
T
amás Dénes a Sepsi-
szentgyörgy melletti 
Rétyen, illetve Komol-
lón töltötte gyermekko-
rát, bevallása szerint a 
természeti környezet 

nagyon jelen volt az életében, ami 
később is sokat számított. Tizennégy 
éves korában, a rendszerváltás után, 
1990-ben került a székely udvarhelyi 
tanítóképzőbe, erről az időszakról 
szól Az élő ház című, 2019 őszén a 
Kalligram kiadónál megjelent regé-
nye. Nem mellékes, hogy kisiskolás 
kora óta fanatikus olvasó, ez a pár-
huzamos élet azóta is kíséri.  

„Hatalmas váltás volt...

... nemcsak nekem, hanem mindany-
nyiunknak, akik ott laktunk együtt a 
kollégium bentlakásában. Szoktam 
mondani, hogy szerencsés generá-
cióhoz tartozom, mert éltünk a régi 
rendszerben is, így értjük a hangu-
latát, színeit, kopottságát, de éppen 
amikor elkezdődött az életünknek 
ez a nyitottabb része, amikor kama-
szodni kezdtünk, akkor egy egészen 
új, szabadabb világba léptünk, és 
ott tudtuk megszerezni az életünk 
tapasztalatait – mindezt akkor még 
nem tudatosítottuk, ehhez kellett 
már a felnőtti refl exió” – vallja életé-
nek erről az időszakáról.

Kolozsváron kezdett fi lozófi át ta-
nulni – ezt még a bentlakásban fe-
dezte fel, ahol a társak megosztották 
egymással az őket ért hatásokat. „Az 
már egy elég másféle gondolkodás-
módot igényelt, és elég sokáig ezzel 
foglalkoztam Kolozsváron. A szépiro-
dalomhoz viszont későn érkeztem, a 
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Meg kell ér-
teni, hogy kik 
vagyunk mi, mi 
történik velünk, 
emberekkel – 
én elsősorban 
a saját életem-
ből dolgozom, 
olyan író va-
gyok, akinek 
kell a szemé-
lyes átélés, a 
tapasztalat, 
nem a képzelet 
és a fikció vilá-
gában szeretek 
csatangolni.

harmincas éveim közepén – addig is 
írtam nagyon sok szöveget, főleg fi -
lozófi ai, később tudományos jellegű 
tanulmányokat, irodalomkritikát, 
recenziót, illetve esszéket. Első köte-
tem Honfoglaló esszék címmel jelent 
meg, ami a Budapestről Sepsiszent-
györgyre való hazatérésemről szól, 
saját, személyes honfoglalásomról, 
aminek keretében próbáltam közel 
hozni magamhoz a világnak ezt a tá-
jékát” – mesélte Dénes.

Értelmezni kell a világot

„Most éppen nem a legszerencsésebb 
korban él a bölcsész itt, Erdélyben 
sem. Úgy tűnik, a fi lozófi a nagy kor-
szaka lezárulóban van a világban. 
Ennek ellenére én nagyon fontos 
társadalmi szerepet tulajdonítanék a 
bölcsésznek: ő kéne az legyen, aki-
nek megvannak az eszközei, a fogal-
mai is ahhoz, hogy rákérdezzen és 
értelmezze azt a világot, amelyben 
élünk. Szerintem nagy szükség van 
arra, hogy valaki ne csak egy tudo-
mány szemüvegén keresztül lássa a 
világot, hanem fel tudja tenni a legál-
talánosabb kérdéseket, és válaszokat 
is próbáljon keresni és adni rá” – vall-
ja az egyetemi oktató, aki 2004 óta ta-
nít a Sapientia EMTE-n.  Az egyetemi 
miliőt, a tanári szerepet, a tanítást 
különösen szereti.

„Ha sikerül megnyitnom a diákok 
elméjét azok iránt a témák iránt, ame-
lyekről beszélek, akkor valami megtör-
ténik, és abban öröm van. Szerencsés 
vagyok és voltam, mert sok mindent 
tanít(hat)ok – a fi lozófi át sikerült tár-
sadalmi közegbe átmenteni, tanítok 
etikát, kritikai gondolkodást, retorikát 

is szeminarizálok, illetve szövegírást, 
ami szintén közel van ahhoz, amivel 
amúgy is foglalkozom” – mondja. 

Egy regény a bentlakásról

Tamás Dénes első irodalmi szárny-
próbálgatásai az esszék után kez-
dődtek, hiszen felgyűltek olyan élet-
tapasztalatai, amelyeket már nem 
tudott az esszé nyelvén elmondani – 
innen jött az igény arra, hogy a szép-
irodalom terén alkosson. Első novel-
láját harmincöt éves korában írta, az 
meg is jelent a Látó folyóiratban. Az 
írás során nem feltétlenül a társada-
lom állapota, illetve annak változásai 
érdeklik – annál inkább az emberi 
állapot, de ez is fi lozófi ai „fertőzés”. 
Dénes szerint „meg kell érteni, hogy 
kik vagyunk mi, mi történik velünk, 
emberekkel – én elsősorban a saját 
életemből dolgozom, olyan író va-
gyok, akinek kell a személyes átélés, 
a tapasztalat, nem a képzelet és a fi k-
ció világában szeretek csatangolni”. 
Néha azonban fi kció vegyül az életa-
nyagba is – ennek apropóján jegyzi 
meg, hogy Az élő ház című regény is 
így született. A Kalligramnál megje-
lent kötet jó kritikákat kapott, fülszö-
vegét Kemény István írta, több helyen 
bemutatták, és akárcsak egyik novel-
lájából, a regényből is hangoskönyv 
készül a Marosvásárhelyi Rádióban.

 „Ez az én nagy történetem” – jegy-
zi meg nevetve, de gyorsan hozzá is 
fűzi, hogy nem csak neki. Olyan dol-
gok, helyzetek és problémák adódtak 
a középiskolai korszakban, amelyeket 
érdemes volt megírnia. Tamás Dénes 
szerint az irodalmi sikernek több ösz-
szetevője van. Az írói elégedettség az 

egyik: ha valamit megírtál és útjára 
bocsátottad, attól kezdve a könyv sa-
ját életet él. „A kortárs magyar iroda-
lomban már nincsenek nagy példány-
számok, de én azt szoktam kérdezni: 
megtörténik-e a könyv? Elég sok mun-
kát fektetek abba, hogy segítsem a 
könyvet. Ez a megtörténés egy igen 
erős mérce, ami jelenti az olvasói visz-
szajelzéseket, de a kritikai fogadtatást 
is. Az is fontos, hogy bekerül-e egyete-
mi tananyagba, mert ilyen tapasztala-
tom is volt, bizonyos szövegeim beke-
rültek az oktatásba Kolozsváron. Van 
még egy érdekes része ennek: az er-
délyi írókat nagyon is érdekli az, hogy 
Magyarországon valami történik-e a 
könyvvel. De az is bonyolult kérdés, 
hogy ott mi tud megtörténni velük” – 
vélekedik Dénes.

Az élő házban ábrázolt cselekmény 
huszonöt-harminc évvel ezelőtt tör-
tént – arra a kérdésre, hogy írna-e húsz 
év múlva a mai életéről, azt mondja, 
hogy az irodalmi művekhez tényleg 
kell egy legalább húszéves instancia. 
Hamarosan verseskötete jelenik meg, 
de közben egy új regény megírására ké-
szül, és annak a műnek valóban köze 
van azokhoz a dolgokhoz, amelyeket 
az utóbbi években megélt. „Terveim 
szerint emberi kapcsolatokról fog szól-
ni, nagyon erős személyes szállal, az 
életutam is beleépül, tehát dolgozom 
azon írói szempontból is, ami most 
történik velem. De annyira nyitott és át-
meneti korszakban és világban élünk, 
hogy fogalmam nincs, hogy abból ép-
pen mi fog írói témává válni” – mondja 
tervezett új regényéről.

KATONA ZOLTÁN

A saját életéből dolgozik
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Tanár, író, filozófus, irodalmi lapok állandó munka-
társa – a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem 
tanára alapvetően bölcsész, ezt oktatott tantárgyai 
is jelzik, de az irodalom az igazi nagy szerelme. Első 
irodalmi műve azonban meglehetősen későn, csak 
harmincas éveinek közepén jelent meg, felváltva az 
esszéket, a filozófiai munkákat. Első regénye tavaly 
ősszel jelent meg, és készül a következő. Tamás 
Dénessel beszélgettünk.

#Tamás Dénes




