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Nem tagadható, hogy a válaszkeiesés eredményes volt, de talán ennél is 
fontosabb az, hogy sok új kérdés vetődött fel, amelyek ösztönzésként 
hathatnak a József Attila-kutatásokra. (Akadémiai Kiadó, 1983.) 

SZABÓ ZOLTÁN 

KÖLTŐNK ÉS KORUNK* 

Nem éltük még a vállalkozások divatját, mikor 79-ben két, akkor 
másodéves egyetemista arra vállalkozott, hogy határozott célú, témájú 
tanulmányokban felméri, milyen viszonya van korunknak, főleg a fiata-
loknak József Attilához. Mennyire eleven a róla élő kép, és alkalmas-e a 
költő és az olvasók egymásra találására. Ezzel a koncepcióval a végül 18 
tanulmányt tartalmazó kötet (két alapvető cikket maguk a szerkesztő-
szerzők írtak) négy évi szívós munka után nemcsak fogantatásában, 
hanem megjelenésében is rendhagyó maradt. Kéziratként sokszorosítva 
látott napvilágot 83 nyarán az OPI kiadásában, 23,3 ív terjedelemben, 
három füzetbe kötve, ezer példányban - ajándékozásra, szellemi barát-
kozásra, tehát nem hivatalos forgalmazásra. A szokatlan születés a szo-
katlan fogantatásban leli magyarázatát. Fenyő D. György és Gelniczky 
György előzmények nélküli szervező, szerkesztő akciója rengeteg ellen-
állásba, hitetlenségbe, érdektelenségbe ütközött; másfelől kellő rutin és 
reputáció nélkül, ám annál több tekintettel a munkatársak érzékeny-
ségére, sokszor erőpazarló munkájuk sem tudott megbirkózni az egyes 
írások színvonal-különbségével, meg az I—II. füzetben gyakori átfedé-
sekkel. A gyűjtemény azonban a legkevésbé sem intézhető el egy jószán-
dékú amatőr munkának kijáró vállveregetéssel. Nem mellékesen: a szer-
kesztők programtanulmányához készített nagyszámú riportból és mély-
interjúból létrejött egy kétrészes rádióműsor a Disputa-sorozatban, 
majd 1980-ban az ELTE Bölcsészkarán rendezett József Attila-ülésszak 
előadásainak, s az utóbb erről készült kiadványnak nem csekély részét is 
a készülő munka néhány írása szolgáltatta. 

Feltehető a kérdés, jogos-e a szerkesztőknek az a véleménye, mely 
szerint korunk, önmagunk és helyzetünk megértéséhez, megfogalma-
zásához József Attila költészete a paradigma, „mely igazodni magára 
mutat". Az előfeltevések önmagukban mindig kérdésesek, ettől még a 

•Tanulmányok József Attiláról. Szerkesztő Fenyő D. György és 
Gelniczky György. 
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rájuk épülő rendszer igaz lehet, ha adekvát a valósághoz, s ha ennek 
tükrében igazolódik. A szerkesztők körültekintő objektivitással — nem 
prófétai ihlettel - igyekeztek tisztázni a tanulmányok sorában, milyen 
kép él ma a költőről a társadalmi köztudatban, és mi alakította ezt a 
képet 1945-től kb. 80-ig. A kötet így nyert eredményei minden egye-
netlenség mellett úttörő értékűek. 

Bevezetőjükben a szerkesztők megindokolják céljukat, és válaszol-
nak az említett kérdésre, „ ö az a vitathatatlanul nagy költő, aki velünk 
világtörténeti perspektívában egy korban élt, s költészetének korunkra 
közvetlenül is érvényes kérdései és válaszai vannak" - írják. Ezt az igaz, 
de általános megállapítást aztán részletesen alátámasztják, több aspek-
tusból átvilágítják. Különösen finoman, árnyaltan fejtik ki a költő korá-
nak és a miénknek lehetséges rokon alapérzéseit, melyekből az egyének 
- főleg a fiatalok - válaszkereső mohósága spontánul tör elő. Az annyit 
emlegetett „békeviseltség" hiányérzete, az identitásvesztés, kapcsolat-
hiány, atomizálódás társadalmi karaktervonásainak mérlegelésével adják 
okát, hogy ma az a költészet a legteljesebb érvényű, mely „átfogja . . . a 
társadalom és az emberi létezés egészét,. . . teljes világmagyarázatot 
ad . . . " a marxista ember- és társadalomértelmezés meg az emberi pszi-
chikum lírai szintézisében, vagyis kifejezi az ember „metafizikai síkon" 
(J.A.) való létezésének törvényeit is. Érvelésük helyességét tartalmában 
nem, csupán rendszerében gyengíti az ismétléseket involváló, koncent-
rikus gondolatmenet. Lényegesebb ennél, hogy a kortársi érvényt nem 
politikai analógiákban keresik, hanem mélyen szemléleti, magatartás-
beli, intellektuális és morális értékszférákban. Ez győz meg felfogásuk 
helyességéről. 

A tanulmányok fele részben a sok évi „hivatalosság" csonkítottan 
szürke, sematikus József Attila-képének közismeretéről adnak számot, 
mely ezen a szinten máig általános. Két szociográfikus írás, elsőéves egye-
teminsták, illetve ifjúmunkások tesztelése, kikérdezése alapján kísértetie-
sen hasonló végeredményt mutat: a „proletárköltő" vértelen tankönyvi 
paneljén kívül legfeljebb tetszelgően exhibicionista, egyénieskedő értel-
mezések villannak fel elenyésző számban. A két írás módszerei szocioló-
giailag biztosan elmarasztalhatok, szűkösnek és zavarosnak tűnnek, 
főleg az egyetemisták ismereteit-élményeit összegezőé, mely tudáléko-
san jut közhely-eredményéhez. Az ifjúmunkásokról szóló írás szerzői-
nek becsületes mentegetőzése hiteles, eljárásuk — a „panel"-fogalom 
bevezetésével - világosabb, ezért érvényesebb hatású. A felnövekvő 
nemzedékek körében a költőt évtizedek óta diszkreditáló kép kialaku-
lásának közvetlen okáról lényegesen alaposabb és abszolút bizonyító 
erejű tanulmányban szól Gyürey Vera, aki azt elemzi, milyen kardinális 
szerepe volt (van) ebben a közoktatásnak. Gyürey a tanterv és tankönyv 



Szemle 993 

befolyását emeli ki jogosan mint konstans determináns tényezó't; együt-
tesen „konzerválták a harminc évvel ezelőtti állapotot" a legutóbbi esz-
tendőkig. Egyik korábbi cikk is említette azt az indulati reakciót, amit a 
kiüresült politikai propagandává lett anyag „besulykoltatása" a fiatalok-
ból rendre kiváltott. Gyürey is utal rá, de adatgazdag áttekintését a 
mindenkori tankönyvek fegyelmezett elvi és módszertani értékelése 
teszi oktatásügyünkre nézve higgadt vádirattá, jóllehet minden mentő 
körülményt, árnyalatot regisztrál. A tankönyvi idolumok egyoldalúsága 
persze nem néhány begyepesedett tanügyéren múlott, egy történeti kor-
szak hibás politikai-ideológiai szemléletének - időlegesen tán logikus -
mozzanatai eleve túldimenzionáltan, önmagukat túlélve doktrinér ha-
gyományként funkcionáltak a közoktatásban még akkor is, mikor társa-
dalmi alapjuk rég elenyészett. A tudomány vagy 20 éve új utakon 
indult, ezzel el is vált egymástól a tudomány és az oktatás, közvetítő 
csatornák nem épültek köztük. 

A József Attilát illető kultúrpolitikai és tudományos folyamat törté-
r.eti-szakmai krónikáját a 2. füzet tanulmányai dolgozzák fel. Mélysé-
gesen eltérő módszerekkel és vitatható korszakolással, innen is a sok 
átfedés. Legigényesebb a szerkesztő-páros tanulmánya (A dogmatizmus 
József Attila-képe és a hozzávezető út, 1945-54.) Nem élnek az utólag 
könnyű bölcsesség ítéleteivel, történetiségében mutatják be a folya-
matot, melyben „politikailag dőlt el, miképpen értelmezzük József 
Attilát'', s mely gyors célratöréssel „egy reprezentatív proletárköltő fel-
mutatásáéban látta feladatát. Meghökkentő evidenciával mutatják ki, 
hogy ugyanaz az esztétikailag inadekvát normarendszer nyilvánította 
József Attila költészetét proletárenciklopédiává ekkor, mely a 30-as 
évek elején politika és költészet ugyanilyen mechanikus azonosításával 
volt kitagadni kész. Költői újszerűségét egy esztétikai fantomban, a 
„proletárvers"-ben jelölték meg; értékelési módszer a normához, tézis-
hez kapcsolt idézet, illetve a deklaratív kijelentés volt. A marxista tudo-
mány műértelmező apparátusa - érthetően - még szinte egészében 
hiányzott, nem volt igény. A korszak József Attila-képének elterjeszté-
sében nagy szerepet játszó két mű (József Jolán: A város peremén és 
Fövény Lászlóné: József Attila) jellemzése nélkülözi a kínálkozó vádas-
kodást, ám kíméletlen korrekt pontossággal mutatja ki bennük a ten-
denciózus eljárások logikáját és technikáját. A tanulmány a korszak 
szektás szűkösségének, mílitáns túlpoütizáltságának stb. bemutatásán 
túl a történeti körülményeket is figyelemmel kíséri, méltányos, és ma-
gyarázattal szolgál felmentés nélkül. Megjegyzendő, hogy páratlanul 
gazdag jegyzetapparátusra támaszkodik, ami segítség lehet a kutatásnak, 
az írásnak pedig hitelét adja. 
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Az 1955-61-es majd az 1962-70-es periódusok szétválasztása eről-
tetett, ahogy az 55-ös korszakhatár is indokolatlan. A részkrónikákat 
helyesebb lett volna egységes módszerű áttekintéssé sűríteni. Az alapo-
zatlan korszakolás miatt Sándor István dolgozatának első fele az 55-ös 
évfordulón kiteljesült, dogmatikus szemlélet ünnepét regisztrálhatja. Ez 
az időszak tehát még szervesen folytatja az előzőt, vele együtt kellett 
volna tárgyalni, így ismétlésnek hat. Legfeljebb Fehér Ferenc keveset 
említett írása (A dialektikus költő) jelentett előremutatást az 57-ben 
meginduló szemléletváltás irányában. Ekkor kezdődik Révai József 
majd Bori Imre azonos című - József Attila problémák - tanulmá-
nyaival a tudományban az a változás, melynek eredményeképp „a mar-
xista kritika a teljes József Attilát vállalja" (Bokor L.). Hosszas polémia 
folyt a dogmatikus maradványok és a nyitottabb szemlélet képviselői 
között, míg utóbbiak felülkerekedtek a költői pálya és a művek össze-
tett, immár esztétikai alapú megközelítésével. A cikkíró gazdagon ismer-
teti a lassú, de határozott változás tényeit, kissé szűkkeblűén értékelve a 
hazai eredményeket, s szinte minden pozitívumot Bori Imre vitathatat-
lanul perújító tanulmányának tulajdonít. Bori gondolatait terjedelmes 
idézetekben követi - ahogy addig is jórészt idézetgyűjteményt közölt 
- , de értékelésükre nem vállalkozik, aminek folytán az igaz és a tán 
vitatható állítások egyenrangú revelációként „állnak elő". A folyta-
tásban Bagó Ilona is - egy darabig - a Bori Imre által jelölt fő problé-
mák szerint szemlézi a 60-as évek József Attila-filológiáját. Ö nem idé-
zetekből építkezik. Ismertető modorban felsorolja a bőséggel megjelent 
munkákat — köteteket, cikkeket - súlyuk és tematikájuk szerint, rövi-
den utal fogadtatásukra, érdemi értékelést csak Németh G. Béla tanul-
mányaihoz fűz. Annyi mindenesetre kitűnik a két írásból, hogy a 60-as 
évek végére a tudományos munkák iránya, szóródása hatalmasat válto-
zott, a költő differenciált értékelése költészetének esztétikai és emberi 
érvényességét szabadította fel. 

A 70-es években ennek nyomán irányul különös figyelem „az átme-
neti korszak élményére" úgy is mint kortársi élményre, ahogy Müller 
Péter magvas áttekintése kiemeli. Ismertetve méltatja érdeme szerint a 
Szabolcsi-monográfia új kötetét (Érik a fény), mely szélesen tisztázza 
pl. az avantgarde-hatásokat. A sokasodó résztanulmányok tematikus 
csoportjairól szólva megmutatkozik, hogy „az utolsó két év külön sza-
kaszt alkot" a költő pályáján, az elemzések főleg az idetartozó versekre, 
történésekre irányulnak. Míg a tudomány a József Attila-kép új és új 
elemeit mutatja be, a közgondolkodásban a költő hatása a 70-es évek-
ben jószerivel perifériára szorult. Müller utal az ÉS-ben lefolyt 79-es 
vitára, melyben főleg tanárok tették szóvá a helyzet visszásságát. Okaira 
e kötetben Gyürey Vera tanulmánya világít rá. A tudomány és oktatás 
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oktalan elszigetelődése, a publicisztikus egyszerűsítések könnyebb befo-
gadása teremtett olyan torz (köz)tudatállapotot, honnan kilábalni a 
80-as évek — további — feladata lesz. Különös zavarra is figyelmessé tesz 
Müller „az utódok és követők", azaz mai költőink körében anélkül, 
hogy tanulmánya ezt kifejtené. Sajnos más írás sem teszi meg. A hom-
mage-versek mostoha témájával vívódó Széchényi Agnes írásának nem 
ez a tárgya. így e roppant izgalmas problémához a kötet, sajnos, nem 
vezet közelebb. 

Bár a tudomány már „a teljes költői életművet figyelembe veszi", 
vagy éppen ezért, nem volt indokolatlan a 3. füzetben álló tanulmányok 
közlése. Látszik ugyanis, hogy maradandó értékű útjelzők mellett a 
József Attila-irodalomnak megvannak az útvesztői is. Az írások sor-
rendje egy életrajzi kronológiát látszik követni. Magunk részéről egy 
tematikus csoportosítást vélünk célszerűbbnek (s talán a kötetben is 
helyesebb lett volna). 

Az eléggé versszegény 1934-es év műveit és élethelyzetét párhuza-
mosan vizsgáló Szőke György azt fejtegeti, hogy alighanem ez a stáció 
képez határt a korábbi és az ún. kései versek között. A külvilághoz való 
viszony újraértékeléséből válik ki a dermesztő, „az űrré formálódó 
hiány" alapérzése, melyről a költő akkori leveleiben éppúgy szó esik, 
mint az aránytalanság-élményről, és közben „egyre több utalás történik 
gyerekkorára, családjára, a mamára". Valójában a gyermek-felnőtt-
anya-apa képzetkör elemei már 32-től sűrűn felbukkannak, de biztos, 
hogy a 34-es önfelmérések traumatikus élményét ekkor kezdi — igen 
érthetően - e képzetkör viszonylataiban kivetíteni úgy, hogy jelenté-
sük-jelentőségük a kései versek felé mutató minőségi változáson megy 
át. A néma fordulat konkrétumait Szőke tömör rövidséggel sorakoz-
tatja fel. 

A manapság termékeny motívumelemzés hasznát Tverdota György 
tanulmánya magasan igazolja. Nemcsak azt a szűken filológiai érdekű 
tényt deríti fel, hogy milyen motívumokat vett át a fiatal költő Nietz-
schétől, ennél jóval érdekesebb, miként alakult ezek értéke - a meg-
szüntetve megőrzés során - József Attila világképének merőben eltérő 
rendszerében. Nem egyszerűen ellenkező előjelű felfogásukról van szó, 
hiszen reálisan nem volt tagadható a polgári társadalom elitre és tö-
megre szétváltsága. Am a nietzschei, kizáró szembenállás-viszonyt a szo-
ciális-etikai felemelkedés rendítetlen igényével perspektivikus feloldássá 
lényegítette. Hasonló metamorfózisban áll elő az eredeti Über-
menschből „egy mindannyiunknál szociálisabb" embereszmény prog-
ramja, céltudata. A költő történelemszemléletének alakulását mélyen 
érintő Zarathustra-indítás a vizsgált motívum-variánsok pompás filo-
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zófiai és szociológiai értelmezésétől kap hitelt és erőt, ami által ez a 
munka a gyűjtemény revelatív fénypontjává lesz. 

Négy verselemzésben ritkán vagy alig tárgyalt versekről olvashatunk. 
Szigeti Lajos Sándornak a Zöld napsütés hintált. . . kezdetű, sok bi-
zonytalansággal körülvett versről remekbe munkált elemzése a tökéletes 
tárgyismeret és logikus vonalvezetés birtokában evidenciává igazol egy 
bizarrnak tűnő feltevést a vers 'miről szól? '-ját illetően. A többnyire 
dél-franciaországi emlékeket idéző töredéknek elkönyvelt, kevés figye-
lemre méltatott költeményben - az elemzés szerint — József Attila a 
létezés előtti állapot ősidilljét s a születés végleges rémületének érzék-
letes, sugallatos pillanatképét rögzíti. Az „esemény" egyben az általános 
emberi és az egyéni, személyes sors prefigurája képsorának koherens 
történetszerűségében. A kései versek környezetében (egybehangzások, 
ráutalások stb. sokasága révén) ez a magyarázat kétségbevonhatatlannak 
mutatkozik. A Könnyű, fehér ruhában . . . című versről Angyalosi Ger-
gely magvas és szellemes - csak nyelvében körülményes — észrevéte-
leket tesz azzal a szándékkal, hogy József Attila és Kosztolányi „szel-
lemi kapcsolatáról" (is) vázlatot adjon. Ettől aztán eltorzulnak a hang-
súlyok; Kosztolányi „ráértelmezése" kicsit erőltetett, és módot ad rá, 
hogy a József Attüa-i magatartást a másik költő életműve, egyénisége 
felől értelmezze egyetlen vers ürügyén. A kapott eredmény mindkettő-
jükre nézve viszonylagos, a vers jelentőségét meg idegen irányban arány-
talanná emeli. A tárgyalt kérdés szempontjából (az erkölcs relatív érték-
kategóriája) Kosztolányi (ellen)példája inkább irodalomtörténeti érdekű 
horizont csupán; amit az értelmezés fölfed, annak a József Attila-i élet-
mű kontextusában volna nagy, felismertető jelentősége. De ott igen! -
Pongrácz Mária és Majoros Valéria korábbi versekről (Arany, Medáliák) 
írt elemzést. Előbbi egy eminens kutató szorgalmával és körültekinté-
sével helyezi el a verset az életműben, verselésben, verstípusban, táj-
szemléletben, motivikában, időben, költői programban, és azzal a meg-
lepetéssel is szolgál, hogy egy nagy költő szemléleti, nyelvi integritása 
olykor egybefogja saját korszakait. A Medáliákhoz fűzött életrajzi moz-
zanatok segítik a szürrealista képmontázsok megértését, viszont ha ilyen 
nem található, az elemző önkényes hipotézist teremt, amit nyomban 
tényként kezel, és nem egy zavaros fejtegetésbe, esetlegességbe téved. 
Am ez a vers nagy próbatétel még gyakorlott műelemzők számára is. 

Az egyszeri és alkotói személyiség különös diszkrepanciáját, korrela-
tiv egységét, viszonyát három tanulmány szerzője vizsgálja eltérő mód-
szerekkel és szempontokból. Tegyük hozzá: a tudományban jelentkező 
prekoncepciós úttévesztések köztük mutatkoznak. Bókay Antal nem 
először megjelenő munkája arról győzne meg, hogy miképp és kiben 
látta-formálta meg a költő „1933 utáni költészetében" embereszmé-
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nyének „egyik változatát". Nos, a Levegőt! és az Eszmélet X. szakasza 
alapján arra a megállapításra jut, hogy a József Attilánál állandósult 
gyermek-felnőtt viszony szocializációjában a felnőtt, a „meglett" ember 
a maga illúziótlan életismeretével, boldogságból kirekesztett, mert a kor 
boldogságából nem kérő kiválásával képviseli az aktuálisan eszményit. A 
feltevés így önmagát is megkérdőjelezi (a kényszerű boldogsághiány 
etikai érték lehet, de a történeti-társadalmi teljesség aligha nélkülöz-
heti), a bizonyítás pedig annyira szűk alapra támaszkodik, hogy általá-
nosabb érvényt nem tud szerezni. Nyitva hagyja, sőt, teremti a kételyt, 
hogy netán más embereszmény, idólum (pl. a gyermek) is igazolható 
lenne hasonlóan, még az Eszméletet sem véve ki, de teljes kontextusát 
figyelve, nem csak egy-két szakaszát - a teória érdekében. Bókay gon-
dolatmenete világos, csak konstruált tételét nem sikerül életre kelteni a 
költői művek bizonyosságaival. József Attila és kortársi környezetének 
viszonyában ma már - épp Bókay más munkái nyomán - sűrűn beszé-
lünk stigmatizációról. Vitázva csatlakozik ehhez Sajó László tanul-
mánya, melynek alcíme: József Attila utolsó versei és utolsó napjai. A 
szerző szinte kizárólag az utolsó napokkal, a költő halálával és a halál-
hoz vezető önstigmatizációval foglalkozik. Utóbbi nem más, mint a 
Bókay és Stark által másutt alkalmazott szociálpszichológiai típusok 
kielégítőnek nem talált szerepei helyett adekvátnak vélt „próféta/meg-
váltó"-szerep tudatos vállalása. A próféta és megváltó mivoltának kidol-
gozása a bibliai öndefiníciók segítségével nem érdektelen, ám nem feled-
teti, hogy ezeknek a szerepeknek bevonásával az archetípusok terepére 
lép át, más-más szférákat csúsztatva össze. Afelett a kardinális mozzanat 
felett elsiklik pl., hogy a megváltó nélkülözhetetlen tartalma a megvál-
tás hite és feladata. Enélkül nincs funkcionálisan, legfeljebb metafori-
kusán. Sajó nagy apparátussal törekszik e metaforával - amit tudomá-
nyos kategóriaként használ, tévesen — magyarázni életet és költészetet. 
Azaz utóbbi részleteit inkább csak önigazolásul applikálja szövegébe. A 
költészetet metaforákkal értelmezni mindig csábító, mert nem szorít 
pontosságra s még evokatív is. Érvényesen igaz megvilágításhoz azonban 
nem vezet. Új szociológiai szempont szerint tekinti át a József Attila 
saját életéről, én-képéről közvetlenül valló prózai és lírai megnyüatko-
zásokat Lengyel András kísérlet-tanulmánya. Az én-ontológia tartalmát, 
változásait próbálja ezekben kimutatni, s párhuzamosan az életstratégia 
menetét, széthullását. Felteszi a kérdést: „ . . . mi következik mind-
ebből . . . az irodalomtudományra", de itt még nem válaszol rá. Pedig 
kísérlete jó irányú: egyelőre a lehetőségek vázlatos, áttekintő leírását 
adja, a kimunkálás még hiányzik. Igazán lényegeset akkor mondana, ha 
ebben a megközelítésben interpretálná, hogyan alakul a „hétköznapi" 
és a „költői" én-ontológia egymással kölcsönhatásban, és hogyan lesz az 
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„új világ" meg a „vas világ" viszonyának költői objektivációjává a „vi-
szonylag tartósan saját életstratégiája széthullásának határán" járó 
József Attila költészete. Lengyel eljut e cél felismeréséig, ám ott megáll. 
Egyelőre csak a személyes én-ontológiával foglalkozik, a forrásokat csak 
erről vallatja. Témája nagyon érdekes, áhítaná a mélyebbre ható kidol-
gozást. 

A kötetanyag pozitív és negatív tanulságait egyaránt fontosnak, jel-
lemzőnek tartom. Egy szabályos, kiadói gondozásban megjelenő kötet 
bizonyára szalonképesebb lett volna, szigorúbban nyirbált anyaga vi-
szont tán nem tár föl annyi figyelmeztető tünetet, mint ez a kicsit 
lompos gyűjtemény. Feltehető azért a kérdés: kiadóink miért nem fog-
lalkoznak a kész állapotig még nem jutott, de alapanyaguk és tendenciá-
juk szerint érdemleges kezdeményekkel? Jelen összeállítás nem kurió-
zum az irodalomtudomány szempontjából, aktuális célja szerint meg 
éppen hiánypótló. Ezáltal van oly jelentékeny, hogy ne csak a szívósan 
végigvitt vállalkozás emberi értékét ismerjük el vagy fel benne. Persze 
azt is. (Országos Pedagógiai Intézet, 1983.) 

BÉCSY ÁGNES 

FEJA GÉZA: LAPSZÉLRE 

, A z ítélet a jövendő jussa" - állapítja meg Sinkáról szólva (403) 
Féja, s ez általában igaz, noha ő sem fukarkodott életében másokról 
ítéletet mondani. Posztumusz kötetét fia, Féja Endre állította össze a 
hagyatékában fönnmaradt írásokból. A kötet fele esszé, írói, költői, 
tudósi arcképvázlat, másik fele visszaemlékezés, a tervezett emlékira-
tának (9, 398, 432) egy-egy téglája. „Papírra akarta vetni a felgyülem-
lett, szorító emlékeket a tanúság, a kiengesztelődés vagy a további 
disputa, olykor pedig a revideálás szándékával" - írja fia (432), maga 
Féja pedig Előszó helyett vallomás című bevezetőjében úgy nyilat-
kozott, hogy mindazokat az emlékeit készül megírni, amelyek előző 
önéletrajzi könyveibe, a Bölcsődalba (1958) meg a Szabadcsapatba 
(1965) nem fértek bele (9). „Mindez azonban — számol be Féja Endre 
- csonkán, bevégzetlenül maradt, némelyik rész két-három megfogal-
mazásban. Vannak véglegesen elkészült fejezetek, ilyen többek között 
az Előszó helyett vallomás, a Politikai csillagkép, a Bajcsy-Zsilinszky 
Endréről szóló. Van, ami befejezetlen, például Hatvany Lajos idézése, 
vagy akad olyan is, amelynek csak egy része készült el, mint a Levelek 
tükrében. Németh Lászlóról és Kodolányi Jánosról sokkal bővebben írt 




