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PERGŐ ÉVEK

Valóban színte észrevétlenül suhan
el egyik éva másik után. Várkonyi
Nándor sem érhette meg önéletírásának"
megjelenését, be sem végezte kötetét.
amely azonban így, csonkán is, a szá
zad irodalmi életének fontos dokumen
tuma, hisz benne olyan valaki mondja
el személyes emlékeit, aki "ott volt",
részese volt az eseményeknek, sót
nem is akármilyen részese. Több ízben
is hangsúlyozza: nem irodalomtörténetet
ír. (Megtette azt annak idején sokat
vitatott mégis alapvető fontosságú kö
tetében' Az újabb magyar irodalomban,
melynek rendszere és megállapításai
valóban sok helyütt vitathatók, mégsem
lehet tagadni, hogy a század irodalmá
nak kutatása ezt a művet sosem ke
rülheti ki.) Inkább amolyan szabály
talan önéletrajzot ad. Szerény ember
lévén, önmagáról mégts kevesebbet
árul el, mínt szeretnénk, Pedig nem
lett volna érdektelen megtudnunk.
honnan forrásozik nagy kultúrtörté
neti látomása, melyet oly magával raga
dóan fejtett ki a Sziriát oszlopaiban,
honnan benne az a nyugtalan, vibráló
tűz, mely színte vonzotta köréje az
újra szomjas fiatalságot, s amely fé
lig tanítványi, félig munkatársí kap
csolatba hozta vele Weöres Sándort vagy
Takáts Gyulát. Mindezt inkább csak
sejdíthetjük, mert ez a szemérmes jel
lem csak ritkán oldódik líraivá : amikor
rácsodálkozík a természet rejtett szép
ségeire, amikor egy-egy hatalmas
gyalogtúrájának részleteiről számol be,
amikor egy forrás vagy patak partján
üldögélve meditál az élet körforgása
ról.

Azok közé a különösen a mi
irodalmunkban ritka jelenségek
közé tartozik, akik rengeteget eszmél
kednek az élet dolgairól. Filozofikus
alkatnak nevezhetnénk, ha nem lenne
ugyanakkor rendkívül praktikus elme
is, aki sosem elégszik meg a jelensé
gek analfzísével, hanem a megoldáso
kat keresve igyekszik a gyakorlatba
átültetni a szellem. felfedezéseit. Ezért
lehetett fontos folyóiratok spiritus
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rectora. Ezért vált nemzedékek men
torává. Művek világra segítőjévé. Egy
szóval a magyar vidék - Pécs 
Osvát Ernőjévé. azzal a különbséggel,
hogy ó azért nem mondott le a sa
ját művekről sem' alaposan feladva
a leckét a mindenkori krítikának,
mely leginkább úgy felelt meg vele
kapcsolatos feladatának, hogy
hallgatott.

Mit is adott Viirkonyi Nándor a
magyar irodalomnak? Adta először

barátságát, indítását Kodolányinak és
Weöres Sándornak...,Tudnivaló - írja
Galsai Pongrác ,hogy Kodolányi
figyeimét Várkonyi Nándor több év
tizedes megszállottsága, nem is ember
szabású tárgyismerete és történelmi
kövületeket megpuhító szívóssága irá
nyította a témára..." Ez a téma az
emberi ősvilág, a mítoszok és a mon
dák birodalma volt, melyet. Kodolányi
oly eltökélt konoksággal idézett a
Vízözöntől egészen a Jehuda bar Simon
ig, majd a történelmi valóság rátalálá
sának nagy örömében írt Én vagyok-ig,
mely irodalmunk egyik legizgalmasabb
Jézus-regénye. Kodolányi jellegzetesen

.az az egyéniség volt, akit mindig fog
lalkoztatott a lét értelme. Töprengő

kutatásai két érintkező száion halad
nak, egyrészt az ókori kelet világában
- ebbe az irányba Várkonyi Nándor
fordította érdeklődését -, másrészt az
egyszer megtalált. majd elhagyott és
élete végén ismét vísszaszerzett evan
géliumi világ felé (ilyen irányú érdek
lődésének feltárása a még megíratlan
teljes monográfía feladata volna). Min
denesetre az a néhány levél, melyet
Várkonyi Nándor kettejük kapcsolatá
nak érzékeltetéséül idéz, páratlanul
izgalmas és tanulságos dokumentuma
két nagy szellem ösztönző találkozásá
nak. (Alighanem kötetnyi levelet váltot
tak. Ezek majdani közlése bizonyára
irodalomtörténeti szenzáció lesz.) És
akarva-akaratlanul két egymástól eltérő

egyéniség hiteles rajzát is adják: a
mindig lobogó, nyugtalan, sokszor bíb
Iiaí haragra gerjedő, de alapjában véve
az igazságot kereső Kódolányiét és a
míndig békességre hajló, az ellentéte
ket elsimítani kész, vajszívű Várkonyi
Nándorét,

1976.)



Ugyanilyen izgalommal olvastuk e re
mek stílusban megírt őnéletírásnak

Weöres Sándorral foglalkozó fejezeteit.
Várkonyi Nándor adta Weöres kezébe
a Gflgamest, abban a reményben, hogy
majd leíordítja.: Levelezésük bizonyít
ja, hogy nem könnyű feladatra buz
dította. De ennek a kollaborácíónak
lett eredménye az Istár pokoljárása és a
négyrészes Gilgames-eposz, mely az
eredeti szabad átdolgozása. Várkonyi
Nándor kicsiny beszélgető céduláiról re
konstruálta azt a hallatlanul izgalmas
műhelymunkát, ahogy a fordítás már
elkészült részei kapcsán megvitatták a
ritmus és a rímelés kérdéseit, s azt,
vajon lehetnek-e a fordításban "görö
gös'.' részletek. Mindez jellemző mínd
kettőlükre. Weöresre is, aki teremtő

fantáziáj,ával míndíg asszimilálfa a
világot, s míndíg újabb felfedezéseket
tesz (így fedezte fel az elmúlt 'években
a magyar költészet "rejtett: értékeit és
furcsaságait''), Várkonyi Nándorra is,
aki a vadász ösztönével veti magát
egy-e'gy ítlolögíai vkérdés nyomába, s
nem nyugszik, amíg meg nem oldhatja.
Ez a megoldás sokszor az ó szájíze
szerínt történik, ez nem is csoda, hi
szen szilárd és következetes világképe
volt, melybe a messz! múltba süllyedt
kultúrák éppúgy megfértek, mint a
jelen.

Még egy szinte megható finomságú
részlete akad emlékezéseinek: Gyer
g'yai Alberttel való levelezése. Volta
képp mindkettőjüket egyforma szenve
dély fűti: a szépség és a teljes világ
olthatatlan vágya. Ez kapcsolta össze őket,

s ez nyitotta föl Gyergyal Albert szívét
is. A levelezés báját és hitelét csak'
fokozzák azok a parányi tűszúrások,

melyeket Gyergyal Szerb Antalon
akkor még élő nagy-nagy tehetségű

nemzedéktársán - ejt közbe-közbe. A
művészet világában természetes az ilyes
mi. Nem az volt-e érthető, hogy Kosz
tolányi revíziót hirdetett Ady ellen?
Ki csodálkozott azon, hogy a nagy fi
lológus Huszti József epés célzásokat
tett Kerényi Károlyra? Az Olümposz
istenei bizony féltékenyek egymásra,
írta annak idején Devecseri, és meny
nyire igaza volt!

Várkonyi Nándor több folyóirat körül
is bábáskodott. Legnagyobb vállalkozása
kétségtelenül a Sorsunk volt, melyről

már monográíía is jelent meg (László

Lajosé). Várkonyi Nándor azonban töb
bet tud minden monográf'usnál, hiszen
ott állott az események középpontjá
ban, s a dolgok törvényszerűsége sze
rínt - lévén ő a legbékésebb ember a
sűrűn változó szerkesztő bizottságban
rajta keresztül csapkodtak a hullámok.
Lehettek a Sorwnknak hibái, bizonyára
voltak is. De nem lehet tagadni, hogy
szerkesztőjét ugyanaz a nemes eszmény
vezette, mint Illyést ugyanakkor a
Magyar Csillag élén: a germán fenye
getéssel szemben meg akarta teremteni
az erők egyensúlyát, mentesítení akarta
a lapot az urbánus-népies harc áldatlan
következményeitől, s a független szel
lem szigetévé akarta formálni. Ezért
válhatott a Sorsunk a sajátos formákat
öltő szellemi ellenállás egyik fontos
műhelyévé.

A szerkesztői levelezés természetesen
míndíg hallatlanul izgalmas, hiszen egy
irodalmi kornak is keresztmetszetét
adja. Várkonyi Nándornak meglehetett
az az öröme és büszkesége, hogy a
Sorsunk nemcsak a már befutott írók
nak adott otthont, hanem egy új raj
szárnyra bocsátásánál is őrt állhatott:
itt tette első lépéseit Mészöly Miklós,
nőtt jelentékeny költővé Csorba Győző;

itt lett íróvá András Endre, Csányi
LáSlZ1ó, Galsai Pongrác, Harcos Ottó,
Hunyady József, Katkó István, Morvay
Gyula, Palkó István, Rajnai László Si-
mon István, Solymos Ida. '

Várkonyi Nándor mint szerkeszt5 ta
núja lehet jó néhány emberi gyengének,
s feljegyezhetett történeteket nagyszerű

emberi megnyilvánulásokról. Hű króni
kásként . áthagyományozta is ezeket.
Nagy kár, .hogy a kötetnek, mely a
Magvető ötletként is nagyszerű Tények
és tanúk sorozatában jelent meg, nincs
névmutatója. Abból kiderülne, hogy e
szubiektív jegyzetekből voltaképp a ma
gyar irodalom egy korszakának objektív
története áll össze. írójának nem adatott
meg a végső befejezés öröme, az olvasó
azonban teljes örömét leli a költői szép
ségű leírásokban, a nagyszerű és hitéles
jellemzésekben és a f~rrásértékű köz
lésekben, az írói levelek közreadásáról'
nem is beszélve. Oszintén reméljük;
hogy Várkonyi Nándor levelezésének
más fontos dokumentumaival is meg-o
ismerkedhetünk, s hogy életművének

elfogulatlan értékelésére is míhamarább.
sor kerül. SlKI GÉZA
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