
EMLÉKEZÉS 

CSANDA SÁNDOR 
1927-1989 

E sorok íróját megdöbbenti a tény, hogy Csanda Sándorról nekro-
lógot kell írnia. Pedig alig egy esztendeje, amikor Pozsonyban a 
Komensky Egyetem előtt vett búcsút tőle, tudta, hogy nagyon beteg. 

Csanda Sándor a csehszlovákiai magyar irodalomtörténet egyik 
alapozója volt, az idősebb pályatárs, Turczel Lajos mellett. Módsze-
rük különbözött egymástól, de mindketten ugyanazt tervezték: meg-
vetni az 1945 utáni csehszlovákiai magyar irodalomtörténet szinté-
zisének alapjait. Azt az időszakot, amit Turczel Lajos nagylélegzetű 
monográfiában (Két kor mezsgyéjén) dolgozott fel, Csanda Sándor a 
szülőföld és irodalom kapcsolatában igyekezett megragadni, más ol-
dalról a csehszlovákiai nemzetiségi irodalom határokon túli össze-
függései felől világította meg. 

Csanda Sándor elsősorban a kapcsolattörténeti kutatásaival és 
filológiai miniatűrjeivel írta be nevét a csehszlovákiai és az egyetemes 
magyar irodalomtörténet könyvébe. Igaz, filológiai pontosságát, 
korrekciós (önkorrekciós) készségét mindig elismerve már életében 
vitatkoztak vele, s ennek pályája végső megítélésében is nyilván 
nyoma lesz. Elsősorban a régi magyar irodalom forrásainak kutató-
ját érte kritika, a legerősebb ellenérzéseket e munkálatai váltották ki 
(elsősorban Balassira és a korabeli régi magyar irodalmi hagyomá-
nyokra gondolunk). De ami az 1918-tól máig húzódó korszakra 
tekintő tanulmányait és kutatásait illeti : tevékenységének megbízható 
egyértelműségéhez nem fér kétség. 

A múlt hagyományainak feltárásával párhuzamosan figyelme 
mindegyre a ma irányába fordult — kritikai munkásságában. így 
érkezett el Fábry Zoltánhoz, így bontakozott ki előtte az első, a 
harmadik nemzedék munkásságának körvonala. Ez adott új aktuali-
tást nemcsak a hagyományok elemzésének, hanem a szlovák— ma-
gyar irodalmi és kulturális kapcsolatok feltárásának is. 

Bizonyos, hogy köteteiből számosan fognak inspirációt meríteni; 
talán ez lesz munkásságának, törekvésének legszebb és leginkább 
jövőbe mutató elismerése. 

Most, amikor már csupán művein keresztül vehetünk búcsút 
Csanda Sándortól, nem haszontalan — legalább cím szerint — fel-
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idézni fontosabb köteteit: Magyar— szlovák kulturális kapcsolatok 
(1959), a Valóság és illúzió (1962), a Hidak sorsa (1965) majd az ezek-
kel párhuzamosan született 16. és 17. századi hagyományokról és 
magyar—szlovák kapcsolattörténetról szóló tanulmányok után az 
Első nemzedék (1968), a Harmadik nemzedék (1971), a Szülőföld és 
irodalom (1977), a közben készült Fábry-kötet (1980), s a legújabb 
részlet-kutatásokat tartalmazó Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai 
(1985), amely akaratlan lezárásaként a pálya kezdetére visszhangzik. 

Ma már a kész tények előtt állunk. Eztán a művek élik a maguk 
életét, tanulságaikat mi. 

KOVÁCS G Y Ő Z Ő 

KÉPES GÉZA 
1909-1989 

A budapesti egyetem bölcsészeti karának tanácstermét egyetlen 
kép, Gombocz Zoltán domborművű arcképe díszíti, alatta Képes 
Géza epigrammája olvasható. A tényt és a két személy sajátos egy-
más mellé kerülését a tájékozatlan szemlélő tekintheti véletlennek, de a 
járatosabb minősítheti mélyebb értelműnek, sőt lényeget érintőnek is. 
A csak felületesen tájékozott mindenekelőtt arra gondolhat, hogy a 
költőként és műfordítóként ismert Képes Géza szokás szerint el-
végezte a bölcsészeti kart, tanári diplomát szerzett, és mélységesen 
tisztelte a legnagyobbnak tartott magyar nyelvészt; ha szakmai 
körökben némiképpen ismerős, feltehetően tudja, hogy Képes Géza az 
Eötvös Collegium tagjaként kapott oklevelet; aki viszont életművét 
alaposan ismeri, rádöbbenhet, hogy bámulatos nyelvtudását csak 
igen alapos nyelvészeti és filológiai alapismeretekkel szerezhette meg. 

Azt sem tartja meglepőnek tehát, hogy a költő és műfordító 1958— 
1969 között az Irodalomtudományi Intézet komparasztikai osztályá-
nak munkatársaként dolgozott, nyugdíjba vonulása után pedig éppen 
ebben a folyóiratban, az Irodalomtörténetben publikált cikket, rövid 
hosszászólást. Költőként és műfordítóként szinte megszámlálhatatla-
nul sok régi és modern, nyugati és keleti nyelv ismerőjeként fedez-
hetett aztán fel a magyar és a világirodalomban olyan jelenségeket, 
amelyeket más, jóval kevesebb szakismerettel, filológiai képzettséggel 
és a nyelvek iránti érzék híján soha nem vett volna észre. Munkássá-
gában azonban egyedülálló műveltsége és invenciója vezette inkább, 
mint a filológiai aggályoskodás: csak a legnagyobbak véleményét — az 
irodalomtörténészek közül Horváth Jánosét — vette tekintetbe, máso-
kon általában hallgatással siklott át szakmai cikkeiben. így történhe-
tett, hogy minden fontoskodás nélkül használta az „adaptáció" fogal-
mát, amelyet a felvilágosodás koráig tartott a hazai fordítási iro-
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dalomban érvényesnek, és pontosan tudta, hogy a Halotti Beszéd 
magyar tolmácsolója „nem azt tartotta fontosnak, hogy szó szerint 
fordítson, hanem hogy érthető, élő nyelven szóljon híveihez"; meg-
győződéssel állította továbbá, hogy az Ómagyar Mária-siralom eseté-
ben „sok száz éves szóbeli hagyomány felhasználása tette lehetővé, 
hogy az első leírt versünk . . . természetes, . . . friss hangon . . . szó-
laljon meg". Hogy azonban a lábjegyzetekbe kívánkozó részletekről 
milyen pontosan tudott, „Háfiz és Csokonai" című tanulmányából 
világlik ki egyértelműen, amelyben a magyar orientalista, Reviczky 
Károly angol kapcsolatairól és Csokonai korábban rejtve maradt 
szövegegyezéseiről beszél meggyőzően. 

Mint fordító a hagyományoknak megfelelően „napnyugati" szer-
zőkkel kezdte pályáját, kötete elé Cs. Szabó László írt előszót (1937), 
s csak később fedezte fel magának és a magyar olvasónak a távolabbi 
irodalmakat, a szláv és finnugor népekét, a törökökét, a perzsákét, és 
nyilván teljes elismerésnek számít e távoli régiókba lendülő pályán, 
hogy Ligeti Lajos „A mongolok titkos történet"-ének verses betéteit 
vele fordítatta magyarra. Amikor az Európán kívüli nyelveket meg-
tanulva mintegy felfedezte azokat, a magyar őstörténet kutatóinak 
útját követte, és tulajdonképpen nagyon is távolinak látszó kultúr-
köröket úttörő módon kapcsolt egybe; amikor Petőfiről és Aranyról 
írt, az „ál-klasszicizmus", a „népiesség" és Európa kapcsolata érde-
kelte mindenekelőtt. Legfontosabb tanulmányait, cikkeit maga 
szerkesztette kötetbe (1976): az összefüggések feltárásával olyan voná-
sokat emelt ki a magyar irodalmi kultúrából, amelyek pontosan egybe-
vágnak az egyes kultúrkörökön belüli egyetemes tendenciákkal. Biztos-
nak látszik, hogy kutatóknak raja foglalkozik majd koncepciójának 
és alkalmilag odavetett megjegyzéseinek részletes kifejtésével, élet-
művének méltó értékelésével. 

T A R N A I A N D O R 

TÖPRENGÉS KIRÁLY ISTVÁN EMLÉKÉRE 
Nem hosszan küszködött a halállal — egyszerre teperte le a rém. 

Nem lassan fogytak el erői, sem fizikaiak, sem szellemiek. Nyáron 
még vitorlázott, koraősszel még írt. Vitatkozott, az utolsó könyve 
jelent meg az utolsó előtti percben. Hirtelen esett el, a harcban, hol 
a halandó mindig alul marad. N e m kapitulált, de eltalálta az elmúlás. 
Tudta, mi vár rá. Szigorúan tervezett, gondosan osztotta a fukar 
időt. Ettől feloldatlanabb, békételenebb a védhetetlen vereség. 

A pálya ismert, de cseppet sem szokványos. Kiválasztott helyekről 
jön. A Bodrog partjáról, a pataki kollégiumból, a magyar kálvinizmus 
pedagógiai szentföldjéről. És a Nagyboldogasszony útjáról, az Eötvös 
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Kollégiumból, a magyar École Normale Supérieure-ből. Egyetemeken 
tanít: Pesten, Szegeden, megint Pesten. Fiatalon professzor, korán 
akadémikus. Közben folyóiratokat szerkeszt. Nem akármilyeneket, 
nem könnyű időkben. Mesterséges forradalomban a hovatovább 
egyetlent, a Csillagot. Kvázi-konszolidációban a hovatovább nem 
egyetlent, a Kortársat. Tudományosan alkot. Korábban nagy meg-
szakítással, később felpörgő lendülettel. Fiatalon karcsú monográfiát 
Mikszáthról. Férfikorban vastag félmonográfiákat Adyról. Végül 
monográfiaértékű tanulmányokat Kosztolányiról. És szenvedélyesen 
vitázó, ideologikus esszéket. A szabadságharcos hagyományokról 
és a mindennapok forradalmiságáról. A monográfiák szinte mindig 
elismerést hoztak, majdnem kanonizálást. Kossuth-díjat, Állami-
díjat, akadémiai tagságot. Az esszék igen gyakran vitát hoztak, majd-
nem botrányt. Ellenvéleményt, paródiát, visszavágást. Furcsa ritmus 
az életművében. A Mikszáth-könyv vállalt feladat. Fel kell tárni a 
realista magyar hagyományt. Az Ady-könyvek forró vallomások. 
Ki kell mondani a legszemélyesebb szellemi szenvedélyt. A Kosztolá-
nyi-könyv tudatos befogadás. Szélesebbre kell nyitni az eleven iro-
dalmi horizontot. Az ideologikus esszék apologetikus vitairatok. 
Körül kell sáncolni az érintetlen forradalmi tradíciót. Karcolt, gyak-
ran vágott, ha megszólalt. Karcolták, gyakran vágták, ha válaszoltak. 

Tudós és tanár, politikus és művelődéspolitikus. Kétszer két tevé-
kenység. Az első és második kettősön belül mindig harmónia. Az első 
és második kettős között nem mindig. Tanárként politizál is, poli-
tikusként tanít is. Ám problematikusabb a tudós és művelődéspoli-
tikus. Pályája magaslati pontjain összeforr a kettő; nem magaslati 
pontjain csak keveredik. Ady-könyveiben — igazi magaslati pontok! — 
tudományosan alapoz politikai gondolatmeneteket. Először a forra-
dalmiság fenomenológiáját. Ady a magányos, érzelmi és két meg-
győződésű forradalmár. Másodszor a humanizmus genealógiáját. 
Ady természeti-, történelmi-, antropológiai optimizmusa. Ideologikus 
esszéiben — nem igazi magaslati pontok? — politikához keres tudo-
mányos gondolatmeneteket. Először a szocialista hazafiság előtörté-
netét. Szabadságharcos hazaszeretet, keleti-magyar, kuruc hagyomány. 
Másodszor a szürke hétköznap színes forradalmiságát. Közelre néző, 
megértő, morális-nyugtalan emberség. Ahol tudomány alapoz poli-
tikát — az összefüggések természetes rendje! — megkerülhetetlen mű 
születik, magasra röppen a gondolat, eleven pátosza van. Ahol poli-
tika alapoz tudományt — az összefüggések nem természetes rendje! — 
időhöz kötött mű születik, megtorpan röptében a gondolat, fáradt 
pátosza van. 

Életen át védi igazát. A valódit és véltet is. Tiszteletet parancsoló 
következetességgel, elismerést kiváltó érveléssel. Ritka szakmai szin-
ten. Ugyanazt első, vitákat keltő cikkeiben, utolsó, majdnem posztu-
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musz könyvében. De másképpen és más bázison. Végig egyéni dal-
lammal, nemcsak zengésben, de jelentésben is. Ám az elején úgy, 
ahogy a korai ötvenes évek megengedték; nemcsak adminisztratíve, 
hanem horizontban is. A végén úgy, ahogy a kései nyolcvanas évek 
kényszerítették; már nem adminisztratíve, hanem gondolatilag is. 

Az értékek, értékei védelmében nem voltak ideológikus-módszer-
tani kötöttségei. Hamar felismerte: a hagyományos történetfilozófiai 
nézőpont közelit irodalomtörténeti tendenciákat, de csak félig magya-
ráz irodalmi műveket. El- és megismerte a formális iskolákat. Ady-
monográfiáiban megjelent a strukturális elemzés. A versszerkezettől 
a ritmikáig, a stílusjegyektől a hangszínig terjedő skálán. Nem gya-
nakodott a metodika esetleges ideológiájára. Az elméletet maga csi-
nálta — kérlelhetetlen biztonságérzettel. Végrehajtotta a módszer 
egyéni recepcióját. N e m önmagában, de szintetizáltan. A történet-
filozófiát struktúraelemzésben konkretizálta; a struktúralemzést törté-
netfilozófiává absztrahálta. Egyébként is erős volt elméleti hajlama. 
A magyar irodalomtörténetírás nem régen törte át a filozófiátlanság 
korlátait. Nagy része volt benne. 

Igaza hitéből fakadt tanári vonzereje is. Elhitetett, mert hitt; elra-
gadott, mert elragadtatott volt; vonzott, mert vonzódott. Nagyerejű 
vitatkozó volt. Szóban még erősebb, mint írásban. Jobban érződött 
személyisége. Tűzzel érvelt és fantáziával. Érvei értelemre hatottak, 
indulatai érzelemre. Az utóbbi nemegyszer legyőzte az előbbit. Ha 
igaza volt, nagyon meggyőzött; ha nem volt igaza, akkor is sodort. 
Kegyetlen is volt, gyakran bántott; utólag bánkódott, mert bántott. 
Erős volt az érzelmi hangoltsága. Akit szeretett, nagyon szerette; akit 
nem, nagyon nem. Ám erős volt intellektuális kontrollja is. Ellenő-
rizte vonzásait és taszításait. Méghozzá a minőség szempontjából. Az 
ellentétes minőséggel vitatkozott, de megszólaltatta. Némi túlzással: 
körülvéve magát ellenfeleivel, legalábbis vitapartnereivel. Tanszékén 
órát kapott, akit kvalitásnak érzett. Legfeljebb a tanszéki értekezleten 
lobogott a polémia. Régebben erős volt kirekesztő hajlama, később 
dominált befogadó hajlama. Egyre keményebb hitvallása volt a 
minőség. Németh Lászlótól is tanulta, az Eötvös-kollégiumban is 
tapasztalta. A nemzeti kultúrát őrző-építő kvalitás. Művelődéspolitikai 
ábécéje is. Nem volt vezető művelődéspolitikus — gyakorlatban nem 
művelhette. De tanár volt és teoretikus — elméletben művelhette. 

Következetes volt magához, eszményeihez. Hátrált, de nem enge-
dett. Módszert változtatott, elvet nem. Érvet módosított, kiinduló-
pontot nem. Változó korban élt, csak módjával egyezkedett. Saját 
axiómái szélesítésében igen, „fele-fele alapon" nem. így volt tisz-
ta, saját értékei normáiban. Ahogy Miller mondja drámahőséről: 
„emlékét némi. . . nyugtalansággal gyászolom." 

POSZLER GYÖRGY 


