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Tamás Attila (1930–2015)*

Kevés irodalomtörténészről mondható el, hogy annyira egyértelműen adekvát iro-
dalmi témákkal és kategóriákkal élt volna, mint Tamás Attila: költői világkép, mű-
vészeti létértelmezés, a nyelvi műalkotás jelentése, a líra keletkezése és funkciói, az 
érték, személyesség és tárgyiasság – megannyi tanulmány és monográfi a szól mind-
erről. Ugyanakkor mégis mintha folyton a közösség, a nemzet, sőt az embernem 
teljessége és boldogulása izgatta volna. Szerepe lehet ebben a történelemnek is. 
Kamaszfővel élte át a keresztény-nemzeti értékrend katasztrófába sodródását az 
1940-es évek első felében, ami után fokozott érdeklődéssel fordult más világértel-
mezések, elsősorban a marxizmus felé. A lelkes azonosulástól azonban nemcsak er-
kölcsi igényessége óvta meg, hanem intellektuális következetessége is.

Az MDP-be nem lépett be (utódpártjába sem), pedig ez előresegíthette volna pá-
lyáján. Viszont az 1945 előtti viszonyok idealizálása is bosszantotta 1989 után. Valami 
gyökeresen újat tudott volna elfogadni, egyenlőség és humánum szövetségét, az osz-
tály nélküli társadalom demokratizmusát, melyben a halhatatlan remekművek (ki-
tartó és értő élvezője volt a társművészeteknek) biztosítanak példát és eligazodást. 
Talán a Sztálin halálát követő enyhülés, az 1955-ben induló Új Hang (melynek szer-
kesztőségében dolgozott) jelentett számára a legtöbbet, s ama ’56 őszi néhány nap, 
mellyel feltétel nélkül azonosult. (Debreceni tanszékvezetői szobájában évtizedeken 
át, szűk körben, minden év október 23-ra tokaji bort nyitott – e pátosztól idegen-
kedő személyiség – különleges megindultsággal.) Az 1960–61-es konszolidáció az 
ő helyzetén is javított, például a hatkötetes akadémiai irodalomtörténetben a József 
Attila-fejezet megírását bízták rá, az alig több mint harmincéves irodalomtörténész-
re, tanszéket kapott Szegeden, professzori kinevezést néhány év múlva a debreceni 
egyetemre. Mindeközben megőrizte gondolkodói szuverenitását, egyes írásaival a hi-
vatalos tudománypolitika rosszallását váltva ki. 1988–89-ben az MDF alapító tagja, 
s gyakorlati politikai szerepet is vállal egy időre.

Irodalomtudományi és kritikai tevékenysége egyfelől eme emberi-eszmei tájékozó-
dásból magyarázható, másfelől ettől valamelyest független elméleti-kutatói szenve-

délyéből. Nem volt a népi írók, a szocialista eszmeiség, az avantgárd, a posztmodern 
híve, de ellensége sem. Minden írása, minden mondata értéket keresett és talált. Nem 
egyes költők, írók kultuszát űzte, nem csoportideálok jegyében foglalt állást, hanem 
emberi és művészi eredményekre mutatott rá megvesztegethetetlen tárgyilagossággal. 
Szinte nyomatékot adott eme táborokon kívüliségének (inkább felettiségének!), ami-
kor Weöres Sándor után Illyés Gyuláról írt monográfi át, amikor líraelméleti nagy-
doktori disszertációja után egyszer Pilinszky, máskor Németh László remekművéről 
szólva keresett választ nagy kérdésekre.

Éppen ez a kikezdhetetlen (már-már makacs) moralitása okozta egyediségét, ami 
egyedülvalósággal is járt. Irányzatok és szekértáborok nem érezték szükségét annak, 
hogy mellé álljanak, kitüntetését, ilyen-olyan rangját-címét sürgessék. Ismerte, érttette, 
sőt alkalmazta a strukturalizmust, a szemiotikát, a recepció-tant, viszont mivel mind-
egyiket hasznosította ugyan, de nem „megváltó” tanként kezelte, ezek hullámai sem 
őt emelték a magasba.

Így aztán bátran állítható: több elismerés és jó szó járt volna neki, s ezt maga is 
érezte. Ugyanakkor az ő esetében sem hiányzott az igazságszeretők kicsiny „szektája”, 
melynek tagjai kitartottak mellette. Mint utolsó, s hosszúra nyúlt, négy évtizedes 
munkahelyének, a debreceni egyetem Irodalomtörténeti Intézetének munkatársai, 
kollégái, barátai, de mások is, az ország különböző pontjairól. Ha egyszer majd ösz-
szegezik, számba veszik temérdek írásának maradandó eredményét, várhatóan, igaz-
ság szolgáltatik őneki is. Most csak azt érzik kollégái, barátai, tanítványai, távoliak 
és közeliek, hogy hiánya pótolhatatlan. Mert elképzelhetetlen volt, hogy ne siessen 
a bajba jutott segítségére, hogy ne vállaljon kockázatot ilyen-olyan tekintetben őt majd 
„megelőző” kollégája, barátja előrejutása érdekében. Nehéz nélkülözni (minden látszó-
lagos zárkózottsága mellett is) játékos, önkritikus, önironikus jelenlétét. Nem hétköz-
napi értelemben volt kedves és szeretetreméltó, viszont mindvégig megőrzött, fi atalos 
bátorságára és őszinteségére éppúgy számítani lehetett, mint irodalmi ítéleteire, mert 
mindez egyazon rend és tisztaság arányain és szilárdságán alapult.

Imre László

* Tamás Attila 1999 és 2003 között az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője volt. Az itt közölt nek-
rológgal emlékezünk rá. (A szerk.)


