba
mint ez a szoborasszony,
kire félénken hull a holdvilága.

A MAKÖI DIÁK

Espersit János — valószínűleg 1921-ben — leltárba vette könyveit. A makói múzeumban őrzött kimutatás 1071 kötetet tartalmaz. Megtalálható benne klasszikus és
modern szépirodalom éppúgy, mint politikai munkák vagy egyéb szakirodalom.
Espersit 1919—21-ben napi kiadásairól is vezetett feljegyzést. Ebből kitűnik,
hogy két-három naponként vásárol könyvet. Halála után könyvtárának jelentős része
a hódmezővásárhelyi városi könyvtárba és a Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárába
került. Hátramaradt könyveit 1970-ben leánya, Espersit Mária antikváriumban értékesítette.
József Attila makói éveinek utolsó szakaszán, illetve későbbi látogatásai során
talán legtöbbet Kesztner Zoltán villanytelep-igazgatónál tartózkodott. Ez a különös
ember szintén a könyvek bűvöletében élt. Ismerősei ma is emlegetik, hogy — Espersit Jánoshoz hasonlóan — még az utcán is (sétálgatás közben) könyvet olvas. Napilap
sem Espersit, sem Kesztner lakására nemigen jár, ezt a kávéházakban olvassák el.
Ugyancsak ott vitatják meg a napi politikai eseményeket és könyvélményeiket.
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Kesztner Zoltán könyvtárának jegyzéke 1919-ben készült el. Míg Galamb Ödön
és Espersit János maga vonalazta füzetet használ erre a célra, addig Kesztner Zoltán
az egyik makói nyomdában leltárkönyvet rendel, a díszes kötés már saját keze munkája. Jelmondata: Quaerens quem devoret! (Amit keres, olvassa el!) Könyveit szerzők szerint csoportosította, de szakonként is nyilvántartotta. Könyvei között a lepkehatározótól Kantig sok minden megtalálható. A könyvtár gerincét a külföldi és magyar klasszikusok művei tették ki, illetve az akkori modern irodalom.
Kesztner Zoltán a polgári forradalom idején tisztséget is vállalt. 1918-ban megválasztották a Nemzeti Tanács tagjának. Könyvei között Marx és Engels életrajza,
A kommunizmus alapelvei és Népszava-kötetek is vannak. József Attila Freudot is
olvashatta Makón, Kesztner könyvtárában két műve megvolt
Dr. Fried Ármin fogorvos, a kiemelkedő Kossuth-párti politikus lakásán is többször megfordult József Attila. Milotay István, a kor ismert publicistája megjegyzi
róla:
— A dolgozószoba egyik fala a padlótól szinte a plafonig csupa könyv, német
szociológiai munkák, orvosi szakfolyóiratok, magyar szépirodalmi és történeti munkák.
József Attila néhány jó öreg komája között nagyon jól érezte magát Makón.
Mohó szomjúsággal szívta magába a tudást, látóköre egyre tágult. Nem véletlen,
hogy Makót Maros menti Konstantinápolynak nevezte. A helység szellemi életéről
Juhász Gyula igy vall:
— Kevés alföldi városban él együtt annyi értékes és fogékony, igazán európai
érdeklődésű és szellemű kultúrember, mint M a k ó n . . . Mivel a mozin k í v ü l . . . alig
akad más szórakozás (az állandó színháztól még messze van Makó), bizony a könyvek divata nem a legutolsó itten, és Romáin Rollandnak és Mereskovszkijnak, Ady
Endrének és Karinthy Frigyesnek csakúgy akadnak hívei, mint — honny sóit —
Erdős Renée-nek és Forró Pálnak . . .

74

