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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 
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volna még. Sajnálatos, hogy már nem szólhatott hozzá az IGÉ-vel kap-
csolatos vitához sem. Végül említem azokat, akik[nek] portréját szintén 
tervezte, Jászi Oszkártól Supka Gézáig, de már nem készíthette el, 
éppúgy, mint a Kelet Népéről szóló visszaemlékezéseit. Az előkészüle-
teket igazoló jegyzetek maradtak meg csupán" (432). Az emlékezések 
közé Féja Endre illesztett be néhány korábban készült tanulmányt, 
amelyeket, átdolgozás után, apja is ideszánt: Esztergom, ifjúságom 
városa (voltaképpen megismétlése a Szabadcsapat Esztergom határában 
című fejezetének). Emlékeim Móricz Zsigmondról (1958), Népi írók 
(1958), A Márciusi Front (1977), Makó és a Március Front (1977). Az 
emlékezéseket a naplójából kiemelt Gyónás (1975) zárja. 

A Bölcsődal lévai gyermekkoráról, serdüléséről, középiskolás ifjú-
ságáról számolt be: 1900-tól 1920-ig; a Szabadcsapat innen, Pestre, 
egyetemre, az Eötvös-kollégiumba kerülésétől folytatta életregényét 
1937-ig, a Viharsarok megjelenéséig, a Március Front színre lépéséig. 
Vajon miért nem folytatta önéletírását a harmadik kötetben, miért tért 
vissza töredékes visszaemlékezéseiben azokhoz az emlékeihez, amelyek 
szerinte a Bölcsődalba és a Szabadcsapatba nem fértek bele, valójában 
azonban jórészt megismétli az ottaniakat, vagy legföljebb bővebben tér 
vissza rájuk, fgy elsősorban a legterjedelmesebb, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre című fejezetben, amelynek summáját a Szabadcsapat Előőrs című 
részében már olvashattuk. Ebben írta Bajcsy-Zsilinszkyről: „Achim 
árnya végigkísérte pályáján" (209). Mostani könyvében meg ezt: „A 
megölt Áchim árnya Zsilinszkyt egész életútján elkísérte" (82). Féjának 
e könyvében, úgyszólván minden tanulmányában, föl-fölbukkan 
Bajcsy-Zsilinszky Endre neve. Az ő árnya kíséri végig Féja pályáját. Az 
emlékével, értékelésével való viaskodása holtáig tartott. Talán ez lehe-
tett az egyik oka, hogy Féja nem folytatta életregényét, hanem mind-
untalan visszatért a húszas-harmincas évek fordulóihoz, új meg új néző-
pontokból igyekezett meggyőzővé tenni álláspontját, amelyet már előző 
kötete kapcsán annyit vitattak a kortársak. Azt ti., hogy Bajcsy-
Zsilinszkyt ő balról bírálta volna, de Bajcsy-Zsilinszky nem rá, hanem 
jobboldali tanácsadóira hallgatott, s ezért szakadtak meg kapcsolataik. 
Korábban Talpassy Tibor (A reggel még várat magára, 1981), most 
kívüle (Kritika 1982/7) még Antalffy Gyula (Űj Tükör, 1982/4, 
1982/19, Alföld 1983/1, Magyar Nemzet, 1983. ápr. 26.), Pethő Tibor 
(Magyar Nemzet, 1983. márc. 20.), Vígh Károly (Magyar Nemzet, 
1983. ápr. 26.), Berkes Erzsébet (Élet és Irodalom, 1983. febr. 25.) 
cáfolja, legalábbis kétségbe vonja Féjának ezt a maga szerepét meg-
szépítő beállítását, és - olykor kemény szavakkal - rámutat az ő fele-
lősségére is. 
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A másik ok, amely gátolhatta Féját önéletrajzának folytatásában, a 
harmincas-negyvenes évek fordulóján kifejtett publicisztikai tevékeny-
sége, amely miatt a fölszabadulás után, különösen a Haladás táborából 
(Máté Iván, Fedor Ágnes, Rónai Mihály András, Gogolák Lajos) és a 
szociáldemokraták részéró'l (Faragó László) pergőtűzszerű támadásban 
volt része, só't vádiratot is kiadtak ellene, amelynek folytatása elől csak 
békéscsabai önkéntes száműzetése, visszahúzódása mentette meg. 
Sajnos, a Gyónás rövidke töredék, így ebben sem kapjuk meg a halál 
előtt önmagával számot vető Féja Géza véleményét, akkori tevékenysé-
gének későbbi megítélését. Egész kötetében egyetlen helyet lelünk, 
amelyben némi homályos és általánosított önbírálat olvasható. A Népi 
írókról szólva fejti ki, hogy a harmincas évek közepén valamennyi 
legális politikai mozgalom közt a falukutatóké volt a legradikálisabb, 
leghaladóbb. Ez kétségtelenül így volt. Azután a maga szerepéről ezeket 
írja: „A második vüágháború magyarországi történéseit politikai szem-
pontból már bőségesen feldolgozták — írói szemmel annál kevésbé. Még 
senki sem írta meg, hogy mi minden dúlt akkor bennünk, mit rejte-
getett a szívünk, milyen belső csaták sebeivel kínlódtunk — holott ez a 
humánus vallomás feltétlenül szükséges, hogy a szóban forgó évekről 
alkotott képünk teljes legyen" (298-299) . Ezt a „humánus vallomást" 
vártuk volna éppen Fájától. Most már életművének méltatóira vár, hogy 
végigvizsgálják az ő akkori publicisztikai tevékenységét, és a fölszaba-
dulás utáni friss megtorlás indulatától immár megszabadulva, árnyaltan 
ábrázolják az író külső és belső „csatáit". Talán Zimonyi Zoltán, aki 
rokonszenves nyíltsággal kelt már eddig is Féja védelmére (Alföld 
1982/10, Élet és Irodalom, 1983. márc. 25.), elvégzi ezt a föladatot. 
Féja az idézett helyen középutasnak, Teleki Pál hívének vallja magát. 
„Nem kívánom - írja - a magam szerepét mentegetni, de meg kell 
jegyeznem a következőket. A hitleri gondolat előtt egyetlen monda-
tommal sem hajoltam meg, hanem az önálló magyar életforma nevében 
küzdöttem ellene. Legális síkon ez volt az ellenállás egyetlen módja. 
Ugyanígy szembehelyezkedtem Hóman Bálint germanizáló kultúrpoli-
tikájával. A magam népi felfogását sohasem tagadtam meg" (299). 

Elfogultságai olykor tárgyi tévedésekben is testet öltenek, s ezeket 
könnyebben cáfolhatjuk. Nem igaz, hogy Babits a népköltészetet a 
ponyvairodalommal tartotta egyenrangúnak (56); Népköltészet című 
tanulmánya (1918) nagyon sok figyelemre méltó, okos észrevételt 
(többek közt az egyéniség és közösség folklórbeli szerepének megsej-
tését) tartalmazza (Esszék, tanulmányok. 1978. 1: 5 1 8 - 5 2 2 ) . Nem 
igaz, hogy Kenyeres-Kaufmann Miklós születési anyakönyvi kivonatát 
nem tudták megszerezni (121): Antalffy szerint hasonmásban közölte a 
Szabadság 1935. máj. 26-i száma. Apróság, de a Féja memóriájának 
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kétségtelen nagyszerűségét sugalló részletek megbecsülése kívánja, hogy 
helyesbítsük azt a tudósítását, amelynek forrását Móriczban jelöli meg: 
tó'le tudja, úgymond, hogy Csibével a Fehérvári és a Bocskai út sarkán 
álló Fehér Kutyában ismerkedett meg (208). Móricz saját írása szerint a 
Ferenc József-híd közepén (Móricz Virág: Tíz év. 1981. 2: 20). Még 
kisebb apróság: a március 15-i ifjúsági ünnepségek szónokai nem a Nem-
zeti Múzeum erkélyén (176), lépcsőfokán (296), hanem a lépcsőt 
szegélyező kiugróján (ahol a hamis legenda szerint Petőfi szavalta volna 
a Talpra magyart) beszéltek. 

Bár a Levelek tükrében című fejezet Németh Lászlóval való harcos-
társi kapcsolatát igazolja, az elejtett megjegyzések elárulják, hogy Féja, 
akár Kodolányit, őt sem szívelte túlságosan. Nem kevesebbet állít pl. 
róla, mint hogy Szekfűről irt könyvében az ő nyolc évvel azelőtti 
cikkének érvelését ismétli meg (248); hogy drámáiból, sőt egész élet-
művéből hiányzik az élet és az ember szeretete (278); hogy József 
Attila még mutáló hangú versesfüzetéről a Nyugatban közölt bírálatával 
minden értéket megtagadott költészetétől (381). A maga két évvel 
későbbi támadását József Attüa ellen (Szélkakas költők. Előre, 1931. 
máj. 10.) 1975-ben csupán a versek átírásának és a Babits elleni támadá-
sának módszere elleni tiltakozásnak állította be (381). Itt azonban 
elismerte: „Mindez magyarázat, de nem mentség, mivel zsenijét én is 
késve ismertem fel" (uo.). 

Féja kevéssé rokonszenves tulajdonsága az is, hogy a pletykát tör-
ténelmi színvonalra emelte. Arcképvázlataiban jelentős szerep jut efféle 
rosszmájú megjegyzéseinek. Tőle kell megtudnunk, hogy Vass József-
nek nem Büler Irén, hanem Corty Mira volt a szeretője (65); hogy ifjabb 
Horthy Miklósnak azért kellett elvennie gróf Károlyi Imre lányát, mivel 
ez már fél éve terhes volt tó'le (162); hogy Eckhardt Tibor meg Elen 
bárónőt azért volt kénytelen elvenni, mert Boccaccio-novellába illő 
kalandba keveredett vele (164): s hogy Szekfű Gyula ivott (245); hogy 
Zilahy Bajor Gizibe volt egész életében szerelmes (261) s így tovább. 
Nem tagadom, ezeknek a mozzanatoknak is lehet történelemformáló 
szerepük, de mégsem vagyok meggyőződve, hogy minden esetben 
nélkülözhetetlenek egy-egy portré hitelesítéséhez. 

Sokkal előnyösebb oldaláról mutatkozik meg Féja a kötetének 
utolsó harmadát kitevő kilenc esszéjében. Ezek is arcképek: Adyról 
kettő is szól; a második a filozófiáját kísérli meg költészetéből ki-
hüvelyezni. Féja irodalomtörténete volt az egyetlen (Nagy vállalkozások 
kora. 1943. 94 -103 . ) , amelyben önálló fejezet szólt Kálmány Lajosról, 
a magyar népköltészeti gyűjtés és kutatás klasszikusáról. Most visszatért 
alakjához: az élete delén tragikus balesetben elhunyt újvidéki Tóth 
Ferenc gyűjteménye (Kálmány Lajos nyomában, 1975) kapcsán ismét 
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fölvázolta portréját. Móra Ferenccel szemben azt hangsúlyozta, hogy 
nem elsősorban Kálmány zsémbes természete, hanem az ország és a 
társadalom rossz természete volt az oka a nagy paptudós viszontagságos 
sorsának, gyűjtőmunkája mostohaságának. Mórával egyetértésben sür-
geti viszont Kálmány méltó emlékművét: „Szegedről hiányzik valami, 
Kálmány Lajos szobra" (357). József Attiláról is sok megszívlelendő 
észrevételt tesz. Hölderlinnel való párhuzamba állítása (367) azért is 
meglep, mert az íme, hát megleltem hazámat német fordítása alapján a 
Zeit kritikusa, Peter Hamm ugyancsak ezt vette észre (Magyar Nemzet, 
1965. ápr. 11.). A város peremén jellemző, megismételt fordulatát 
(„Emeljétek föl szivünket!" „Föl a szívvel', „Föl, föl!. . .") ő is a 
sursum corda áhítatos fölhívásából eredezteti (383). Korábbi idegen-
kedését túllicitálva most ő is túloz, amikor a költő pusztulásáért „a 
vajákosokat", a pszichoanalitikusokat okolja (386). 

Oláh Gáborról, Sinka Istvánról és Nagy Lászlóról bensőséges, Illyés 
Gyuláról kissé tartózkodóbb portrét rajzol. Életében megjelent utolsó 
írása a kötet végén található: búcsúja Kós Károlytól. Ez az Új írás, 
1978. januári számában jelent meg. Alig több mint fél évvel később, 
augusztus 14-én Féja Géza követte az erdélyi pályatársat. 

A Viharsarokban A „népvezér" című fejezetben tárta föl Féja a 
sövényházi kisbérlő, D. J. küzdelmeinek történetét a hatalommal, a 
Pallavicini-uradalommal (77 -84) . Mostani könyvéből tudjuk meg, hogy 
szépprózában, nyilván regényben akart emléket állítani hősének, akinek 
most már nevét is leírhatta volna: Dékány Jánosnak (vö. Tamasi Mihály: 
Hogyan élnek ma? Akik „pereskedtekf az őrgróffal. Csongrád megyei 
Hírlap, 1958. júl. 13.). Nevével a korabeli Délmagyarországban is talál-
kozhatunk: a demokratikus ellenzék helyi lapja helyt adott panaszos 
leveleinek. A helytörténeti kutatás föladata lett immár életrajzának 
megírása, harcainak közkinccsé tétele. 

Féja stílusa lendületes, közérthető, szép. Kedveli a választékos, 
régieskedő szavakat (vélük, nékem, reád, midőn, minők, bévül, hí stb.), 
de sajnálatos, hogy nyelve nem mentes divatszavaktól, járványként el-
uralkodó sztereotípiáktól (komoly, biztosít, rendelkezik, nagy for-
mátumú, céljából, terén stb.). Szokatlan antikvitás helyett következe-
tesen antikot olvasni (336) \ annál inkább-ot annál kevésbé helyett (91). 
A Kodálytól joggal elítélt, németesen megcsonkított kultúr- előtagot is 
rendszeresen használja. 

A kötetet átlagon fölül sok sajtóhiba csúfítja. Szálasit egymás után 
kétszer is két /-lel írták (152). Értelemzavaró a napi elem - népi elem 
helyett (243).(Szépirodalmi, 1982.) 
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