
A képzőművészeitek eddigi törté
netéből tudhatjuk, hogy mestereik 
nemzedéküket céllal a jóért és 
szépért váló eszmékkel ajándékoz
ták meg. Ez a művészet hasznos
sága és nem az, hogy a lakásban, 
mint bútordarab szerepeljen, vagy 
a kereskedelem árújáyé váljék. 

Harsány! Béla 

JÓ2SBF ATTILA ÉLETE 

Soha még költő igézőbb jelszót 
nem tett fel versei élére, mint 
József Att i la : „Aki dudás akar 
k u n i . pokolra kell annak menni, 
ott kell annak megtanuli, hogyan 
kell a dudáti fújni." 

Dudás! Mi t jelentett ez a foga
lom József Attilának, akit a fe
rencvárosi proletár bárkaszárnya, 
az öcsödi ojtorcsapások, a teher
pályaudvarok tehervonatai, a mell
rákban pusztuló anya, 33 éves 
életének mimden halálos napjla és 
órája vonzotta-taszította az utolsó 
menedékig: a szerelemig és tébo
lyig, hogy egy lángész értelme 
benne kutassa, a Krisztusi élet 
határáig, a „dudás"-i élet tikát: a 
pokolrajutást. Mintha ő írta vol
na és miintha tudta volna! Ez lesz 
á sorsa: aki dudás akar lenni, 
pokolra kell annak menni. Hát 
memt, egészein a pokolig,, a .szár
szói tehervonat kattogó kelrekei 
alá. Ha már más út nem maradt! 

A kívül-belül leselkedő halál 
elől menekült József Att i la átko
zott költő volt. „Elhatároztam, 
hogy átkozott leszek", írta. De 
miért kell egy költőnek, a legna
gyobbnak, az átkozottak útját jár
ni, mindig a katakombák közjött, 
míg végre a világos értelem is a 
katakombák penészes kútjába hul l . 

József Jolán, az Att i la gyermek
kori versének Jocója megírta most 
a legszebb magyar proletárversek 
írójának életét, § m i ebben a 
könyvben a szárszói halállal vá
doló kérdésekre vártuk a választ, 
hogy megmondja, hogyan ment 
József Att i la a poklokra, a testi 
élet miféle rejtelmeit rejtették a 
költőt az elborult lélek zugaiba. 

Nagyon fáj ez a könyv. Hiszen 

most nincsenek KnJetenJei a ma
gyar, költők életének, hogy ment
hetetlenül börtönben sírjon egy 
magyar költő szíve. Az orvostudo
mány megállapította a tragikus 
költőről, mikor már egész valójá
val „kancsított". mikor könnyek 
között feküdt elegáns szanatórium 
kórtermében, — megállapította, — 
hogy súlyos diszpozíciók ülték 
meg /József At t i la lelkivilágát és 
az elmebaj jelentkezése előtt, a 
versek szokatlan képei már utal
nak az.„ólálkodó semmi" jelenlé
tére. Fogadjuk el az elemező or
vostudomány jelentését a költő 
éleftéről és betegségéről, de vájjon 
felmentést kap-e a társadalom, 
amely csak akkor adott Siesta-
szanatóriumot az élő magyar köl
tők legeredetibb tehetségének, ami
kor m&r menthetetlem volt. 

jiEgy élet borzalmai! Ilyen rém-
regényszerű címet adhatott volna 
a nővér a költő életéről írott 
könyvének. S nem írta volna 
rosszul. „Ez az én bajlom 
hogy ez az én életem" — 
vallotta qgvszer Att i la Móricz 
Zsigmondnak. Az élete — az volt a 
bajla. Ami a szegények menedék
helyén ellopott Jiideg káposzta és 
a Siesta-szanatórium között eltöl
tött élet árán egy lángész értelme 
számára megvilágosult: „a véges 
végtelen". És végtekn ellentét: a 
termelési earők odakint és az ösz
tönök idebent. Ez a kettősség —-
József Att i la élete. Az az áthidal
hat atlanság^ az utcUérhetieílenség, 
a szégyenletes élet: a jelen társa
dalmának rémregénysaerű beteg
sége. Hogy ő "eigyéni életében, füg
getlenül társadalmi helyzetétől, 
eljutott volna a szárszói sinek bor
zalmáig? 'Lehet, így vígasztal az 
orvos is, de vájjon m i határozta 
meg József At t i la egyedül lehet
séges egyéni életét, ha nem az a 
társadalom, amely »a baloldali" 
költőt és mindig csak ezt és nem 
a Költőt, függetlenül társadalmi 
szemléletétől nézte. Mennyi min
den van bezárva egy József Att i la 
szívébe!! K i tudja megmondani és 
lemenni, m i motoszkált benne, 
amikor a ferencvárosi rakodó pá
lyaudvaron őgyelgett és leste, ho-



gyan nul l a kocsikról a la. Kae-
sett, mint nagy darab kő, a való
ság. Amikor a valóság tudatossá 
lett benne, értelme keresni kezdte 
és felhozta, emlékei lerakódott 
páraiái alól (mint a gyermek a 
játékszert, este ha lefekszik), a 
valóság összetevő elemeit Versei 
telve vannak a gyermekkor lelki-
testi nyomorának romjaival. A 
költött versek világa: a tudatosí
tott valóság. És ez a tudatosított 
valóság a költött versek légkosa
rában taszította tél az értelmen. 
Mert az értelem nem birta el a 
próbát. 

József Jolánnak hálás lesz egy
kor a magyar irodalomtörténet, 
inert hűséges, szerető, lelkiismere
tes és a nagy vallomástevők hite 
és igazmondása csendül fel köny
vében. Valóban grandiózus alko
tás a JózsÉef Jolán könyve. Mint 
lélekrajz, mint egy költői ámok
futás ziháló, zokogó jellemzése, 
oly megragadó, szinte hihetetlen, 
hogy első könyve lenne írójának. 
Talán csak a testvéri kegyelet és 
hála adott sokszor túlvilágian 
éles, fájdalmas, világos kifejezése
ket a nővér tollára, hogy felmu
tassa a csodálatos fiút, a csodála
tos embert, a pokol tornácain tá
molygó költőt. 

Akik távol voltunk József Atti la 
életétől, talán meglepődünk azon, 
hogy József Jolán szavai nagyobb 
erővel érik azokat, akik a költő 
barátai voltak s nem szerették 
oly „szilajon", mint kellett volna. 
Ügy "tűnik néha, hogy József Jo
lán az Attilát ért sérelmek mér
legelésénél több vigasztaló obulust 
dob a költőtől távolállók és szem
benállók tányérjára, mint a bará
t i körre, amelv legalább utolsó 
éveiben a költő mellé állt, ha 
másként nem, de legalább a köl
tői magatartás és veleérzés vona
lán és k i is tartott vele abban a 
harcban, amelyet Attiláért is vív
tak a szép szó, mint érv, a meg-
győzés, az emberi érdékek kölcsö
nös elismerése érdekében. 

A magyar irodalomtörténet bel
ső ügye és egy szebb nemzedék 
feladata lesz eldönteni, k i érdem
l i a bírálat súlyosabb tollát, a 

barát-e akinek barátabteak kel* 
lett volna lenni, vagy aki idegén 
vol t ha nem is éppen ellenség. 
József Jolántól várjuk a további 
üzeneteket a magyar proletirtátua 
igazi, nagy költőjéről, a titkokról, 
amelyek Attilát és világát elnyel
ték. 

Fakata Béla 

VOLGA VOLGA . . . 
Egy beográdi mozgóképszínház 

egész csomó további szovjedfilm 
hozását hirdeti meg a már hetek 
óta látható Volga Volga . . . szü-
neti reklámjai közt. £z a jiókedvű 
f i lm kiválóan alkalmas ízelítő be
vezetőül a sorozathoz, mert oly 
pehelykönnyedén akar ési tud a 
közöttiséghez szólni, mint amilyen 
szióhoz ez már a hagyományoktól 
szoktatva van, mintha ezt monda
ná: látod, tudunk mi is nekedj örö
met szerezni problémákbatörés és 
izgalmak nélkül; vedd át ezt a 
jókedvet könnyű szívet, ami ben
nünket áthat. A f i lm „meséjével" 
hamar végezhetnénk; de ugyan k i 
tudja, hogy az ilyen műfajnak, 
ilyen garabonciás-jókedvű filmbo
hóságnak mi a tulaj donképenl 
tartama és mik a részletei? Min
den fontos benne, a laza körvo
nal épúgy, mint a fura helyzetek 
és csoportok: egy roppant nagy 
világ meglepő, felvillanó csere
pekben bemutatva. 

ÁM Binió nagy tömegének van 
egy (viszonylagosan) „istenháta-
möigötti" zúga, melyet még nem 
kapott fel az indusztrializáció 
szélvésze, amolyan idillikus he<-
lyecske, ahol persze van villany
világítás, meg telefon is, mert a 
közös áldásból még a legkisebbre 
is jfut valami, csakhát ott ezek a 
vívmányok és konfortok az élet
nek nem nélkülözhetetlen fontos
ságú összetevő részei, hanem ráa
dásai, melyeket az ember azért 
használ, hogy szörnyen örüljön 
neki, hogy mutassa, hogy nekünk 
is van ilyen, m i is „moderhek" 
vagyunk. így például a heiység 
„feje* sürgősen letelefonál a köz
ségi vízhordónak (aki járművével 
egyben a hivatalos személyszállí-
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