
GÖMÖRI GYÖRGY: 
MAGYAR–LENGYEL VÁLTOZATOK
Esszék, vázlatok, emlékezések

Emigrációban irodalommal foglalkozni mindig
nehéz feladat, hiszen az alkotónak jellemzően egy
anyanyelven kívüli közegben kell dolgoznia, az
irodalmi életnek pedig egyfajta nyelvi zárvány-
ként kell fönntartania magát, és mesterségesen kell
létrehoznia a saját tereit, fórumait, termékeit. Más-
felől azonban megvannak az előnyei is, merőben
más lehetőségek rejlenek benne, hiszen szerencsés
esetben cenzori korlátozás nélkül működhet,
azaz kimondhat olyan dolgokat, amelyeket az
anyaországi közegben tilos.

Gömöri György fiatal egyetemistaként az
1956-os forradalomban való aktív részvétele mi-
att volt kénytelen elhagyni hazáját, hogy aztán
magyar irodalmárként és — nyelv- és kultúrais-
meretének köszönhetően — a lengyel irodalom
egyik külhoni „követeként” vegyen részt az
emigráns irodalmi élet kialakításában, szervezé-
sében és a kortárs magyar irodalomnak a törté-
nő világirodalom vérkeringésébe való becsator-
názásában.

A kötetben szereplő esszék, vázlatok, emlé-
kezések — az alcímhez híven a személyesebb, me-
moárszerű szövegektől az értekező-esszéisztikus
jellegűekig terjed a paletta — ennek a termékeny,
aktív szakmai életnek a lenyomatai. E komplex
tevékenységkör az elsődleges irodalom gyara-
pítása mellett még számos egyéb feladatot ma-
gába foglalt, hiszen ugyanúgy szükség volt for-
dítások készítésére, kiadványok összeállítására,
szerkesztésére, valamint kritikai-értekezői tevé-
kenység kifejtésére is ahhoz, hogy vitális maradjon
egy emigrációban létező, irodalmi színtér. De
mind ezeken túl talán a legfontosabb feladat a
szakmai kapcsolatok ápolása volt egyrészt az ott-
hon maradottakkal, de az emigráns szerzőkkel,
valamint a befogadó kultúra irodalmi életével is.
Ennek megfelelően e kötet is arról tanúskodik,
hogy Gömöri számos irodalmi barátságot ápolt
főként magyar, lengyel és angolszász írókkal, köl-
tőkkel. A kötetre egyszerre jellemző a kritikai
munka és az emlékek minél pontosabb retros-
pektív dokumentálása, valamint olyan szakmai
kapcsolatoké, melyek többsége — irodalomról lé-
vén szó — valamilyenfajta baráti, érzelmi di-
menzióval is bírt, ennek is köszönhető, hogy a szö-
vegektől néhol az anekdotikus hangvétel sem
idegen.

A könyv bő kétharmadát, mintegy száz oldalt
a szerző magyar vonatkozású írásai, vagy a ma-
gyar irodalombéli kapcsolatairól készített szö-
veganyag teszi ki. Gömöri három szöveget is
szentel például kedves erdélyi szerzője, a meg-

lehetősen fiatalon elhunyt Dsida Jenő emlékének
és jelentőségének, kitérve a költő világszemlélet-
ének ismertetésére, valamint verseinek idegen
nyelvre való átültetésére is. A szovjet–finn háború
hírének magyar költői reflexiójáról szóló esszé-
ben az elemzés dominál: a szerző Illyés és Rad-
nóti két kapcsolódó szövegének referenciális ol-
vasatát kísérli meg. Számos méltató hangvételű,
áttekintő írás foglalkozik a magyar irodalom
fontos alakjainak személyével és munkásságával,
például Faludy Györggyel, Weöres Sándorral, Vas
Istvánnal, vagy a szintén emigráns irodalmárként
tevékenykedő Cs. Szabó Lászlóval, vagy épp már
a következő költőgenerációt képviselő Petri
Györggyel. Említhetünk példát azonban kevés-
bé ismert szerzők méltatására is, ilyen például Vi-
téz György, a Missa Agnostica szerzője. Találhatunk
a válogatásban Rendhagyó olvasónapló címmel el-
látott szöveget is, mely valóban azt nyújtja, amit
ígér: a szerző különböző olvasmányélményeinek
személyes hangvételű földolgozása. A könyv
másik, nem elhanyagolható hányadát Gömöri len-
gyel tárgyú vagy lengyel kötődésekkel foglal kozó
szövegei alkotják; a szerzők névsora itt is tekin-
télyes, nemcsak számukat, hanem jelentőségüket
tekintve is, hiszen többségük a lengyel irodalom
kereteit meghaladó, világirodalmi befolyással
bírt: Zbigniew Herbertről és Czesław Miłoszról
barátként nyilatkozik, Witold Gombrowiczhoz tá-
volabbi szálak fűzték, Mrożekről pedig halála kap-
csán méltató pályavázlatot kapunk.

A kötet mindkét részéről elmondható, hogy
dominálnak bennük a személyes találkozások le-
írásai, valamint a levélváltások, melyekből Gö-
möri gyakran részleteket, vagy akár teljes levél-
szövegeket is közöl; ezeknek köszönhetően alapos
képet kaphatunk a szerző kiterjedt kapcsolat-
rendszeréről. Gömöri kötete tehát egy korszak-
lenyomatot képez az 50-es évek második felétől
kifejlődő külhoni irodalmi világról. A könyvet for-
gató olvasó új adalékokkal egészítheti ki ismereteit
az idegenben tevékenykedő szerzők iro dalmi tel-
jesítményeiről és személyiségéről, de tájékozód-
hat az emigrációban született magyar és lengyel
irodalom általános viszonyait illetően is. (Pro Pan-
nonia, Pécs, 2016)

TANOS MÁRTON

RALF ROTHMANN: 
TAVASSZAL MEGHALNI

A német szerző immár nyolcadik regénye hazá-
jában két évvel ezelőtt jelent meg, magyarul pe-
dig idén tavasszal vehették kézbe először az ol-
vasók, Szijj Ferenc értő fordításában. Az ’53-as
születésű író eddigi munkásságának fókuszában
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