
a merőben napi érdekű, mai szemmel már 
mindenképp jelentéktelen közleményeket — 
repertórium-szerűén dolgozta volna föl a 
szerző. Igaz, hogy az „Irodalom — politika" 
és az „Irodalmi és kulturális társaságok" feje-
zetekalattmegtalálhatóminden lényegesadat, 
amely a baloldali csehszlovákiai szellemi élet 
irodalmon túli mozgalmairól is tájékoztat, 
de értékesek és az irodalomtörténetírás szem
szögéből sem érdektelenek azok a politikai 
cikkek, amelyek a kommunista párt szövet
ségi politikájával, a munkásegység vagy a 
fasizmus akkori helyzetének értékelésével 
foglalkoznak. Felhívhatta volna a figyelmet 
olyan írásokra, mint amilyen pl. Kun Béla: 
Az egység a győzelem előfeltétele c. Az Űt 
1936. 1. sz.-ban megjelent cikke, amely a 
szakirodalo.mban az eddig megjelent gyűjte
ményes kiadások és bibliográfiák tanúsága 
szerint ismeretlen. 

Az anyag elrendezése igen átgondolt szer
kesztési elvek alapján történt. Logikus 
áttekinthetőséggel csoportosítja az egyes 
országok, nemzetek irodalmát, s azokon belül 
az általános jellegű dokumentumokat és az 
egyes szerzők műveit. A kronologikus és 
az alfabetikus rendezés megfelelő kombi
nációjával érvényesíteni tudja a fejlődési 
folyamatok érzékeltetésének és a művek köny-
nyen megtalálhatóságának szempontjait. 
Mivel a bibliográfia nem összefoglaló, össze
gező, hanem elsősorban feltáró jellegű, talán 
szerencsésebb lett volna a kronológia még 
következetesebb alkalmazása. 

Kitűnő segédtáblázatok segítik az olvasót 
az eligazodásban, a sajtóanyag és a szerzők 
általánosabb megismerésében. A feldolgozott 
kiadványok könyvészeti leírása, a kevésbé 
ismert szerzők adatainak közlése, nevek azo
nosítása, álnevek és szignók feloldása mellett 
ezt szolgálja a szerző bevezető tanulmánya is, 
mely a feldolgozott sajtó történetének ismer
tetésén, jelentőségének értékelésén túl nagy
vonalú, de jó tájékoztatást ad a csehszlo
vákiai magyar irodalomról, más országok 
magyar és nem magyar irodalmaival való 
kapcsolatairól. 

A szocialista irodalom történetében a 
politikai sajtónak nagyobb jelentősége van 
mint minden addigi irodalomban. A két 
világháború közti időszakban magyar kom
munista költők ritkán juthattak hozzá, hogy 
műveiket kötetben megjelentessék. Az iro-, 
dalmi folyóiratokból is többnyire kiszorultak, 
s legállandóbb fórumlehetőséget a politikai 
lapok biztosítottak számukra. Ezek is több
nyire külföldön jelentek meg, s a kutatók 
számára is szinte hozzáférhetetlenek. Nem 
írható meg hitelesen addig a magyar szocia
lista irodalom története amíg a csehszlo
vákiai sajtó után nem kerül sor a bécsi, a 
weimári, a szovjetunióbeli, a francia és az 
amerikai magyar kommunista sajtó feldol-
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gozására. De bőven van felfedezni való még 
a hazai napilapok hasábjain is. Botka Ferenc 
bibliográfiája igen jó kezdeményezés az ilyen 
anyagok feltárásában, s a XX. sz.-i irodalom
történetírás érdeke, hogy folytatása legyen a 
többi területeken is. 

Varga Rózsa 

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallo
másai tükrében. Bp. 1967. Szépirodalmi 
K. 187 1. 

A kortárs-barát szemével követni egy írói, 
emberi pályát — különös, kivételes lehető
ség, és a mű, ami így létrejön, pótolhatatlan. 

Féja Géza nem a pálya tudományos, 
monografikus feldolgozását adja, hanem az 
élmények, a jól ismert helyzetek, a nagyrészt 
együtt átélt korszak irodalmi, politikai, 
emberi eseményeinek közös élményét, a 
belülről megismert és megértett kompliká
ciók magyarázatát könnyedén, de nem felüle
tesen. Tollából elakadás nélkül, engedelmesen 
ömlenek a mondatok; részben saját élete, 
élménye is az író-baráté, Tamási Ároné. 

Ha útjaik nem is az indulás elején, de 
korán találkoztak. Ugyanazt a célt szolgál
ták: bajtárs-baráti, írói kapcsolatuknál lehet-e 
valami összekovácsolóbb, az összetartozás ér
zését halál után is megőrzőbb? Azt hiszem 
nyugodtan állíthatjuk, kevés méltóbb írója 
akadhatott volna ennek az életrajznak. 

A közös élmények megadják az atmosz
féra-teremtés lehetőségét. TamásiÁron világát 
átélten tudja ábrázolni Féja Géza. De nem 
enged a könnyű út csábításainak: mozzanat
ról mozzanatra kutatja fel író-barátja életét, 
születésétől haláláig. Megkeresi a régi doku
mentumokat és nemcsak átolvassa, újra
olvassa, hanem át is éli Tamási Áron műveit. 
Feltárja az alig sejthető összefüggéseket az 
élet, a környezet, a család, és az írások, a 
mű alakjai és atmoszférája között. 

A cím kifejezi a mű profilját: Tamási 
Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Féja 
írása onnan indul el, ahonnan Tamási: a 
távoli székely falu egyszerű környezetéből, 
egyszerű emberek közül. A környezetrajz 
valósághű feltárása különösen helyes kiin
dulópont egy Tamási-életrajznál, mivel nála 
maga az élete, gyermekkori környezete 
magyarázza a művet. Ez a „forrás", aminek 
ismerete nélkül érthetetlenül nézünk furcsa 
székely figuráira. 

Tamási Áron különleges alakja irodal
munknak: előzménye nincs, utánzása nem
csak lehetetlen, de korszerűtlen is lenne. In
dulásakor sokan hasonlították Szabó Dezső
höz. Helyesen mutat rá Féja Géza, hogy 
Szabó Dezső hatása jelentéktelen, hiába akarta 
maga Szabó Dezső is Előörs-beli cikk-förmed-
vényében, önmagát istenítve, epigonjává 
süllyeszteni Tamásit. 



Egyetlen valódi irodalmi előzménye a 
népköltészet, a ballada. Balladás története
ket írt, néha még a ballada hangját, formáját 
is átvette játékos, de mégis komoly írói kísér
letképperi. Tamási írásainak tárgya, a székely 
életforma, kedvezett a balladának. Csak 
székelyekről tudott írni, székely módra — 
ebben egyedülállót alkotott. Otthon van: 
könnyedén teremti meg alakjait, művei 
hangulatát s nem utolsó sorban csodálatos, 
teljesen egyéni nyelvezetét. 

Féja a művet sikeresen magyarázza a 
környezetből. így képes arra, hogy az életmű 
lehetőségeit és pozitívumait, ugyanakkor 
viszont hibáit és korlátait is feltárja. Hármas 
motívumot emel ki a művek során keresztül: 
azt, hogy Tamási a folklór világképét irodal
mivá tudta emelni; hogy székely világát, ezt 
a zárt világot, különösségével együtt irodalmi 
közkinccsé tette; s hogy nyelvi varázsával 
lenyűgözi azt is, aki ellenérzéssel kezdi 
könyveinek olvasását. 

Végig kíséri sikereit, elbizonytalanodását, 
kétségeit, újra-lendüléseit. Nem szobrot emel, 
hanem az embert mutatja meg. Nem felejt
kezett meg arról sem, hogy Tamási művét a 
korabeli erdélyi irodalom áramába helyezze. 
Bár csak felvázolja az erdélyi irodalom mozgo
lódásait, csoportosulásait, hiszen ez a téma 
már külön tanulmány tárgya lenne. 

A kitűnően felépített és végigvezetett 
életrajzot jól zárja le az összegező-elrendező 
végszó és kiegészítésül jó szolgálatot tesznek 
a későbbi kutatásnak a mellékelt életrajzi 
adatok. Ez a gonddal felépített életrajz vagy 
még helyesebben életmű-rajz nem pótolja 
a későbbi nagyobb elemző monográfiát, azon
ban nélkülözhetetlen segítséget ad ad annak 
megszületéséhez: a barát, a kortárs közvetlen 
közelről megtett vallomásait. Ha értékelésé
nek egyes részleteivel lehet is vitatkozni, 
vagy Tamási életének egy-egy szakaszát 
kissé vázlatosabban tárgyalja is, a teljes 
utat helyesen látja, a mű lényegét helyesen 
méri. Ebből a távlatból (mikor ezeket a soro
kat írom, éppen egy éve temették Tamási 
Áront) nem lehet még többet kívánni. A 
tudós-baráti kegyelet ezt a művet tette az 
egy éve halott író emlékművévé. 

Sinka Erzsébet 

Nagy íróink I. Segédkönyv az általános 
iskolai irodalomtanításhoz. Szerkesztette 
Lengyel Dénes. Írták: Balogh László, 
Beké Albert, Lengyel Dénes, Makay Gusztáv, 
Megyer Szabolcs. Bp. 1966. Tankönyvkiadó 
V. 303 1. 

A kötet alcíméből nyilvánvaló, hogy 
szerzői előtt a pedagógiai szempont volt az 
elsődleges. Ugyanakkor nélkülözhetetlen iro

dalomtörténeti nézőpontjainak értékelése is. 
Az első fejezetben Lengyel Dénes bő példa

anyaggal tárgyalja a folklór néhány lényeges 
kérdését. Érdekesen kíséri nyomon a Beckó 
váráról szóló monda változásait Mednyánszky 
Alajos, Mikszáth, majd Benedek Elek tollán. 
(Vajon miért nem említi meg Kisfaludy 
Károly drámáját?) Feltűnő, hogy az iroda
lomtörténetben ma már nem használatos 
„kuruc kor" megjelölés szerepel (17.) és 
hogy a következő fejezetben a „kuruc költé
szetet" mint egységet kezeli a szerző. (Vö. 
Klaniczay, ItK 1962. 63. és Bóka - Pándi: 
A magyar irodalom története 1849-ig. Bp. 
1964. 170.) - A Fazekas Mihály költészetét 
bemutató fejezetet (Balogh László) Makay 
Gusztáv dolgozata követi. Ez a gondosan 
megírt Csokonai-tanulmány lehetne talán a 
példa arra, hogyan lehet a tudomány és a 
didaktika szempontjait összeegyeztetni, 

Megyer Szabolcs és Makay Gusztáv 
nyomon kíséri, hogyan alakul Kölcsey és 
Vörösmarty lantján a nemzet "sorskérdései 
iránti aggódás és felelősségtudat a politikai
eseményeivel kapcsolatos állásfoglalás hatá
sára és hogyan jut el e két költőnk osztálya 
bírálatáig. A Zalán futásában Makay a nemesi 
nemzet költődének alkotását látja ugyan, de 
adós marad e felfogásból eredő gyakorlati 
következtetéssel: Vörösmarty a katonai eré
nyek hangsúlyozásával a birtokos osztálynak 
akart kedvében járni, mivel „a vérrel való 
adózás ősi hagyományát rendi kiváltságai 
erkölcsi jogalapjaként igyekezett elfogad
tatni." (A m. irod. története III. Szerk. 
Pándi Pál. Bp. 1965. 446-447.) 

Beké Albert tanulmánya a kötet leghosz-
szabb fejezete. A vitathatatlanul szép, ala
pos verselemzések mellett néhány részlettel 
kapcsolatban kifogások merülnek fel. A 
szerző nem követi nyomon kezdettől fogva 
Petőfi politikai fejlődésének és történetszem
lélete kialakulásának útját: nem ír arról, hogy 
44-ig a liberális patriotizmus álláspontját 
vallotta és nem szól a hegeli dialektika hatá
sáról. (A m. irod. története III., 769-771.) 
A hazáról c. költeményt elemző részlet beve
zető mondatának utalása pedig azt a téves 
képzetet keltheti, hogy Petőfi előtt csak 
Vörösmarty állította szembe a hajdani dicső
séget a sivár jelennel. Helytelennek tartjuk 
egy-egy költemény értékelésében a szuper-
lativuszokat: a Petőfi — Arany levelezésben 
legszebb a Levél Arany Jánoshoz (184.). a 
Falu végén kurta kocsma „a költő legtisztább 
műve" (188.). 

Megyer Szabolcs kiemelkedő verselem
zéseket magában foglaló Arany-tanulmányá
val kapcsolatban mindössze néhány apróbb 
észrevételünk van. Hiányoljuk a nemzeti 
irodalomról alkotott Arany-koncepciónak, 
valamint a népiességről vallott felfogásának 
kifejtését. A Toldinak szentelt lapot — a mű 
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