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KIHÍVÁSOK
Pomogáts Béla irodalmi tanulmányait tartalmazó
kötetének címét kölcsönöztem beszámolómhoz. Az
irodalomról szólni eddig is kihívásnak bizonyult,
hiszen elmélyült filológiai munkával igazolta a ta-
nulmány vagy a bírálat írója véleményét. Újabban
azonban egyre határozottabban hatol be az iroda-
lomról való véleményünk kialakításába a pártpo-
litika. Nagyon kevesen szabadultak régen is vi-
lágnézeti begyökérzéseiktől, de mára ez az egyik
uralkodó szempont. Egy évszázada senki sem
rót ta volna meg Krúdy Gyulát, Móricz Zsigmon-
dot vagy Kosztolányit, hogy a liberális Nyugat mel-
lett az Életben is megjelentették azokat az írásaikat,
amelyeket Andor József lapjába illőnek gondoltak.
Ez a nyitottság is hozzájárult egy-egy életmű sok-
színűségéhez, eszmei változatosságához. A párt-
szempontokat követő szerkesztők viszont nem
feltétlenül ízlésüket követik, hanem azéhoz alkal-
mazkodnak, akitől a pénzt kapják. Pomogáts Béla
szerint ez a jelenség a művészeteket, főként az iro-
dalmat fenyegető legnagyobb veszély. (Ha a szo-
borállítás gyakorlatára tekintünk, ide sorolhatjuk
a képzőművészet bizonyos területét is.)

A kötet két részben tárgyalja a kihívásokat. Az
elsőben a szerző a rá jellemző hozzáértéssel és ala-
possággal elemzi az erdélyi magyar irodalomra fő-
ként Trianon után váró kihívásokat, amelyek kö-
zül a legégetőbb a megmaradás és a színvonal
őrzésének mikéntje volt. „Az erdélyi irodalom (…)
Janus arcot mutat felénk — olvassuk az Erdélyi iro-
dalom című tanulmányban —: egyfelől a maga nem-
zeti (nemzetiségi) felelősség- és szerepvállalásában,
másfelől abban az irodalmiságban, amelynek mér-
téke mindig az esztétikai érték, és sokak vélemé-
nye szerint sohasem (…) nemzeti szolgálatvállalás.”
Egyetértéssel szembesülhetünk Pomogáts Béla
vélekedésével: „Ez a szolgálatvállalás mindazonáltal
elválaszthatatlan az erdélyi magyarság irodalmá-
tól (s általában minden kisebbségi magyar iroda-
lomtól — R. L.), minthogy voltak korszakok (az
utolsó és leginkább brutális alig néhány esztendeje
ért véget, ha egyáltalán véget ért), amidőn az iro-
dalomnak kellett vállalnia azt, hogy minden átté-
telezés nélkül a nemzeti élet egyetlen otthona, mű-
helye és megnyilvánulása legyen.” E küldetéses
feladat ellátása során számtalan termékeny és ter-
méketlen eszmecsere bénította a kibontakozást,
amelynek vágya és reménye Pomogáts Béla írá-
sainak legjellemzőbb eleme és mozgatója. Ezekre
a termékeny ösztönzésekre ma különösen nagy
szükség van, hiszen érezhetően csökkenőben van,

vagy hamis jelszavak mögé húzódik a nemzetért
érzett felelősség, amely Illyés Gyuláék mozgatója
volt. (Hungarovox Kiadó, 2017)

A korszerű művészi magatartás és cselekvés
egyik ösztönzője erkölcs és esztétika szimbiózisa.
A múlt században Babits Mihály életművében
egyesült harmóniában mindkettő. Ezért is lehet Ba-
bits a mai művészeknek is útjelző ösztönzője. Még
a halálba hanyatló Babits példája is! Magatartását
épp a halál közelsége tette követésre érdemessé.
Ezeket a „halálos” éveket tárgyalja a Babits-kuta-
tás egyik élharcosa, Téglás János Néma interjúk Ba-
bits Mihállyal című könyvében (Hungarovox Kiadó,
2017). Azokban az években, midőn Babitsot nem
óriási jelentősége szerint, hanem világnézeti szem-
pontok alapján szorították a második sorba, Tég-
lás János a nyomdaipari szakközépiskola diákja-
ival könyvművészeti remeklésekben mutatta meg
az író életművének csomópontjait, s ezzel általá-
nos megbecsülést vívott ki magának.

A költő halállal vívott küzdelmének egyik leg-
megrázóbb leírásaként tartom számon édesapám
versét a betegágyán fekvő költőről, aki magá-
nyosan várta a közeledő véget, felesége ugyanis,
hogy kipihenje az ápolás fáradalmait, a Vaskapu-
hoz utazott. (Sokan nem bocsájtják meg neki.) Az
őt élete utolsó hónapjaiban felkereső újságírók kér-
déseire a költő csak írásban tudott válaszolni, in-
nen Téglás János kötetének címe. (Szinte ellenpontja
az ugyancsak Téglás János szerkesztésében meg-
jelent Autobiográfiák című kötet, Babits jövőbe is te-
kintő életrajzainak gyűjteménye, kiváló jegyze-
tekkel.) (Hungarovox Kiadó, 2017)

Miközben a néma interjúkat olvastam, azon gon-
dolkodtam, mekkora kihívás halálra ítélten meg-
őrizni egy szerep emelkedettségét, híven a Jónás imá-
jában leírtakhoz. Micsoda lelkierő kellett ahhoz,
hogy testi szenvedéseit — kínjait! — leküzdve az
emberi lét legnagyobb emlékeinek őre maradjon!
Egyik utolsó ilyen jellegű írása önvallomássá for-
málódik.

A kórház és Esztergom-Előhegy között ingáz-
tatott költő idegesen szembesült azzal a ténnyel,
hogy nincsen ereje saját művei írására. Állapota csak
azt tette lehetővé, hogy egy tragédiát, Szophoklész
Oedipuszának kefelevonatát javítgassa. Anyagi
helyzetük is megrendül: sokba kerülnek a gyógy-
szerek, s a hatalmasra duzzadt orvosi személy-
zet dotálása. Felesége Basch Lóránthoz fordul se-
gítségért, amit a mai olvasó pironkodva nyugtáz.
A kor legnagyobb költője — létbizonytalanságban,
miközben a nála sokkal tehetségtelenebbek vi-
szonylagos jólétben éltek. A történelem olykor is-
métli magát: megéri feladni az elveket. Az értel-
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miség kiválóságai aggódva figyelték állapotának
romlását. Ortutay Gyula remek naplórészletét idé-
zi ennek igazolásául Téglás János: „(…) ezekben
a nehéz, barbár időkben pusztán jelenlétére is szük-
ségünk van, hátha még ez a puszta lét is visszatart
embereket, megakadályoz jóvátehetetlen dolgokat.”
(1940. június 7.) Abszolút naivitás, de jól mutatja,
mekkora tekintélye volt a beteg írónak, akire ter-
mészetesen akkor sem, később sem hallgattak az
ordasok. Hogy hallgattak volna rá, ha már beszélni
nem tudott? Egymást követték a látogatók baljós,
fájdalmas beszámolói Babits állapotának fokoza-
tos hanyatlásáról. Hat héttel halála előtt Szabó Zol-
tán Illyés Gyula és Gellért Oszkár társaságában ke-
reste föl. Látogatásáról az Ünnepben számolt be.
Szorongató, ahogy a beteggel szembesül: „Mikor
arról beszélünk, hogy jobb színben van, mint
nemrég, mosolytalan arccal legyint, fáradtan a ke-
zével. Ez a lemondó legyintés a sírig hatol. Jobban
ijeszt, mint bármi diagnózis.”

Külön érdekessége volt Radnóti Miklós láto-
gatásának, hiszen Lábadozó szél című kötetéről Ba-
bits elég lekezelően nyilatkozott. A fiatal költő
azonban túlemelkedett sérelmein, Vas István és Or-
tutay Gyula társaságában kapaszkodott fel az elő-
hegyi házba. Naplójában megrendítő sorokat írt
látogatásukról, melyet Csak csont és bőr és fájdalom
című költeményében is megörökített. A kevésbé
ismert Naplóból idézem:

„Esztergom. Babitséknál. Gyulával és Pistával. Tár -
sas kocsin megyünk, délben indul, megérkezünk, rögtön
nekivágunk a hegyeknek. Fenn a ház elhagyottnak lát-
szik, a verandáról kinyílik a táj. Szétnézünk és kiliheg-
jük magunkat. Aztán Gyula benyit a hallgató házba. Kis
idő múlva kijön, bevisz. Mihály az oldalsó szobában fek-
szik, fájdalmasan sovány és barna. Két kézzel fogja meg
a kezünket. Leülünk az ágy körül, én Ildikó kis székére.
Szájáról olvassuk a szót, néha nem sikerül, ilyenkor ír.
Egymás között beszélgetünk. Ilonka jön be, nem vártak,
Gellért elfelejtett bejelenteni. Sört hoz, cigarettát tölt.
Könnyebben megy a beszélgetés, Ilonka jobban érti Mi-
hályt, tolmácsol. Irodalomról (a Csizma az asztalon-t
olvassa) és a háborúról beszélgetünk. Mihály néha fáj-
dalmas, gyötrődő szájpattintgatással mozdul az ágyban.
Gyomrán táplálják, beszélni nem tud és még új fájdal-
mai is vannak, a veseköve megmozdult, vesemedence
gyulladás, zsába, irtózatos. Hamar elfárad, búcsúzunk.
Jövünk, gyakran kijövünk… gyógyulj meg Mihály!…
Gyula új angol detektívregényeket ígér. Ilonka kikísér.
Nincs kedve már élni — panaszolja elgyötörten. Még
megnézzük Tündért, a kutyát, (köhög, aszpirint kapott)
és a két kölykét, gyönyörű komondor-farkas keverék. Fel-
írom a nevem a falra, Ilonka virágzó olajágat vág nekünk
búcsúzóul, a »béke olajágát«, s lemegyünk.”

Téglás János eddig is sokszor bizonyította, hogy
legkiválóbb filológusaink és irodalomnépszerű-
sítőink egyike. Ez a két gyűjteménye tovább erő-

síti meggyőződésünket, s hozzájárul Babitsról való
ismereteink gazdagításához.

A jeles pécsi irodalomtudós, Nagy Imre számára
komoly kihívást jelenthetett Várkonyi Nándor iro-
dalomtörténész monográfiájának elkészítése.
Műve (Várkonyi Nándor. Portré és tabló) a Pannónia
Könyvek sorozatában jelent meg (Pro Pannónia Ki-
adói Alapítvány, 2017). Várkonyiról köztudott volt,
hogy Pécs irodalmi életének egyik mozgatójaként
meghatározó szerepe volt a Sorsunk című folyóirat
működtetésében, emellett kitűnő érzékkel figyelt
föl a fiatal tehetségekre, például Weöres Sándorra.
Továbbá hasznos irodalomtörténeteket írt, ame-
lyeket egyetemistaként gyakran forgattam, hiszen
Az újabb magyar irodalom című összefoglalásban
mindenkit szerepeltetett, aki 1880 és 1940 között
írónak minősült (sokukat mára elfeledtük, hogy ok-
kal, vagy ok nélkül, abban a kérdésben nem mer-
nék állást foglalni: mindenkit sajnálok, aki elenyé -
szik, kiesik irodalmi tudatunkból).

Várkonyi Nándort betegsége arra kényszerítette,
hogy ne csak ismereteire, hanem képzeletére is ha-
gyat kozzon. Részben ezzel a módszerrel írta művei -
nek egy részét. A Sziriat tetralógia képszerűségé vel
egyik sem vetekszik — kitűnő elemzése olvasható
a monográfiában —, ám mindegyik telve van olyan
adalékokkal, amelyek megismerése jelentékenyen
tágítja ismereteinket és a különféle korokról ki-
alakított képünket. Ebből a szempontból Pergő évek
című önéletrajzára külön felhívnám a figyelmet.
A 20. századi egyetemes magyar irodalom egyik iz-
galmas kísérletében, a már említett pécsi Sorsunk
folyóiratban is fontos volt Várkonyi közreműkö-
dése. Nagyon fontos adalékokkal gazdagítja Nagy
Imre a lap történetét, hiszen korábban meglehető-
sen elfogultan értékelték; ez a részfejezete igaz ság-
tevés is, hiszen nemcsak Várkonyi szerepéről ír, ha-
nem a folyóirat történetét is áttekinti. Hasonló
méltánylással szólhatunk a Janus Pannonius Tár-
saságról írt elemzéseiről is. A monográfus néhány
méltatlanul elfelejtett irodalomtörténészre, így
Raj nai Lászlóra is ráirányítja a figyelmet, bizonyítva,
hogy felfedezésre váró értékeink rejtőznek a sárguló
papírlapokon. Fontos megfigyelése a monográfus -
nak néhány értékálló konzervatív regény „felfe-
dezése”. Utolsó pillanat, hogy jelentőségük szerint
értékeljük egyiket-másikat. (Kitűnőek a Lovász Pál
költészetéről írtak is.) Várkonyi ízlését olykor vi-
tat ták munkatársai, de ezek az összeütközések nem
világnézeti különbségekből, hanem ízlésük különb -
ségéből adódtak, például Kodolányi János kapcsán.
Elmondhatjuk, hogy a művei körüli viták máig sem
jutottak nyugvópontra. Jelentőségét senki sem vi-
tatja, de kevés az elkötelezett olvasója.

Nagy Imre igen alapos könyve jelentős hozzá-
já rulás irodalmunk 20. századi történetének meg-
ismeréséhez. Egyben felhívja a figyelmet mulasz-
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tásainkra, hiszen méltatlanul keveset foglalkoztunk
a vidéki városok irodalmával, pedig a teljes kép-
hez ezek is hozzátartoznak.

Végezetül, de nem utolsósorban egy érdekes in-
terjúkötetről, Farkas Judit Helytállókjáról szólnék né-
hány szót. A kérdező nevét lapunkból is ismerhe-
tik olvasóink: mély érzésről valló novellái igazi
tehetségre utalnak. Az interjúkról is elmondható
ugyanez: bevezetőjében Kaiser László foglalkozik
is a műnem legfontosabb elemeivel, a felkészült-
séggel, készítője érzékenységével és a kérdezett iránt
tanúsított alázatával.

Farkas Judit a kaposvári Búvópatak című folyó-
irat főmunkatársa. A főszerkesztő Csernák Árpád
ösztönzésére kezdett novellákat és interjúkat ké-
szíteni. Ezek a beszélgetések jórészt a Balaton
von zásában tevékenykedő írókról és művészekről
adnak képet, olyan körről tehát, mely a pécsihez ha-
sonlóan értékőrző és -teremtő, a nagyközönség
azonban kevés tagját ismeri és becsüli. Művészek
és olvasók kapcsolatának elmélyítésében fontos e
könyv ösztönzése — gratulálunk a szerzőnek.
(Hun garovox Kiadó, 2017)

RÓNAY LÁSZLÓ

VÖRÖS ISTVÁN: 
THOMAS MANN KABÁTJA

Vörös István új regénye — rögtön az elején ér-
demes leszögezni — nem könnyű olvasmány. Ki-
mondottan nagy odafigyelést igényel, ha az ol-
vasó pontosan követni szeretné a meglehetősen
szerteágazó gondolatfolyamot, mely könnyen el-
sodorhat. A Thomas Mann kabátja című regény
mélyvíz lehet a filozofikus olvasmányokhoz ke-
véssé szokott befogadók számára. Ugyanakkor a
szerző érezhetően lubickol ebben a mélyvízben:
igen gazdag kulturális és filozófiai ismeretanya-
got mozgat, ám helyenként felmerül a gyanú,
hogy ebben a közegben a szerzőnek mintha nem
is lenne szüksége az olvasóra, aki könnyen érez-
heti úgy, hogy — a címből vett képpel élve — túl
nagy a ránehezedő kabát. „Kis kabátka? Nevetett
föl a szabó. Nem látja, milyen óriási? Beterítheti
vele a világot (…).” (17.)

Vörös művének majdhogynem azok az erényei,
amelyeket hátrányaiként is említeni lehet. Rend-
kívül sűrű szövésű szövegről van szó, s nem min-
dig könnyű követni a szerző által vont párhuza-
mokat, elindított asszociációs láncokat és filozófiai
eszmefuttatásokat. Az imént idézett részletben sze-
replő szabó a kötet címében megidézett Thomas
Mann-nak készít kabátot. Ez a regény egyik köz-
ponti szituációja és világa. A regényidőt is legin-
kább meghatározó szál, ahogy azt rövidsége elle-
nére már az idézett részlet is sugallta, Thomas
Mann alakja kapcsán a (próza)írás lehetőségét, mi-

kéntjét járja körbe. A német klasszikus író figurá-
ján keresztül Vörös játékba hozza a tehetség és a
történelmi kor összefüggését, a zseni fogalmát és
eleve az íróság megvalósíthatóságát. Noha több,
szintén híres szerzőt említ a regény (Kafkát és Ril-
két például), a cím alapján mégis az a közhely-
szerűvé vált megfogalmazás juthat az olvasó
eszébe, miszerint a prózairodalom (egy bizonyos
hagyományvonala mindenképp) Thomas Mann kö-
pönyege alól bújt volna ki. Az ilyen módon felépí-
tett regény nagyban számít az olvasói asszociá-
 ciókra is. „[L]etesz-e valaki egy könyvet, amit
váratlanul mégis érdekesnek kezd találni? Mert
rögtön érdekes lesz, ha a saját gondolatunk: egy
ötlet, egy félreolvasás, egy hirtelen megvilágoso-
dás belejátszik a szövegbe.” (26.) Azért tűnhet el-
sőre nehéz olvasmánynak Vörös műve, mert a
megszokottnál talán nagyobb mértékben kény-
szeríti kreatív befogadásra az olvasót. A benne le-
írtak könnyen gúzsba köthetnek, ha szó szerint
igyekszünk értelmezni mindent, amit a szerző
elénk tár. Ám ha belemegyünk a játékba, és kicsit
szabadjára engedjük a gondolatainkat, izgalmas,
intellektuális játéktérré válhat Vörös szövege, és
alighanem ez is lehet a szerző célja.

A regényben nem csak Thomas Mann kabátja
köré szerveződik sűrűbb gondolat- és nagyvona-
lakban kidolgozott eseménysor. A szöveg másik
meghatározója egy Bakonymérőn élő házaspár Ta-
más Márton nevű kisfiának kabátja. A gyermek
neve némileg túlzott (erőltetett) mérték ben is rímel
Thomas Mannéra, talán a kabát is elég lett volna
összekötni a regény két világát. Főleg, hogy a kis-
fiú kabátja révén kapcsolódik a teljes szövegvi-
lághoz a harmadik meghatározó szál. Tudniillik az
apa által a fiúnak vett ruhanemű korábban egy tör-
péé volt, akire rálépett egy cirkuszi elefánt. A Tho-
mas Mann kabátja című regény szürreális vonásait
leginkább a harmadik szólam erősíti fel, amely egy
elefánté. „Képzeljük el, hogy Hannibál egyik ele-
fántja eltéved a nagy hadművelet során, és nem ka-
nyarodik Itáliába, hanem följön Germánia felé
(…).” (10.) Vörös István alternatív történelmeket
konstruál és vet össze, az emberek és az elefántok
történelemszemléletét ütköztetve az egyéni és ál-
talános szabadság kérdése, az istenhit lehetősége
és megvalósításának módjai kerülnek elő. Az el-
szökött elefánt egy ponton azt álmodja, ő Ganésa,
a hindu elefántfejű isten, Párvati és Síva fia. Ezek-
kel a képtelen fordulatokkal lendíti előre a szöve-
gét Vörös újra és újra, vagyis bár helyenként ön-
kényesnek tűnik az adott asszociáció vagy esemény,
a legtöbb esetben ezek nem funkciótlanok. Nem-
csak a valóság és álom keveredik össze a regény-
ben (nem véletlen Kafka szerepeltetése sem), de az
isteni, az emberi és az állati jegyek is. A zseni és a
nagy író fogalmához az isteni teremtés is hozzá-
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