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Két évszám közé egy tudós életét nem lehet bekényszeríteni. 
Kardos Tiboré is föléje nőtt évszámainak és alkotásaiban folytatódik. 
Éppen ezért, ha emlékezünk Reá, nem az életrajzi adatok felidézése 
az igazán fontos, hanem annak kutatása, hogy mi adott a dátumoknak 
értelmet, életet és igazi rangot. Gazdag és színes tudós egyéniség járt 
még nem sokkal előbb közöttünk. Gazdagságát honnét, kiktől kérte 
és kapta meg? 

Kardos Tibor munkásságát nem annyira a bibliográfiai adatok, 
műveinek egyszerű felsorolása méltatja igazán, hanem igazi mesterei, 
mintaképei, kutató szenvedélyének ébrentartói igazolják; haláláig leg-
jobb barátai ők maradtak: Dante és Janus Pannonius elsősorban; 
melléjük állt Petrarca, Leonardo, Vitéz János és mindaz, akit a múltat 
kutató tekintet felfedezett; a kortársak közül pedig testi és szellemi 
mivolta szerint földije, Babits Mihály. 

A pannon tájak szülötte második hazájának tudta a provinciarum 
matert, Itáliát, Európánknak is szülőanyját és Rómát . A várost, 
miként Babits és minden magyar, akit szíve és értelme, nemcsak profán 
kíváncsiság vezet oda, „fiús tisztelettel járta". S a Marcus Aurelius 
által rakatott falak tövében Janust idézte, az ő Janusát: „Percensere 
meas, pia sit tibi cura, ruinas / sic videas patriae, moenia salva, tuae". 
(Nagyjából: „romjaimat kegyelettel végigjárni ne késsél / úgy lásd 
újra szülővárosod ép falait".) E falak közül nőt t ki a latin szellem 
birodalma, az, amit Babits „szent Európának" nevez. Ehhez az 
Európához kereste fiatalkori tanulmányaiban, „in arte humanitatis" 
az okosan és szépen szólásnak, az embert igazán emberré tevő mester-
ségében kiművelve, az utat. Az elembertelenedés korában a fiatal 
tudós ereje és vigasztalása volt a szépen művelt emberség, a humaniz-
mus kutatása. így jutott el a harmincas évek magyar törvényhozása 
által sem kikezdhető nagy élményhez, a virtuális Magyarország meg-
ismeréséhez. Ez az ismeret- és élménygazdagság ajándékozta meg 
irodalmi műveltségünk kutatását, az életmű első szakaszát, a pálya-
kezdést méltón lezáró emlékezetesen szép könyvével : Középkori 
kultúra, középkori költészet. Horváth János Irodalmi műveltségünk 
kezdeteit egy évtizeddel követte Kardos könyve és hatalmas, lehet 
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mondani hiánytalan irodalmi tájékozottsága adta meg az európai hát-
teret Horváth János Magyarországról, belülről megrajzolt irodalom-
történeti összképéhez, a virtuális Magyarországhoz az 1941-ben is élő 
virtuális Európát. „ A költészet a kultúrának legjellemzőbb emberi 
tevékenysége" — mondja — s a költészet középkori sorsát vizsgálva 
keresi az összekötő vonalat az igazi Magyarország és az igazi Európa 
között. „Az antik műveltség egész örökségét birtokló egyházi, latin 
műveltség s a magyarság hagyományai első pillanattól kezdve együtt 
formálták a nemzet európai jövőjét." Újabb kutatások is igazolták 
e megállapítását és azt is, amit a jövő útjainak első állomásairól 
mondot t : ,,. . . a népi és latin műveltség véglegesen találkozik a 
magyar középosztály első megjelenési formájában, az egyházi iskolák-
ból kikerülő deákságban". Való igaz, hogy a deákság műveltsége és 
társadalmi sorsa határozza meg egész régi literatúránk históriáját, és 
a középkorból tovább jutást is. „A román renaissance és a középkor 
ízlését, irodalmi teljesítményeit, életét éppen akkor terjeszti el az egyre 
jobban növekvő deákréteg, amidőn ez a cselekedet a magyar huma-
nizmus előkészítése szempontjából döntő jelentőségű." Kardos első 
nagy tette tehát az, hogy irodalmi műveltségünk hordozójaként 
ismerte fel az egyszerre magyar és európai deákréteget. Deákságunk 
„cselekedeteinek két pólusa: a nép nyelvi öntudatának fölfedezése és 
az irodalom humanista megbecsülése. A középkor — ezért — észre-
vétlenül változik át és olvad bele Mátyás király új Magyarországába, 
azt alátámasztja". 

Másfél évtized telt el az első összefoglalás után, s ez az időszak 
a tudós életében a humanizmus kutatását jelenti; történetileg és élet-
rajzi adatok tekintetében pedig háború, felszabadulás, római évek a 
via Giulián. Amikor visszatér, egyetemi tanárság és A magyarországi 
humanizmus korának megírása (1955), a hazai humanizmus korára 
vonatkozó álláspont marxista módszerű tisztázása következett. Az 
előbb említett megfogalmazás a humanizmus magyarországi jelent-
kezéséről bővül tehát: „ . . . abban a pillanatban, amikor a különböző 
európai országokban megjelentek a . . . társadalmi előfeltételek, 
valamilyen formában azonnal megjelent a humanizmus is". És konk-
rétebben : „A humanizmus Európában a kancelláriákban és az egye-
temeken jelenik meg . . ." Magyarországon nincs tartós életű egyetem, 
de van kancellária, s a kancellária vezetője, Vitéz János, Hunyadi János 
oldalán a római humanitas védelmében lesz humanistává: „ . . . a 
parancsoló kényszer világában, a nemzetlét határán . . . " — mondotta 
Kardos. A felejthetetlen Vitéz-portréhoz társul Janus Pannonius 
klasszikus méltatása: „Janus Pannonius . . . a költészet hazai hagyo-
mányainak megalapítója. Versei által a költői hírnév, az irodalom, a 
nemzeti dicsőség újfajta forrása lesz. A magyar humanizmusnak egyik 
legnagyobb élő hagyománya az ő példája . . ." Élete utolsó éveiben 

17 Irodalomtörténet 
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Kardos egyik legnagyobb gondja volt a Janus kritikai kiadás létre-
hozása. Erre már nem volt ideje, de arra még igen, hogy Johannes 
Sambucus Janus-kiadását 1569-ből facsimileben újra megjelentesse. 

A középkorban továbbélő antik hagyomány, a humanizmus mint 
ennek ismét teljessé válása, s a magyarországi humanista kultúra tör-
ténete foglalkoztatta tehát Kardos Tibort élete folyamán és az, aki 
az antikvitást középkor és reneszánsz határán állva ismét átgondolta, 
Dante. Dante volt Kardos egyik legnagyobb mestere, s hű tanítvány-
ként szolgálta mint a Nemzetközi Dante Társaság alelnöke, a firenzei 
költő kultuszát. Az ország határain kívül is ismertté vált a Dante-
kutatás jobbjai között. A magyar kultúrát pedig megajándékozta 
Dante Alighieri összes műveinek kiadásával (1965), s ezzel a magyaron 
kívül más nép nemigen dicsekedhet. 

Dante élmény, tanulság volt Kardos Tibor számára, s az is kellett 
hogy legyen. Nehéz fiatalság, küzdelmes pályakezdés után a sikere-
ket — Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár volt — megkeserí-
tette évtizedeken át tartó súlyos betesége, számára tehát valójában 
állapottá vált a lét és nemlét fölötti dantei meditáció. Bámulatos 
optimizmussal, a vállalt munka szeretetével küzdött az alattomos és 
kérlelhetetlen ellenség ellen. S így jöt t el utolsó napjának homályos 
decemberi délutánja: 

. . . mily borongva 
tűnt a nap nékem legelébb föl ottan, 
mely már az égtől búcsúzott búsongva. 
Mesterem hű léptéhez igazodtam 
léptemmel, füstből így érvén a fényre, 
mely már elhalt a mélyebb hajlatokban. 

(Dante, Purgatórium 17, 7 — 12) 

M E Z E Y LÁSZLÓ 

KOLTA F E R E N C 

1915 - 1 9 7 3 

Kolta Ferencet alkotó képességének teljében érte a halál. Bár 
heroikus önfegyelemmel tudta palástolni nehéz betegségét, mi, köz-
vetlen munkatársai, mégis hosszú idő óta aggódva figyeltük kilátás-
talan küzdelmét életéért. A halál elfogadhatatlan volt cselekvő opti-
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mizmusa, gondolatrendszere számára. Innen érthető, hogy az utolsó 
napokig a munkahelyén maradt, s az utolsó órákig szőtte terveit. 

Életművét a halál kerekítette teljessé. Gazdag életmű ez, tiszta 
forrás, sokfelé elágazó. Irodalomtanári tevékenységén túl volt tudós, 
irodalompolitikus és folyóiratszervező. Több mint húsz évig volt a 
Pécsi Tanárképző Főiskola tanára, s vezette annak irodalomtörténeti 
tanszékét. Az irodalmi szakbizottság elnökeként szervezte az általános 
iskolai tanárok irodalmi képzését; számos program, főiskolai jegyzet 
és tankönyv szerzője volt. A TIT Baranya megyei irodalmi szakosz-
tályának elnökeként példát nyújtott az irodalom népszerűsítésére; az 
Irodalomtörténeti Társaság tagjaként is főként e területen tevékeny-
kedett. Főiskolai tanári, tanszékvezetői és közéleti tevékenysége mellett 
tudományos érdeklődése elsősorban az ifjúsági irodalom felé fordult 
az utóbbi évtizedekben, s az ifjúsági irodalom történetének és elmé-
letének elismert szaktekintélye lett. 

Már a negyvenes években bekapcsolódott a Sorsunk, később a 
Dunántúl c. folyóirat kritikai tevékenységébe. Szerepet vállalt a 

Jelenkor alapításában, indulásától öt éven át volt a szerkesztőség tagja, 
a kritikai rovat vezetője. Sokat törődöt t a fiatal írók és kritikusok 
nevelésével. 

De elsődlegesen és folytonosan tanár volt. Emberformáló tevé-
kenysége most tanítványai munkájában folytatódik, s eredményei 
egy megszámlálhatatlan közösség kultúrájában sokszorozódnak. 

N E M E S ISTVÁN 

NAGY K Á L M Á N 

1916-1973 

Elhunyt Nagy Kálmán magyar—német szakos tanár, miskolci szak-
felügyelő, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanári tagozatának 
tanácsadó tagja, a Társaság miskolci csoportjának vezetője. Gyakorló 
pedagógusi és elméleti szakmódszertani munkássága mellett főleg a 
helyi irodalomszervezésben szerzett érdemeket, segítette a miskolci 
lapalapítási kísérleteket. Kritikái és más írásai többnyire a Napjaink ban 
és a Magyartanításban jelentek meg. 

Nagy Kálmán többre teremtődött, mint amit elvégzett. 57 éves 
korában hunyt el, de nemcsak idő előtti halála gátolta meg irodalom-
történészi és elméleti-pedagógiai tehetsége kibontakozását. Bár útja 
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mindvégig az alkotó irodalom mellett vezetett, alkata és ihlete szerint 
szenvedélyesen tanár volt a nagy műveltségű, igazságos ítéletű, kor-
szerű metódusú Nagy Kálmán, aki életművét jobbára tanítványaiba 
írta. Diákjainak munkásságában kell hogy folytatódjék utóélete. 

Z. Z. 

BESZÁMOLÓ A D E B R E C E N I V Á N D O R G Y Ű L É S R Ő L 

Az Irodalomtörténeti Társaság 1973. őszi vándorgyűlését október 
18 —20-a között tartotta Debrecenben, Csokonai Vitéz Mihály szüle-
tésének kétszázadik évfordulójára emlékezve. A vándorgyűlés 
programja igen zsúfoltra sikerült: az előadások száma is igen nagy volt, 
s ezenkívül több különböző rendezvényen is részt vehettek a Társaság 
tagjai. Ilyen volt Csokonai sírjának ünnepélyes koszorúzása, a debre-
ceni városnézés és a hortobágyi—balmazújvárosi kirándulás, ill. a 
Csokonai-emlékműsor és Szabó Magda Kiálts város ! c. színművének 
előadása, melyet — az ajándékba kapott kis Csokonai kötettel együtt 
— a vendéglátó város juttatott a megjelenteknek. 

Az első nap ünnepi emlékműsorán, Barta János elnöki megnyitója 
és Debrecen város tanácselnökének a Társaságot köszöntő és Csokonai 
emlékét felidéző bevezetője után két előadás szerepelt. Kiss Tamás 
költői lendületű megemlékezésben idézte fel Csokonai életpályájának 
legfontosabb mozzanatait, hangsúlyozva Csokonai és Debrecen kap-
csolatát. Csokonai három, talán leghíresebb versének behatóbb vizs-
gálata és összehasonlítása, a Dorottya részletesebb elemzése után 
Csokonai utóéletéről, hatásáról és műveinek elterjedéséről szólt. 
A másik előadó, Szilágyi Ferenc, dolgozatának (A Csokonai életrajzi 
kutatás feladatai és legújabb eredményei) első felében Csokonai és a 
magyar jakobinusok kapcsolatáról beszélt, újonnan felderített adatok 
alapján. Vizsgálta a különböző forradalmi röpiratoknak, a Káténak 
Csokonai egyes műveire gyakorolt hatását, majd a második részben 
Csokonai pályakezdéséhez kapcsolódóan közölt fontos adalékot: leg-
elsőként megjelent, eddig ismeretlen versét ismertette, amely már 
1794-ben megjelent a Bécsi Magyar Múzsában-, s felhívta a f igyelmet 
több hasonló, ismeretlen vers lehetséges lappangására. 

A második napon elsőként Julow Viktor Csokonai stílusszintéziséről 
értekezett. Részletesen elemezte az egyes stílusok egymás mellett való 
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jelentkezésének és tartós megmaradásának okait, illetve a jellegzetes 
stílusjegyek alapján való csoportosítások lehetőségeit. Saját rendszeré-
ben néhány példán meggyőzően mutatta be az egyes stílusok, stílus-
jegyek megőrzésének, átformálásának, illetve szintézisének a költői 
célkitűzéssel való összefüggéseit. Dolgozatának egyik legnagyobb 
érdeme a különböző stíluselemek forrásainak, történetének példásan 
megalapozott kidolgozása, melynek során egy igen fontos új szem-
pontra irányította a figyelmet: a manierizmus hatásának továbbélésére. 
Érveit Csokonai versformáló módszereire és egyes versek elemeire 
alapozta; a teljes feldolgozás természetesen a további kutatás témája 
lesz. Hasonlóan termékeny és nemcsak e korra vonatkozó elmélet 
rajzolódott ki abban a gondolatban, amely az európai stílusok egy-
másutániságát és ezeknek magyarországi egymás mellett való tovább-
élését érintette. Ennek a nem csak stílusokra korlátozódó tendenciának 
mint a magyar irodalom egyik specifikus meghatározójának pontos 
leírása és értékelő feldolgozása az egész irodalomtörténet feladata 
lenne. 

Szorosan kapcsolódott Ju low előadásához V. Szendrey Júlia elő-
adása, A tónusvegyítés költői funkciója címmel. Vizsgálati módszereiben, 
eredményeiben sok hasonlót találhatunk a két tanulmány között. Az 
előadás alapgondolata szerint a Csokonainál föllelhető tónusvegyítés, 
a különböző stíluselemeknek párhuzamos előfordulása mindig szoros 
kapcsolatban áll az egész verssel és Csokonai egyéniségével. Ezt a 
tételt néhány példa, vers kiemelésével (Reményhez, Krisztina-napra 
stb.) támasztotta alá. 

Bécsy Tamás Csokonai drámáival foglalkozott. Előadásában rövid 
drámaelméletet vázolt fel, a „középpontos d rámát" elemezve részle-
tesen. E drámatípusnak (melyben minden szereplő, cselekménymoz-
zanat csak egy adott középponthoz viszonyítva nyeri el helyét és 
értékét) jellemző példájaként mutatta be Az özvegy Кату óné c. 
Csokonai-darabot, melyben ezt a középpontot Karnyóné jelleme 
képezi. E szemszögből vizsgálva határozta meg pl. egy dramaturgiailag 
funkciótlan jelenet (Kuruzs jelenete) drámaelméletileg fontos szere-
pét: az irónia érvényrejutását. 

Vargha Balázs filológiai témát elemzett: Csokonainak kéziratain 
eszközölt változtatásait. Néhány szóban áttekintette a szükséges vizs-
gálati módszereket, a különböző típusú javítások, módosítások közöt t 
levő különbségek fontosságát és használhatóságát (pl. fogalmazványos, 
tisztázatok különbsége, abbahagyott szavak, kihúzások fontossága 
stb.). Eredményeit bizonyítandó, néhány vers variánsait ismertette 
(pl. a Konstancinápoly motívumainak egyre alaposabb kidolgozása), 
majd szintén versváltozatok alapján életrajzi újdonságra is utal t : 
Sárosiné Ilosfalvy Katalin szerepére Csokonai életében; ezt azonban 
időhiány miatt csupán közölte, nem fejtette ki. 
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Jobbágyné András Katalin Csokonainak a gimnáziumi oktatásban 
elfoglalt helyével foglalkozott. Nagy fontosságú ez a kérdés, mivel 
tananyagcsökkentés miatt Csokonai az első költő, akivel irodalom-
történeti szempontból foglalkoznak. Emiatt nagyok a nehézségek a 
műelemzés terén is. Saját módszereit ismertetve az elmúlt kor emberé-
nek megismertetését, az életrajz fontosságát emelte ki. Mindez azon-
ban nem helyettesíti a verseket, az elemzéseket, csupán azokhoz kíván 
alkalmas bevezető lenni. 

A harmadik nap Baróti Dezső előző napról eltolódott előadásával 
kezdődött. A Reményhez c. vers elemzése előtt Baróti áttekintette a 
remény filozófiájának történetét, felvilágosodás-korabeli változatait. 
A vers részletes elemzése során az előadó a vers drámaiságáról, vallásos 
(egyházi) asszociációinak mélyebb jelentéséről, a költő vívódásáról 
(remény és reménytelenség közöt t vívódik, s ezt bizonyos öniróniával 
szemléli) szólt, s ezután az utolsó strófa logikai és zenei felépítésének 
ellentmondását elemezte, az ellentmondást az ébredő életkedvbe való 
áttörés eredményeként határozva meg. A vers „rácsapó szerkesztési 
módja" a viszontlátás lehetőségét is magában hordja , amit az is alá-
támaszt, hogy e vers után Csokonaihoz valóban visszatért a remény. 

Bíró Ferenc előadása, amely Newton gondolatainak hatását és 
változatait vizsgálata, újra bebizonyította az eszmetörténeti kutatások 
fontosságát, és költői életművek esetében is érvényes eredményességét. 
Két magyar költő-gondolkodó, Pálóczy Horváth Ádám és Csokonai 

különösen Csokonai esetében csak a különböző versekben szét-
szórva fellelhető utalásokból összeállítható — eszmerendszerét állította 
szembe egymással és az eredeti filozófiával. N a g y felkészültséggel 
elemezte az egymásrahatás feltételezése mellett is meglevő különb-
ségeket, figyelembevéve e gondolkodók költő-mivoltát is. Előadásá-
val így nemcsak a költői, hanem a magyar filozófiai gondolkodás 
történetéhez is sokat adott. 

Gyenis Vilmos előadása az előző napi, stílussal foglalkozó előadá-
sokhoz kapcsolódott szorosabban: a barokk és rokokó hatásokat vizs-
gálta Csokonai költészetében, különösen korai verseiben. Elsősorban 
egyes szimbólumoknak vagy szimbólumrendszereknek a barokkra 
jellemző előfordulásait s ezeknek Csokonainál előforduló változatait 
elemezte (pl. a víz, ill. a vízzel, tengerrel stb. kapcsolatos képeknek 
sajátos előfordulásai stb.). Hasonló, bár más irányú volt Vajda György 
Mihály előadása is, amely az előadó távollétében került felolvasásra. 
Ez a tanulmány a korabeli európai áramlatok és Csokonai versei 
között meglevő párhuzamokat és megfeleléseket vette vizsgálat alá. 

Nagy Sándor jogtanácsos az életrajz egy apró kérdését vizsgálta 
meg : volt-e, lehetett-e viszonya Csokonainak Földi János feleségével. 
A rendkívül precíz bizonyítási eljárás, amely a Földi-család eddigi 
életleírásainak adatait pontról pontra cáfolta, arra az eredményre 
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utott, hogy Földiné Juliska nem volt kicsapongó életű asszony, s n e m 
valószínű Csokonaival való szerelmi kapcsolata sem. így tehát az eddigi 
kérdés továbbra is nyitva marad: kihez írta Csokonai azokat a verse-
ket, melyeket eddig Földiné ihletének tulajdonítottak? 

M . I . 

R E N D E Z V É N Y E K 

A Csokonai-évforduló alkalmából az M T A Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztálya által 1973. december 14-én rendezett tudomá-
nyos ülésszak szervezését az M T A Irodalomtudományi Intézetének 
18. századi kutatócsoportja és Társaságunk végezte. A program kere-
tében Sőtér István Csokonai alkotói módszere, Ju low Viktor Szatíra-e 
a Dorottya?, Csetri Lajos Népiesség és európaiság Csokonai lírájában, 
Mezei Márta Poétikai kérdések Csokonainál és Vargha Balázs A Lilla-
kötet viszontagságai címen tartottak előadást. 

Társaságunk Goethe-tagozata 1973. december 13-i felolvasó ülésén 
Keresztury Dezső adott elő. Előadásának Magyar író találkozásai 
Goethével volt a címe. 

A Magyar Nyelvtudományi Társasággal közösen rendeztünk 1973. 
november 20-án felolvasó ülést, ez alkalommal A. Molnár Ferenc 
Anekdotakutatás a nyelvészet, a folklór és az irodalom határán (1. Magyar 
és ukrán szólások, valamint egy vándoranekdota háttere Petőfitől 
Solohovig; 2. Csokonai találkozásai a különböző Kovácsikban) c. 
előadására került sor. 

* 

Gábor Andor születésének 90. évfordulója alkalmából a Petőfi 
Irodalmi Múzeum szervezésében emléktáblát lepleztek le az író egy-
kori lakóházán, a Budapest XIV., Zichy Géza u. 8. számú házon. 
Társaságunk koszorújátWéber Antal helyezte el. 


