
A KÜLÖNSZÁM MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTÁK: 
Szegedi Tudományegyetem / SZTE Hallgatói Önkormányzat 
SETUP Alapítvány / Hökkentő Szerkesztősége 

József Attila1 

levele nővérének, József Jolánnak 

Szeged, 1924. okt. 10. 

Kedveseim, este van, itt ülök a lámpás alatt és mint 
tegnap, tegnapelőtt, most is rátok gondolok. Kár, hogy 
én most ezt külön ideírom, hiszen nem lehet máskép-
pen, minthogy ti is tudtok erről. (...) 

...nagyon sokat tanulok, Magam se hittem volna, 
hogy ennyire képes vagyok. A magyar-francia szakot 
választottam, a két legnehezebb tárgyat: ti. én nem 
tudok franciául. Van egy csomó nőhallgató, akik mint 
tudnak, férfi pedig egyetlen vagyok. Egy héten öt 
francia óra van, kettő magyarul. (...) 

Képzelheted, mennyit kell tanulnom, ha tandíj-
mentesség miatt colloquálni és egyáltalán ha tudni 
akarok. Márpedig akarok. 

A tandíj beiratkozással 1,354.000,- K. és még tar-
tozom két részletben befizetendő 760.000,- K.-val. 
A lakás elég jó, nagyon kedves, drága nénitől vettem 
ki, mosással és egyebekkel együtt havi 400.000.- K. 
Tanítani nem igen tudok, mert d. u. 2-3-tól egész 6-7-
ig el vagyok foglalva az előadásokkal, amelyek négy 
nappal reggel nyolckor, két nap reggel kilenckor 
kezdődnek. Szokatlanul korán kelek mindennap 7, 1 
7 órakor. (...) 

Az egyetlen első éves vagyok, akit Bartók profess-
zor felvett filozófia szemináriumába! Nagyon szeret a 
magyar tanár. 

No, szervusztok. Legközelebb többet. Ölel csókol 
mindkettőtöket szeretettel 

Attilátok 
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A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának, 

a növelő közösségnek, 
a barátaimnak 

Surranva kell most élned itt, sötét 
vadmacskaként, ki néma hittel ugrik 
és karmol is szörnyen, tíz feszes körömmel; 
ki hogyha alszik, félig alszik és 
szembehasal a vésszel akkor is 
s villanva eltűnik, ha fáj a küzdelem. 

Vagy sárként kell majd tapadnod orvul, 
lábat, ha rádlép, nyalogatni puhán 
s mutatnod a hátad, hogy nyomát viseled 
és hogy mily becses néked ez emlék! 
medália hátadon s az asszonyod 
ott a piacon, délidőn róla dicsekszik. 

Ha ezt követed, élhetsz valahogy; 
bólinthatsz meleg ételek fölött 
és az esti csöndben leköpheted magad! 

Vagy föllázadsz, mindezt ha nem tudod 
és híredet most itt nem hirdetheti 
semmise akkor és legelső fürdőd is -
hiába volt! Mert mocskol e kor. De 
híred jövő, fiatal korokon 
vonul át égi fényeknél fényesebben! 

Gondold el! hogyha lázadsz, jövendő 
fiatal koroknak embere hirdet 
s pattogó hittel számot ad életedről; 
számot ad és fiának adja át 
emlékedet, hogy példakép, erős fa 
legyen, melyre rákúszhat a gyönge növendék! 

1934. február 5. 

1 József Attila az 1924-25-ös tanévben egyetemünk bölcsészkarának 
magyar-francia-filozófia szakos hallgatója. Szegeden jelent meg Nem én kiáltok című verseskötete. 
2 Radnóti Miklós 1930 és 35 között egyetemünk bölcsészkarának hallgatója. 
Itt szerzett magyar-francia szakos tanári diplomát és bölcsészdoktorátust is summa cum laude eredménnyel. 
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