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MAKAY GUSZTÁV

VÁRKONYI NÁNDOR "PERGŐ ÉVEI"
Mllyen érzés lehet, Nándorom,
ülni saját csöndedben és
hallgatn] a semmit halálig -
tán többet hallasz, mint a többiek..•

./

Weöres Sándor rögtönzése 1939-blll

Emlékiratot háromféle embertípusnak érdemes írnia. Olyannak, akinek va
lamilyen szempontból kimagasló szerepe volt kora történelmi, társadalmi vagy
kulturális életében. Vagy. olyannak, aki - bár személy szerlnt nem játszott
kiemelkedő szerepet - tájékozott helyzeténél fogva, megfigyelő és regisztráló
tehetsége jóvoltából hiteles bepillantást tud adni egy érdekes korba, társadalmi
környezetbe vagy kulturális területbe, "alulnezetből". S végul olyannak, akinek
vallomása önmagában is értékes, mert egy ki veteles egyeniseg lenyomata, az
"emberi sors" egy érdekes példázata, közérdekű documentum humanum.

Várkonyi Nándorban rnind a háromból van valami. Nem volt nemzeteket
vagy hadseregeket irányító nagyember. de - az idő perspektívájában és mű

vének tanulságaként - most már' elmondhatjuk. hogy nemcsak szülővárosának,

Pécsnek és a Dunántúlnak kulturális életében vált szellemi főkusszá fél évszá
zadon át, hanem volt idő, amikor tevékenysége, irodalmi szervező ereje szinte az
egész országra kisugárzott. Ugyanakkor saját életútjával kapcsolafban fölmér
hetetlenül gazdag dokumentumanyagót nyújt koráról, kortársairól. főként az
egykorú irodalmi életről, nemegyszer rejtett rugók közé bevilágítva, S ha
csupán azt mérlegeljük emlékirataiban, amit önmagáról sorsáról és belső

világáról - ír: az is egy kivételes nagy elme, roppant v tágassagú belső világ
hallatlanul érdekes jegyzőkönyve. Ha tudósok írhatnak "- joggal - önéletrajzot
kísérletezéseik és fölfedezéseik történetéről : azt mondhatni, hogy Várkonyi
Nándor szenvedélyes kísérletezéseinek és kutatásainak legfőbb alanya és tárgya:
önmaga. ,.Ez az írás nem csupán emlékezés, hanem önvtzsaálat és számadás is"
- írja könyvéről. "Az önéletrajz velejében önmagyarázat." Nehéz lenne eldön
tení.. mi az érdekesebb a Pergő években: az-e, amit a maga végtelen horizontú
belső világáról. gondolatkincséről. a világhoz és emberekhez való viszonyulásáról
tár fel ön kritlkus, szinte önkínzó őszinteséggel: vagy az-e, amit a külső világ
vele kapcsolatos történéseiről és embereiről mond el, hol érzékeriv belső hallás
sal, hol éles megfigyelő képességgel, hol meg zseniálls intuiclóval. ráérzéssel,

Természetes, hogy a két térnakör szoros korrelációban van egymással. de a
Pergő évek messze meghaladja a szokványos életrajzok epikus kereteit. Gerinc
vonalán nagyjából a szerző életpályájának sronológíaí sorrendje vonul ugyan
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vegig, de az egyes fejezeteken belül inkább pályaszéktorok szerínt rendeződik

az anyag, helyenként meg-megugorva az időben másutt egymásba játszva. S bizo
nyára nemcsak azért, mert írójának már nem-volt ideje a végleges rendezésre, hanem
eredeti szándéka szerint is a többszörös keresztmetszet a rendező elv. hogy vi
lágosabbak legyenek a körvonalak. A metszetek korhatára, a témakőröktől füg
gően, eltér egymástól. S a könyv anyaga se egynemű: a legkülönfélébb réteg
nemek kaleidoszkópja, adekvát kifejezéseként egy gazdag sugártörésú egyéniség
nek. A csillogóan harmatos természetleírások és szuggesztív hangulatképek II
költőre vallanak, akinek a Nyugat körében indult; a lélek szakadékait feltáró
részek az önmagában rendet teremteni akaró fiatal tehetségre. aki szanvedélve
sen keresi a maga életútját; a magas erudíciót hordozó fitczofíkus elmélkedések
az életbölcselőre; a tudományos fejtegetések a tudós kutatóra; a Sorsunk körütí
bonyodalmak a nemzetféltő dunántúli hazafira és céltudatos szervezőre; a kor
társakról rajzolt portrék a kiváló emberismerőre és irodalomértőre; és még az
életrajz epikus fordulatai is egy olyan kivételes egyéníségre, akinek az életmenete
is rendhagyó, az élethelyzete is különleges,

Nyilván nem minden olvasót hoz majd egyformán izgalomba Várkonyi
könyvének rnindegyik részlete. Mlnket, akik ismertük őt, több-kevesebb ideig
vele dolgozhattunk, akik. magunk is benne éltünk a "pergő évek" Irodalmi
életében, ismertük kortársait, és magunk is szerepelünk a könyvben: minden
sora.. részlete megráz, s : vissza kell fognunk tollunkat, hogy ha tárgvilagosan
próbálunk írni erről a rendkívüli emberről, aki (nem most mondjuk először) életünk
egyik nagy élménye volt. Bizonyára lesznek olvasók, akiket a könyv változatos réteg
nemei közül egyik vagy másik jobban érdekel; de meg vagyok győződve róla,
hogy senki sem vonhatja ki magát az életrajzíró szuggesztív egyéniségének és
témához alkalmazkodó írásművészetének varázsa alól.

Hogy miért? - A Pergő évek első fejezetei egy osztályon felüli egyéniség
vajúdó Tdalakulásának megrendítő rajza, valóságos lélekdl'áma. "Egy lélek tör
ténete." Az a néhány év, amelyet kellemes környezetben, tehetséges magántanít
vánvelenál nevelösködéssel tölt el, "rámegy" erre az önklalakításra, a belső

harmónia kivívására. Mindannyiunk kamasz- és ifjúkorának megvoltak a maga
konvulziói, sőt esetleg katakllzrnáí. A Várkonyi könyvében feltáruló energikus
és elszánt, de gyötrelmes önkikalapálás méretei, a révületek, őrjöngésele és
eksztáztsok váltakozása azonban már megsejtetik, hogy itt egy kivételes szellem
végleteiről van szó, A válság pszichológiai hátteréhez nyilván hozzájárul életé
nek legtragikusabb fordulata : hogy az első (gyűlölt) világháborúban szerzett
betegsége folyományaként előbb fél fülére, majd - alig 25 éves korában 
teljesen elveszti hallását. Lenyűgöző az az energikus küzdelem, amellyel fokról
fokra felülemelkedik sorstragédíáján, és rendet akar és tud teremteni belső vilá
gában. "...akárhogy, de valahogy rendezni kellett II viszonyt az Üristennel, a
világ, az élet tekervényes problémahalmazával, végül, de nem utoljára, mind
kellemetlenebbé . váló magammal, .." ". ..sok nyomorúságba, vergődésbe telt, míg
egy nehéz órában megfogadtam : nem fogok megőrülní, és nem leszek öngyilkos.
Ez volt az egyetlen biztos mód, hogy kiszabaduljak a nihilből."

A kivételes tehetség jele szédületes emlékező tehetsége is. amely első olva
sásra felszív - és szükség esetán azonnal aktivizál -, verset, prózát és adatokat
egyaránt. Weöres Sándorral kapcsolatban írja, de rá is áll a következő passzus:
,;Nem tudom, .kítől származik a mondás, hogy a zseni nem egyéb rendkívüli
emlékezőtehetségnél. Ez szamárság, igen sokszor semmiféle tehetség nem jár a
jó memóriával, csak gyakorlati haszna van, de ha erős összpontosító képesség,
találékonyság és intuíció társul hozzá, es persze az cnkotótehetséghez, együttesük
megközelitheti a zseni formátumát." "Kereken egy tucat könyvtár könyvei men
tek át a kezén", de úgy, hogy át is nézte a könyveket, s gigantíkus méretű poli
hísztort tudásanyagót halmozott föl magában. (Ugyanakkor szó sincs róla, hogy
ez a tudós férfiú falak közé zárt könyvmoly lett volnat Gyermekkora óta ,.imád
ta a természetet", és szenvedélyesen keresztül-kasul járta azokat a vidékeket.
ahova sorsa vetette. Olyan utakat járt meg - vallomása szerint - "délutáni
sétaként", amelyek közönséges ernber számára ritka élményszámba menő egész
napos túrákat jelentettek volna.) Fantasztikus memóríája azonban nem maradt
passzív: a könyv több helyén ír arról, hogy a benne felgyűlt. szinte kínzóan terhes
ismerethalmaz állandóan kereste a kifejeződés, a produkciókban való lecsapódás
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lehetőségét (az alkotó típusú elme újabb jele!), hogy birtoklója megszabaduljon
terhétől, "kiírja" magából könyvekből, tapasztalatokból és saját eszmélkedéseíből

összetorlódott tudáskincsének, rajzó gondolatainak legalább egy kis hányadát,
De rnilyen területen? Másnál talán a bizonytalanság, nála a zsenialttás újabb jele,
hogy életútja elején több irányban érezhet potenciális energiát élete és tehetsége
kiteljesítésére: diákkorában - egyik tanárának hatása alatt - muzeológusnak
vagy régésznek készül; egyetemi évei során a Nyugat körében költőnek és esz
tétának indul; majd a földrajzi utazó-kutató, az újságíró és numízmata pályá
jával kacérkodik. Végül könyvtári tisztviselő lesz, de ugy, hogy közben úttörő

irodalomtörténetet és megszámlálhatatlan számú irodalmi művet, cikket, krítí
kát ír. bejáratlan tudományos terűleteken ős történész, később egyszemélyi fele
lősségű folyóiratszerkesztő, s azért megy nyugdíjba, "hogy végre dolgozhasson",

Szinte emberfeletti volt munkabírása is. Egy-egy könyvet néhány óra alatt
elolvasott. Professzori megbízáara írt modern Irodalomtörténetét, amelyben 30 éves
fejjel 1000-1200 írót kellett feldolgoznia az addig még senki által nem rendszere
zett élő irodalomból, röpke két év alatt készíti el (könyvtári munkája mellett)
vaskos kötetben. Az a hatalmas óstörténeti mű, amelynek a Sziriit oszlopai csak
az első, mintegy "bevezető" kötete, az életrajz közlése szerint 7001) gépelt lapot
tesz ki! Egy másik adát: csak a Sorsunk munkatársaitól 1648 hozzá írt levelet
őrzött (s bizonyosra vehető, hogy ezek közül egy sem maradt válaszolatlanul).
Lehetetlenül hangzik, de így volt: szinte több ember életét élte egyszerre. - Ezt
önéletrajza bizonyítja a legbeszédesebben. S milyen életet élt! A ..pergő évek"
korántsem peregtek gondtalanul. Keserves gyerekkor után - néhány derűsebb,

gondtalanabb nevelői év íntermezzójával - állandó anyagi nehézségek között,
robotmunkában, hitvány tisztviselői fizetésból és még hitványabb honoráriumok
ból tengődve telt el élete TízévI könyvtárosség után ezt írja: ". .. a nyomortól
az mentett meg, hogy vállaltam minden mellékmunkát, s még szerencse. hogy
kaptam..." - "Házasságom annyit jelentett, hogy egy koldustarísznyából lett
kettő," S még egy vallomás: " ... a háborúban (a II. világháborúról van szó)
minden ingóságunk odalett, a rajtunk levő ruha és könyveim nagy része kivé
telével; hat esztendeje szolgáló cipőm bűzlött, kölcsön kapott fehérneműt hord
tam."

Tény, hogy majdnem míndegyík tulajdonsága, szenvedélye túlnőtt a közön
séges emberi· méreteken: memóriája, ismeretszomja éppúgy, mint munkabírása,
"örökletesen túlfeszült idegélete", természetjáró szenvedélye. Örökös szellemi
és érzelmi nagyfeszültségben élt. Nem vitás: rendkívüli ember volt, de nem
übermenschi értelemben, hanem éppen a "minden-emberi" intenzív átélésével. a
minden-emberi szenvedés átszenvedésével és minden eksztázis átizzásával. "A
tapasztalat megtanított. hogy az ember nem lehet büntetlenül individualista" 
írja, az individualizmust az egoizmus szinonimájaként értve; függetlenségét azon
ban makacsul őrizte. Szuverén egyéniség volt, sziklaszílárd jellem, akivé kikala
pálta magát, nézeteiben is csaknem hajthatatlan. "... kiskoromtól magamhoz
igazodva cselekedtem, tudatosan vagy tudatlanul" - "... mánlákusan igyekeztem
a magam lábán járni, szellemi téren is, vállalva minden kockázatot, tévedést,
felsűlést, kudarcot, .." ~ "l\1inden ember míkrokozrnoszt hord magában, amit
valamely fő hajtóerő mozgat, ha olykor kanyarogva is, előre; nemegyszer mon
dottam már, hogy az enyémet az önállóság, függetlenség, a szabadság eszméjé
ben vagy ösztönében lakozó epő forgatja, amióta eszmélni tudok." Bizonyára
százezrével vannak emberek, akiknek a külső élete gazdagabb, változatosabb,
mint Várkonyi Nándoré volt; de aligha találnák sok olyan embert, aki befelé
intcnzÍ1'cbb életet élt volna, mint 6.

Kiilső életében két döntő momentum determinálta sorsát: a sül<etfég bioló
giai katasztróf'ája, amely egészen sajátos élethelyzetbe kényszeríti ("groteszk
-tragikus beethoveni csapás" - mondja róla), és a vidékre költözés, előnyös és
hátrányos oldalaival együtt. A megsüketülés tragédiája, bár önéletrajza szerlnt
férfiasan viselte el, bizonyára hozzájárult fiatalkora belső konvulziólhoz és annak
a sajátos zavarnak és önutálatn-ik a kialakulásához, amelyet oly sokszor emleget
könyvében. "A szervi fogyatkozások közt ez az egyetlen nevetséges... A vakság
tragikus, a némaság gyógyítható, kéz-láb csonkaságán segíteni lehet. A süket
mindent félreért, ok nélkül ordít, kinevetik, legjobb ha maga is ezt teszi.
Csakhogy nem segít' rajta..." Ez a tragikus érzés pszichológiai szempontból
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bizonyára csak azért nem súlyosbodott kisebbrendűségi érzéssé, mert belül
tisztában volt - tisztában kellett lennie - emberi értékeivel. Egyetemi tanár,
arninek mínírnálísan lennie kellett volna, süketsége miatt eleve nem lehetett. S
megrendítő volt látni, amint baráti társaságban jól ismert, kedves-fanyar mo
solyával ajkán, kissé összehúzott kék szemekkel, nemegyszer öntudatlanul fogát
csíkorgatva hallgatagon ült a csevegők között, míg észre nem tértünk, s közöl
tük vele a beszélgetés lényegtit vagy egy-egy mondatot, amelv-n mindannyian
derültünk. Képzeljük el, mennyi időt vesztegetett el életéből' azzal, hogy legtöbb
partnerének írásban (előre kézügybe tett cédulákon) kellett '. érintkeznie vele.
S még ha leolvasta is ajkunkról a mondottakat, hozzá kellett szoknunk ahhoz,
hogy csak a leglényegesebb mondanivalókra szoritkozzunk, tőmondatokban és
félszavakban beszéljünk, - ég félhomályban, sötétségben csak ő beszélt, hosszú
monológokban (mint azon az éjszakán, amikor egy erdélyi turistahazban megtisz
telt azzal, hogy elmesélte életének néhány fontes mozzanatát). Asiiketségnek
azonban - anélkül, hogy mísztícízálnl akarnám tragikumát -- volt talán pozitív
oldala is: Várkonyi Nándor világa szükségszerűen befelé - tágult, emberfeletti
méretűvé, és - ahogy Weöres Sándornak egy "beszélgető cédulán" fennmaradt
rögtönzése mondja: a maga külön szféráíban olyant is .Jiallott", amit a magunk
fajta közönséges ember nem. Az életrajzban van egy áruló mondat: egy csodás
erdei kiránduláson - frja - "süket fülemmel is hallottam az ünnepi csendet."
Ilyen kozrnikus csend szimfóniái zenghettek benne szüntelenül. Egy másik he
lyén megtegyzi.. hogy "amióta süket vagyok. belső hallásom megélesedett", s
festményeket is, bizonyos prózai remekműveket is valami "halk, finom, éteri
zene", belső zene avat élménnyé benne. "A színeknek gyakran van hangértékük.
harsanvak. rikítók, azaz rikoltanak, és érzelmi tartalmuk: a zöld haragos, az
epesárga irigy, a piros vidám, a kék szelíd, a vörös lázas, szenvedélyes..."

Az az elhatározása is, 28 éves korában. hogya sokféle lehetiíség közűl

Pécsre. azaz vidékre költözik könyvtárosnak, ugyancsak ambivalens ielentőséaű élet
sorsában. Előnyös azért. mert - a lehiggadt egzisztenciateremtésen kívül- megőriz

heti tisztaságát, függetlenségét az akkoriban javarészt Pesten zajló irodalmi életben,
amelynek rothadtságát, klikkrendszerét éppen az ő könyvében leplezi Je nem egy
levél és adat. "Inkább' vagypk falusi liba, mint körúti szajha" - írja vátaszul

\ azoknak, akik vidékiségéért esetleg .Jernosolyogják", magyarán szólva lehülyézik,
és kíröhögík". Pécsett, a "végállom~son" várja eity százezer kötetes könyvtár
birodalma, amelyben olthatatlan tudásszomja új kincseket találhat. Természet
rajongásához. szenvedélyes barangolásaihoz ott kínálja magát a Mecsek. szinte
tapintható közelségben. l!:s, mint később kiderül: a cserbenhagyott fővárosi esetle
gesréaek helyett munkateret. lehetőségeket teremt ez az ősi város is: váratlan
megbízást modern irodalomtörténet és más művek írására, honmentő szervezésí
-szerkcsztőí feladatot - és barátokat is, tisztelő híveket, odaadó munkatársakat,
akik mesterükként tisztelik, s itt is lehet zseniális költővel-tróval találkozni. A
barátság - az önéletrajz tanúsága szerint - míndig is nagy szereoet játszott
Várkonyi életében: a fiatalkoriak közül különösen az Irótársához, Pogány Bélához
és nevelt jeihez, a tudós Révay Józsefhez és a rokon lelkű Pappenheim Alexhez.
Pécsett a költő és zeneesztéta Nagyfalusi Jenóhöz, később a Sorsunk munka
társaihoz, főként Kodolányi Jánoshoz és Weöres Sándorhoz fűződő. Ezekkel
a barátokkal és a kor csaknem minden valamirevaló Írójával-költőjével 
éppen a vidéken élés kényszerűségéből olyan arányú levt!lezést lehetett
kiépíteni, amelyhez talán csak Kazinczyé hasonlítható. Pécs lett Várkonyi
Széphalomja, viszont ő lett a város egyik szellemi fókusza. Ritka szerencse,
hogya vele levelező írók és költők levelei (köztük a legkiválóbbakkéi is:
KosztoJ.ányié, Szabó Lőrlncé, Gyergyaí Alberté, Rónay Györgvé, Kodolányié,
Weöresé, Féja Gézáé, Csuka Zoltáné) épségben megmaradtak Várkonyi
nál, és emlékiratának nem utolsó értéke az a sok-sok (tapintatosan szemel
vényezett) idézet, amelyet ezekből a levelekből közöl,

, Am hiába a féltékenyen őrzött emberi és írói fü~getlenséJ, a hetybeliek
egyre növekvő tisztelete és az egyre merészebb, úttörő írói és tudősi alkotások,
harcos írodalomszervezőí érdemek: Várkonyinak - tragikusélethelyzete mel
lett - haláláig vállalnia kellett a vidéken-Iét, a fővárosi irodalmi klikkeken kívül
állás hátrányait is: a "forgalmon-kívüliséget" és - adott esetben - a rnellőz
tetést. Amikor Pécset választja, tudja, hogy "Cavalier seul, sőt outsider leszek,
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ki csak magára számíthat, és botlik, amekkorakat két lábbal lehet". l!:letrajzá
ban nem kíméli azokat, akik méltatlanul bántak vele; de sehol sem ír olyan keserűen,

mint azokon a helyeken, ahol szerénv öntudattal mellőztetéseíről kell szélnia
Most nem magántanári habilitációjának váratlan nehézségeire vagy a Sziriát
oszlopai meg nem írt odüsszeíáiára gondolok, hanem például arra, hogy modern
irodalomtörténetének megjelenése után a választmány döntése alapján már neki
ítélt Baumgarten-díjat (1929) végül mégse kapja meg (csak 1000. pengő segélyt,
akárcsak néhány év múlva József Attila); hogy Petőfinek az ő (és bátyja) által
fölfedezett, egyetlen hiteles arcképéről írt, a Nyugatban publikált cikke után
"évtizedekbe telt, míg az illetékesek tudomásul vették, hogy Petőfinek olyany
nyira hiányolt, hű és hiteles arcmását bírjuk", s hogy Petőfi-kutntáink azt a
másik fölfedezését, hogy Petőfi nem szavalta el a Nemzeti dalt a múzeumlép
csön, "kénytelen-kelletlen elfogadják, '" de hogy rní (és ki) cáfolja az évszázados
és márványtáblára vésett legendát, nem méltatják szóra sem", Hatkötetes új
irodalomtörténetünk csak a bevezetésben emlékezik, meg fiatalkori könyvéről

mint forrásműről, őt magát azonban sehol sem méltatja az irodalomtörténészek
között, Lehet, hogy Várkonyi Nándor keserűségében része volt sohasem titkolt
érzékenvségének, de lényegében igaz az, amit összefoglalóan ír elismertetéséről: "ve
lem egykorú pályatársaírn körében nem illett, ma sem illik nevemet szóra méltatni".

. ' Nem hiszem, hogy ebben a mellőzésben, amely nekünk, ismerőinek is
'fájt, világnézeti vagy politikai okok játszottak döntő szerepet. Az Irodalmi Lexikon
szerínt "gondolatain katolikus szellemiség és írracíonalisztikus filozófiák hatása

. érződik". Ennek annyi nyoma van önéletrajzában, hogy fiatalkorában neki is
tusakodva tisztáznia kellett viszonyát Istenhez és világhoz (mint Adynak), a
Szíriát oszlopaiban, egyik fó művében pedig .annyí, hogy bizonyos Idealista
'irányzatok is hatottak eszrnélkedéselnek megindulására. Úgy gondolom. még
sokáig elmondhatta azt, amit 1923~ra vonatkoztatva ír: "Maradtunk, amik vol
tunk: független radikális polgári ~demokraták". (Kiemelés tőlem.) S ha a Pergő

években ámuldozva olvassuk, hogy a Sorsunk szerkesztése idején mílyen vak
merő politikai kockázatokat vállalva védte a Dunántúlt a fasiszta német-beol
vasztó törekvések ellen (még előttünk, közvetlen munkatársai előtt sem fedve
fej illegálís kapcsolatait, nehogy bajba keverjen bárkit is), és ha tudjuk - a
Sorsunk cikkei a tanúk rá -, hogy a népi írók programjából is a haladó el
veket és eszméket - a népre alapított új Magyarország gondolatát - tette
magáévá: életműve és tevékenysége aligha marasztalható el alapvető világné
zeti szempontokhól. Lehet, hogy a részletekben voltak tévedései (ezt ő ismeri
el elsőként önéletrajzában), de a régi nemzedékek jeles emberei közül keve
seknek adatott meg. hogy nyűegyenes pályán, tévedésektől mentesen vészeljék
át hányatott korunkat. Az embereket igazságosabb pozitívumaik alapján meg
ítélni a művek pedig önmagukért beszélnek.

Azon lehet vitatkozni, melyik Várkonyi Nándor fő műve. A Pergő évek hát
lapja szerint "nevének Sziriát oszlopai círnű könyvével szerzett hírt". Kétség
telen, hogy ő is ezt tartotta élete legnagyobb szabású teljesítményének (persze,
hozzászámítva a még kiadatlan folytatás több ezer kéziratlapját is), hiszen az
ő belső világa kozmikus arányainak .ez a mérhetetlen időben és térben kalandozó
mű felelt meg a legjobban. Ám úgy véljük, hogy a maga korában (1928) A
modern magyar irodalom, 1880-1920 átdolgozott kiadása: Az újabb magya·r
il'odalom, 1880-1940., 1942) sem volt kisebb vállalkozás, még kevésbé teljesít~ény,

Amikor a Pécsre kerűlt fiatal könyvtáros megbízást kap a múelkészítésére,
azon nyomban "száz meg száz név, mű, cím, szöveg-, és gondolatfoszlány
hajkurászta egymást egy megőrült körhíntán" - írja. Az alfejezet címe: Bozót.
Valóban: újabb irodalmunk addig még senki által sem feltárt. sőt meg sem
közelített, irdatlan bozót volt. Várkonyi műve monumentális enciklopédia,
amelynek nehézségét - mínden elképzelhető enciklopédiákkal szemben - az
a hálátlan feladat tetézte, hogy kortárs irodalomról kellett ,írni, az akkori
klikkrendszerű irodalmi életben olyan egykorú problémákról és Irókről. amelyek
ről és akikről három embernek se volt egyazon véleménye. Méghozzá egy alig is
mert, fiatal ..vidéki" írófélétől kellett elviselni a beskatulyázást, a megítéltetést, az
arányítást. Kapott is érte eleget szegény Várkonyi Nándor! Azt hiszem, csíra
jában itt indul el mellőztetéseinek sorozata, de ezzel a művel jegyződik el az
irodalommal is, művek, cikkek hosszú sorát vállalva.
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Önéletrajzában azok a kis portrék és elemzések adnak ízelítőt irodalom
tudósí kvalitásaiból, amelyeket kor- és munkatársairól rajzolt. Közülük kettőt

emel ki: Weöres Sándort, a "kozmikus költöt" és Kodolányi Jánost, a ..csodá
latos embert". Az íróknak ama fajtáját látja bennük, "akik emberről-életről

világról valami olyan való-igazat fednek föl, és öntenek Iormába, ami nélkülük
kimondatlan marad". Ezek közül is ahhoz az intuitív alkotó fajtához vonzódik
(a zsenihez), 'akiben "mintha jótékony szellem, géniusz lakoznék: sugallja mon
danivalóját. látomásokká hevíti képzeletét, általában intuicióval dolgozik, ez a
munkamódja" (szemben az intellektuális típussal. a 'talentummal, akinek .mun
kamódja diszkurzív, mint a tudósé: gyújt, megfigyel, jegyzetez, osztályoz, mérle
gel, szerkeszt, leszúr, és formába önt"). Weörest is, Kodolányit is az első típus
megtestesítőjének tartja. Weöresről szinte "fejlődéstörténetet" ír, Kodolányi arc
képét a barátság és írói tevékenység tükrében mutatjél meg. Irodalmi jellemzésel
nek példájául csak egyetlen, fiatalkori vonzalmait idéző mondat: ..Adyt éltem,
Babitsot tanulmányoztain, Kosztolányit élveztem".

Külön fejezet szól a pécsi Janus Pannonius Társaségről és a Sorslmk címü
folyóiratr61: mínd a kettőben kiemelkedő szerepe volt. Várkonyínak, - elsősor

ban mínt a folyóirat főszerkesztőjének. Amikor - [elfemzően igazságszeretetére és
baráti tapintatára - tájékoztatúsul és "kUgazításra" átadta It fejezet kéliratát
nekem (és általam Lovász Pálnak, a Janus Pannonius 'I'ársaság egykori Iőtítká

rának, aki éppen a fővárosban tartózkodott): magarn is meglepődtern a sok új
és érdekes adaton, s csak akkor értettem meg igazán egykori főszerkesztőnk

szerkesztéspoIitikaistratégiáját, amelyből annak idején, közelrfI csak ataktikáját
érzékeltük, Úgy vélem, szülővárosunk Irodalomtörténetében jelentős pas3ZUS lesz
az önéletrajznak ez a fejezete.

Két fejezet sajnálatosan hiányzik a múból. Az egyik a Sziriát oszlopainak és
folytatásának "odüsszeiája", amelyet több helyütt is ígér a szerző. Miért nem írta
meg? Talán azért, mert még nqm érezte befejezettnek - nem a művet, hanem
a vele kapcsolatos hányattatásokat. Pedig magarn is tudom, mtlyen odaadással
dolgozta át kéziratát ..először egy Buenos Aires-i, aztán egy amszterdami, majd
pedig úiabb hazai kiadás reményében", s mily boldog örömmel fogadta a könyv
új kiadását. 1972-ben. A második hiányzó fejezet Pécs ,.sze'1t öregiéé" (ho~

irodalomtörténetünkből vegyük a műszőt), akihez zarándokolni jártunk, fiatalok
és öregek vegyesen. hogy megfürödjünk szellemének és szívélvességének csorbít
hatat lan sugárzásában, és megcsodáljuk változatlan, egy pillanatra sem lankadó
aktivitását. A lehető legkedvesebben. harsány örömmel fogadta baráti látogatóit,
rnindig beszélgetésre készen; mégis míndíg az voIt az érzésünk, hogy föltartjuk
lázas -tevékenységében. S ez valószínűleg így ls volt: egy végtelen, állandó,
.kozmikus belső rnonológot szakított meg kedvünkért. Egyszer azonban minden
véget él', rnint ez a vaskossásában IS csonkán maradt önéletrajz, amelynek utolsó
mondata így hangzik: <..A kézirat itt megszakad").

Nem nehéz levonni a könyv tanulságait, akar Ismerte valaki az íróját, akár
csak a múvét olvasta. Egy nehéz körülmények között élő, sajátos élethelyzetű.

rendkívüli embernek, "lámpás fejnek" nemcsak &7. életrajza, hanem egész rnikro
kozrnosza tárul fel benne. Még azok is ámulnak gazdagságán, akik ismerték
alanyát, a sors jóvoltából egy ideig mellette élhettek. Ha az l. világháborúban
szerzett tragikus betegség nem sújtja átléphetetlen korlátokkal, és nem kell
megküzdenie a vidéki sors hátrányaíval ; ma bizonyára legkiválóbb egyetemi ta
ná ra ink, íróink vagy tudósaink között tartja számon a köztudat. s nem egy
gyenge hasábnyi rnéltatás szól róla az Irodalmi Lexikonban. Talán meg sze
retett városa, Pécs sem tudja, mílyen méretú szellem lakott Ialaí között több
mint félszázadig. (Ha tudná: bizony tira már utcát nevezett volna el róla halála
után, ahogy Szombathely megbecsülte a maga Pável Agostnnát.) Bizonvára nem
én vagyok az egyedüli, akinek számára Nándor már legendás alakka vált _
szülővárosom, fiatalkori álmaim legendás alakjává -; s ijgy gondolok vissza
rá. ahogy ő' gondolt eszményképére. Kőrösí Csoma Sándort-a: ..Kivált jelleme
nyűgöz le, szinte szédít, mert minden tette o/lnek megnyilatkozása, még tragtkurna
is hozzá mért és Irigylésre méltó. A tündöklő kvalitások ilyen zárt egységbe foglalt
együttese valóban fölemelő látvány, páratlan tünemény, s a lelki nagvság ta
pasztalatával ajándékoz .. meg." Emlékirata csak megerősített ebben a szuggesz
tióban.
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