
Búcsú Tamás Attilától

Sokunk számára más lett, kevesebb lett nélküle a város. Már néhány éve, amikor-
tól a betegség mindinkább megvonta erejét, s egyre kevesebbet láttuk, egyre rit-
kábban találkozhattunk vele legendás nagy sétái alkalmával. Ha csak tehette, gya-
log járt az egyetemre, s mint egyszer elárulta: a séta, a gyaloglás még pesti, ifjúko-
ri szokásaként maradt meg a merengés, a gondolkodás, a napi számvetés kereté-
ül. Így indult el kamaszként szeretett költôje, József Attila ferencvárosi nyomait ku -
tatva, egy egész életen át megértési feladatot adó versein magában tûnôdve, így
csatlakozott egy enyhe ôszi délutánon az egyetemisták eufórikus menetéhez, meg-
sejtve a keserû vereséget, így sétált Szegeden a Tisza-parton, így emlékezett meg
titokban az eltiport prágai tavaszról, s így: figyelmesen, fürkészôn járt-kelt a deb-
receni Nagyerdôn. Tán szebb és izgalmasabb helyekrôl jött, de becsülte a várost,
ahol nyugalomra és barátokra talált. Nem bolyongott, nem téblábolt, a rá jellemzô
konoksággal, céltudatosan járt a világban. Egyetemistaként egyszer csatlakoztam
hozzá. Nehéz volt vele felvenni a lépést, nehéz volt vele szóba elegyedni. Tar -
tózkodó volt és tapintatos, nem tartozott azok közé, akik erôltették a fölszínes is -
meretségeket és a tartalmatlan csevegést, de annál inkább kedvelte az elmélyült
eszmecserét. Csak akkor szólt, ha érdemben szólhatott. Komolyságot, teljesítményt
várt el ekkor is, magától és a másiktól. Még a gyakori tréfálkozásnak is ez adta a
hátterét. Ezekben a beszélgetésekben minden megnôtt, csak a magunk fontossá-
gának hiú tudata csökkent. Ilyenkor nem oktatott, de erre tanított. 
Tamás Attila által több lett a tudomány. A marxizmus klasszikusainak valóságos

ismeretén is alapuló mûveltsége, az egyedi gondolkodásforma megtalálásának igé-
nye miatt a fiatal irodalmár – az ötvenes évek levegôtlen présében – nagy kocká-
zatokat vállaló útkeresése során arra törekedett, hogy megtalálja a mûvészetértés
méltóbb, komplexebb változatait. A nehezebb utat választotta, amikor váltig ra -
gaszkodott az irodalomértelmezés elméleti megalapozásához, az interpretáció le -
hetséges kontextusainak bôvítéséhez. A kor uralkodó irodalomértelmezési gyakor-
latával szemben a mûalkotás üzenetének megfejtését egységben látta a formai
közvetítés rendszerével. Így lett Arany, Ady és József Attila költôi világképeinek
egyik legjobb ismerôje és magyarázója. Kezdeményezôje és alakítója volt annak a
hatvanas évek elejétôl-közepétôl kibontakozó irodalmi diskurzusnak, amely sokat
tett a mûvészi értékek eminensen esztétikai elfogadtatásáért. Töretlen szakmai kí -
váncsisággal és bámulatos felkészültséggel vetett számot a lírai mûalkotás sajátos-
ságaival és az irodalmi érték mibenlétével, a stílusirányzatok sorával és a magyar
modernség értelmével. Részleteiben is kidolgozott, árnyalt képet adott a huszadik
századi magyar irodalomról, az említetteken túl és mások mellett Babits, Kosz -
tolányi, Radnóti, Weöres Sándor és Illyés Gyula mûveirôl. Általa jobban értjük va -
lamennyijük írásmûvészetét. Általa jobban értjük magunkat. Kifinomult, gondo lat éb -
resztô verselemzéseit most is idézik, használják a költészet legfiatalabb kutatói is. 127



Példásan elfogulatlan és elôzékeny kutató és tanár volt. Nem a gyors tetszés
kiváltása vezette. Önmagát háttérbe vonó szemérmességgel és makulátlan mód-
szerességgel adott elô: a tárgy szeretete és a tudás méltánylása ösztönözte. Hall ga -
tói – Szegeden, Debrecenben és Bécsben – megtanulták becsülni ezt a szi kár, szi -
go rú tanítási módot. Mesélik, hogy amikor utoljára tartotta meg a József Attiláról
szóló speciálkollégiumát, egy hirtelen kitörô zivatar az egész épületben áramszü-
netet okozott. Estvéli kurzusról lévén szó, a kis gyülekezetre teljes sötétség borult.
Az érthetô riadalmat az elôadó azzal hidalta át, hogy higgadtan tovább folytatta
elôadását. Egy este a debreceni egyetemen: elkezdett az esô esni, de mintha mind-
egy volna, el is állt, s a szemináriumban a kényszerûen jött, órányi sötétben, im -
már semmitôl sem zavartatva, valahol belül gyújtva fényt, Tanár Úr arról beszélt,
aki rôl a legjobban szeretett. 
Ahogy egy pályatársa jellemezte: életmûve módszeres elôrehaladással, követ-

kezetes belsô logikával bontakozott ki. Eleven és saját kérdések vezették. A köte-
lesség és a pontosság embere volt, lehetett bár nevelô vagy középiskolai tanár,
egyetemi oktató, szerkesztô, rektor helyettes, az Alföld hûséges szerzôje vagy ön -
kormányzati képviselô. Az ügyek és értékek mellett habozás nélkül, bátran és
határozottan állt ki, s leginkább csak akkor pihent, ha a Balatonon könnyû szélben
vitorlázhatott. Féltve ôrzött szellemi függetlenségét fel nem adta semmiért. Ke ve -
sebb elismerésben részesült, mint amit megérdemelt volna, de nekünk nagy ado-
mány volt, hogy ismerhettük, hogy tanulhattunk tôle. Attila, többet adtál, mint
kaptál és semmit sem pazaroltál el. Nyugodj békében, Isten veled! 
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