
tollal egy Vergilius-kézirat hibás jelzőit javítgatják. így til-
takoznak a maguk magányos és meddő, de lehet, hogy egyszer 
majd mégsem gyümölcstelen módján az utolsó pillanatig a 
barbárság ellen. Aztán meghalnak, egy-egy Missolunghionnál. 

Vagy Balfon, sáncmunkára beosztva, „o t thontó l és minden 
utánpótlástól teljesen elzárva", ahogy Halász Gábor írta Báli-
ról Weöres Sándornak 1945. január 31-én. „Velem volt Szerb 
Tóni is, de sajnos csak vol t ; tegnapelőtt temet tük el." 

így hangzik a magyar irodalom legcsupaszabb és legszív-
szorítóbb nekrológja. 

KARDOS LÁSZLÓ 

K A R D O S A L B E R T 
( 1 8 6 1 - 1 9 4 5 ) 

„1861. december 26-án született Récekeresztúron, Szolnok-
Doboka megyében. Atyja , Katz Sámuel elszegényedett gaz-
dálkodó volt , br.Wesselényi Miklós egykor i zsibói bérlőjének, 
Katz Izráelnek a fia. Anyja Benedikt (Beneth) Johanna, Bene-
dikt Esajás nagykállói rabbinak a leánya, a csurgói születésű 
B. Mordecháj nikolsburgi rabbinak, az ú j k o r egyik legna-
gyobb talmudtudósának unokája. Katz Sámuelnek sok gyer-
meke volt , Albert a hatodik. Hatéves korá ig a kisfiú kevés 
magyar szót hallhatott a románok lakta falucskában, de 1867-
ben a folyvást szegénységgel küszködő család már Debrecen-
be, ma jd rövidesen Szoboszlóra költözött, s itt a gyermekek 
teljesen megmagyarosodnak. Albert a szoboszlai ref. elemi 
iskolában tanul, innen az algimnáziumba (partikulába) kerül, 
majd a harmadik osztálytól a debreceni kollégium gimnáziu-
mának tanulója. Itt rövidesen a jelesek, ma jd kitűnőek sorába 
kerül. A kollégium szellemét teljes lélekkel lélegzi magába, s 
bár zsidó vallásához mindhalálig ragaszkodik, egyik leghívebb 
fia lesz az ősi református alma maternek . . . 1880-ban kerül a 
budapesti egyetemre min t magyar—német szakos bölcsészet-



hallgató . . . 1882-ben győz az Egyetemi Kör pályázatán 
Kossuth Lajos 80. születésnapjára írt üdvözlő levelével; az 
egyetemi ifjúság az ő szövegével küldi üdvözlő iratát a torinói 
remetének." 

Ezek az adatok Kardos Albert leghitelesebb életrajzi vázla-
tából valók, amelyet fia, Kardos Pál írt. Ebből az életrajzból 
tudjuk meg azt is, hogy Kardos Albert az egyetem elvégzése 
után évekig nem kapott állást, instruktorkodásból tartotta el 
magát, míg végre, 1887-ben megválasztották a szentesi 
városi gimnázium tanárának. 1891-ben hagyta el Szentest, a 
debreceni állami reáliskolának lett tanára, majd igazgatója, 
ebből az intézetből két évtized múlva a politikai reakció szorí-
totta ki. 1921-től az általa szervezett debreceni zsidó gimná-
ziumot vezette 1929-ig. Ekkor vonult nyugalomba. 

Tudományos munkásságát a nyolcvanas évek derekán kezdte. 
Azon a két ágon indult, amelyen aztán egész életében haladt: 
a magyar nyelvészetén és a magyar irodalomtörténetén. Első 
nagyobb tanulmányait a göcseji nyelvjárásról és a XVI. század 
magyar lírai költészetéről írta. 

(Én akkortájt ismerkedtem meg vele — csak névszerint 
voltunk rokonságban —, amikor a zsidó gimnázium igazga-
tója lett. Ekkor ő hatvan éves volt, én huszonhárom. Ettől 
kezdve több mint húsz esztendőn keresztül naponta láttam, 
beszéltem vele — a keze alatt kezdtem tanári pályámat. Sokat 
tanultam tőle: türelemre, tárgyilagosságra, humanitásra okta-
tott. A legkülönb emberek egyike volt, akikkel csak össze-
sodort az élet.) 

Érdemei sokkal valósabbak és komolyabbak, semhogy 
eltűrnék a kegyelet szokványos túlzásait. Nem mondhatjuk 
őt a nyelvészet vagy az irodalomtudomány korszakos alakjának. 
Nem a nagy összefoglaló művek vagy a tudományos életben 
irányt szabó forradalmi elméletek mestere volt, hanem a nyelv-
nek és irodalomnak szerelmetes, lankadatlan munkása. Tudós-
alkatú szellem volt, akiben azonban egy halk és szemérmes 
művész is lakozott. Vaskos, jelentős kötetek nem maradtak 



utána, de folyóirataink, hírlapjaink s egy sor önálló füzet vagy 
kötetke százszámra őrzik elméjének tartósabb vagy futóbb 
fényeit, szilárd formázatú gondolatait, időtálló ítéleteit. 

Nyelvészeti munkásságának zömét a Magyar Nyelvőr évfolya-
mai őrzik. A nyelvhelyesség és a nyelvtisztaság kérdéseivel 
kevesen foglalkoztak olyan hivatottan és olyan becsvággyal, 
mint ő. Minden szövegből rezzenékeny füllel hallotta ki akár a 
negyedhangnyi tévedést is. A nyelv és a stílus zörejeire olyan 
érzékeny volt, mint a nagy muzsikusok a zenei hangok tisz-
taságára. Kivált a nyelvromlás alattomos folyamatát, alig fel-
ötlő sunyi tüneteit figyelte éberen, sértődötten. Sokat olva-
sott — hírlapot, folyóiratot, könyvet egyaránt —, s a felbuk-
kanó nyelvi, stiláris nyegleségek ritkán kerülhették el vir-
rasztó figyelmét. Alig múlt el hónap, hogy ne olvastuk volna 
egy-egy talpraesett óvását, tiltakozó intését nyelvünk újabb 
torzulása, szeplője ellen. Ezek a miniatűr dolgozatok meggyő-
zően tanúskodnak a tudományos módszerek hiánytalan birtok-
lásáról, de sohasem válnak „szaktudományosán" szárazzá, 
unalmassá. Mondanivalójuk lényegével a szakközönséghez, a 
tudósvilághoz szólnak, de sajátos előadási formájukkal minden 
műveltebb emberhez megtalálják az utat. Nincs ezekben a 
nyelvészkedő cikkekben semmi szürkeség, semmi fárasztó 
elvontság. Rugalmasak, színesek és ötletesek, s többnyire 
olyan elmés, sőt líraian kedves csattanóval záródnak, hogy 
ezért magáért érdemes elolvasni őket. Még a helyesírás kér-
dései is elevenen izgatták. Emlékszem, miképp faggatta ki 
barátait, ismerőseit például arról, hogyan ejtik a vagon, 
plafon-féle szavakat —, hosszú vagy rövid ,,o"-val? —,s aztán 
hogyan tiltakozott az Akadémiánál a hosszú „ ó " használatának 
elrendelése ellen. 

• 

Mikor kritikát vagy irodalomtörténeti tanulmányt írt, az 
egyetemen megismert konzervatív példák lebegtek előtte, de 
sohasem lépdelt pusztán tanítványi rangban Gyulai Pál vagy 
Beöthy Zsolt mögött. Tisztelt mestereinek hagyatékához 
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jócskán adott a magáéból. Formátumban nyilván nem érte el 
őket, de gyakran hajlékonyabb, fogékonyabb és főképp: 
türelmesebb volt náluk. Óvakodott attól, hogy ízlése, stiláris 
és eszmei befogadóképessége elmeszesedjék. Ady forradalma 
idején már az ötven körül járt, Kassák fölléptekor a hatvan-
hoz közeledett, az új , népi líra kibontakozásának éveiben 
pedig a pátriárkák korába lépett, de soha nem állott értetlenül 
az újszerű jelenségek előtt. Még kevésbé ellenségesen. Konzer-
vatív természet volt, de nem úgy, hogy szűkkeblű bizalmat-
lansággal nézte volna az Ujat, hanem úgy, hogy aggódó szere-
tettel óvta a régiből azt, amit értéknek tartott. Bírálataiban 
lelkes gyöngédséggel párosult a felelős szigor. Tiszta és fegyel-
mezett stiliszta volt. Mondatainak lejtését némi patinás aka-
demizmus tette méltóságossá s valami rejtett derű kedvessé . . . 
Irodalomtörténeti munkái közül a XVI. század magyar lírai 
költészetéről írottat (ez doktori disszertációja volt) már emlí-
tettem. Ennél is számottevőbb az a könyve, amelyben irodal-
munk történetét rajzolta meg „a legrégibb időktől Kisfaludy 
Károlyig". Kisebb dolgozatai is maradandók. Szellemesen 
elemezte Szilágyi és Hajmási mondáját, kitűnő költészet-
történeti bevezetést írt az Endrődi-féle Kincsesházhoz, gondos, 
szép fejezeteket a Műveltség Könyvtára-beli Ferenczi Zoltán 
szerkesztette Magyar Irodalomtörténetbe, tömör, világító elő-
szavakat a kuruc versek, Gvadányi, Csokonai, Petőfi általa 
szerkesztett kiadásai elé, öt emlékezetes tanulmányt a Beöthy— 
Badics-féle Képes Magyar Irodalomtörténetbe, szeretettel és 
beleérzéssel elemezte a korabeli debreceni költőket, Oláh 
Gábort, Tóth Á r p á d o t . . . 

* 

De nemcsak nyelvész, nemcsak irodalomtörténetíró és kri-
tikus volt. Mélyen foglalkoztatták a magyar művelődés álta-
lánosabb kérdései is. Még harminc éves sem volt, amikor 
Szentesen kiadta Középiskoláink és a magyar Alföld című dolgo-
zatát. Ezt követte A magyar Alföld közművelődéséért, majd A ma-
gyar zsidóság nemzeti hivatása s a Debrecen Tanügye. Ezekben az 



önállóan megjelent röpiratokban, tanulmányokban — s folyó-
iratokban, napilapokban publikált, kisebb méretű társaikban 
— Kardos Albert a magyar művelődés kérdéseit lényegileg a 
polgári liberalizmus álláspontjáról vizsgálja, de mindig a józan 
hazafiasság és tisztes emberség korrektívumaival. A proletár-
diktatúra bukása után, az antiszemitizmus vad burjánzásának 
éveiben közéleti írásai sűrűn és egyre határozottabb éllel for-
dulnak a „kurzus" fajüldöző politikája ellen. A Debreceni Füg-
getlen Újság hasábjain újra meg újra feltűnnek ilyen tárgyú 
cikkei. 

Anélkül, hogy idealista elveit revideálta volna, lassanként, 
szinte öntudatlanul lazított annak a konzervatív polgáriságnak 
az ölelésén, amely ifjúkorától sajátja volt. Egyre n ö v ő és végül 
is tragikussá fajuló politikai szorongattatása már-már megnyi-
totta szívét és amúgy is rugalmas elméjét a valódi, egyete-
mesebb progresszió igaza előtt is. N e m fogalmazta meg újon-
nan elhatalmasodó érzéseit, de sejtelmein és reménységein az 
utolsó években átütött annak a fájdalmas csalódásnak az érzése, 
amelyet meg kellett élnie. Egyre több szeretettel és megértés-
sel emlegette nagy tanítványát, Tó th Árpádot, aki az Invokáció 
és a Szent nyomorék mellett megírta az Új Isten forradalmas him-
nuszát is. 

• 

A debreceni reáliskola tanárának keze alól több jeles író 
került ki — legnagyobb tanítványa Tóth Árpád volt. A leg-
szebb magyar elégiák költője többször is írt hajdani tanárá-
ról, legmegragadóbban 1912-ben, mikor Kardos Albertet 
tanári működése 25. évfordulója alkalmából köszöntötték 
Debrecenben. Néhány részlet Tó th Árpád cikkéből: 

„Nem fogom a régi magyar szokást követni, mely ilyenkor szuper-
latívuszok rikító kárminjával pingálja felismerhetetlenné az ünnepelt 
lelki portréját, néhány meleg, egyszerű sorral járulok csak, a nemes 
egyszerűségű mesterhez méltónak maradni akaró tanítvány, ahhoz 
az üdvözléshez, melyet a jubiláló debreceni író felé az őt szerető és 
nagyratartó sokaknak szeretete küld . . . Kardos Albert huszonöt év 
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óta tanár, s azóta nemcsak az iskolában, hanem a nyilvánosságnak 
szánt írásaiban is a magyar irodalom fanatikus hitű, lelkes szavú 
munkása. Mióta Debrecenbe került, élete fő céljává a Csokonai kul-
tusz minél dúsabb felvirágoztatását tette, s hogy a Csokonai drága 
vetése a debreceni kultúrklíma kedvezőtlenségei közt is szép gyümöl-
csözésnek indul, ez a Kardos negyedszázados pályájának legnemesebb 
eredménye. De ne feledkezzünk meg arról a másik fontos eredmény-
ről sem, melyet tanári munkájával ért el Kardos Albert. Egy egész 
nemzedék nőtt fel kezei alatt, s ennek a generációnak a fiatal lelkét 
az ő finom kezei úgy formálták, mint az ihletett művész ujjai az enge-
delmes viaszt. Kardos Albert, aki mint író a gondolatok és szavak 
hivatott művészének bizonyult, a legfinomabb anyaggal: a gyermeki 
lélekkel foglalatoskodó művészetnek, a gyakorlati pedagógiának is 
kitűnő mestere. Érdeklődést ébreszteni, egy-egy megjegyzéssel egész 
bonyodalmas gondolatsort pompásan megvilágítani, a zsenge lélek-
ben nyiladozó tehetségeket felismerni s egy virtuóz kertész szerető 
gondjával figyelni és fejleszteni kevesen tudnak úgy, mint ő tudja . . . 
Míg e sorokat írom, magam előtt látom a Kardos Albert kedves 
mosolygású, f inom arcát; látom őt, amint a katedrán ül, s aranyjánosos 
bajuszát pödörgetve s szorgalmasan köhintgetve kedvenc íróiról ad 
elő . . . Ne vegyék szerénytelenségnek, ha a magam dolgaival is 
idehozakodom, de ideírom, hogy a Kardos Albert találó kritikája 
engem is ért néha. Ujabban meg, mióta a Csokonai-körrel kapcsolat-
ban több ifjúi akadékoskodást bátorkodtam elkövetni, Kardos Albert-
tel, aki az ő nagy szeretetében teljesen azonosítja magát a körrel, úgy 
félig-meddig irodalmi hadviselők is lettünk. Az ellenfél előtt most 
meghatva mond üdvözletet a cikkíró tanítvány, s a huszonötéves 
évfordulón a régi szeretettel köszönti benne a mestert, aki az irodalom 
fegyvereinek forgatásában első s legkedvesebb, legmaradóbb emlékű 
oktatója volt ." 

A „virtuóz kertész szerető gondjának" képzete állandó 
kísérője lehetett a költő fantáziájában a hajdani jó tanár emléké-
nek. Mikor 1927-ben Tóth Árpád verssel köszöntötte a Kardos-
Emlékkönyvben az immár negyvenedik munkás évét ünneplő 
Kardos Albertet, a versnek mind a hét strófáján keresztül ezt a 
kertész-metaforát szövögeti. A vers vége pedig: 
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Az a kertész, aki régen 
Ily szemet oltott belém, 
Mindörökre drága nékem, 
Soha nem felejtem én. 

Él és zenél még a halk kert, 
Győzve súlyos őszökön — 
Hadd írom a Kardos Albert 
Szép könyvébe: köszönöm. 

• 

De akármilyen írói, tudósi, pedagógusi jelességekkel ékes-
kedett is debreceni mesterünk, nem halványodhatott el előt-
tünk egyéni, tisztán-emberi értéke. Élvezet volt olvasni világo-
san fejlő, bölcsen kerekedő tanulmányait vagy telibe találó, 
lendületes újságcikkeit, de még sokkalta nagyobb gyönyörű-
ség volt beszélgetni vele. Jóságosan kötődő mosolya, amely 
mindig ott kedveskedett dús, ősz bajusza alatt, elevenen csil-
logó szeme és nagy tiszta homloka csupa lélek volt, sőt — 
agg korában is! — csupa töretlen ifjúság. Fesztelen társalgása 
tele volt ízes citátumokkal, zamatos közmondásokkal. Pazarul 
hintette pompás adomák jó fűszerét. De nemcsak társalgónak 
volt feledhetetlen. Búban-bajban részvevőbb szívet nehéz 
elképzelni. Figyelmessége, baráti gondossága példásnak tet-
szett. Döntései — ilyen vagy olyan vitákban — tárgyilagosak 
és szerények voltak. Elfogulatlansága, a maga ritka tévedéseit 
készséggel belátó türelme mindenkin nemesített valamicskét, 
aki közelébe került. Mintaszerűen egyensúlyos lélek volt. 
Sűrűn érték súlyos csapások, de nagy belső egészsége, sugalla-
tos önfegyelme mindig fenntartotta. Optimista volt, egysze-
rűen és komolyan. Volt valami bölcs realizmus az életében, 
gondolkodásában. Idealista volt, a szó filozófiai értelmében, de 
reálisan, gyakorlatiasan látott, praktikus értelemmel cseleke-
kedett. 

• 

A legvázlatosabb portré sem hagyhatja említetlenül azt a 
gyöngéd és termékenyen mély érzést, amellyel Kardos Albert 
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Debrecen városa iránt viseltetett. Debrecen szellemi múltját, 
írói hagyományait kevesen kutatták olyan lelkes és hűséges 
buzgósággal, mint ő. De a jelenvaló életben is családjának 
érezte az egész civitást. Nemcsak őt ismerte szinte mindenki, ő 
is ismerte, személy szerint, csaknem az egész várost. A város 
értelmiségét mindenesetre. Nemcsak ismerte, szerette is. Valami 
sajátos érzelmi atyafiságban állott mindenkivel. Alig volt ott 
valaki, akiben szeretnivalót ne talált volna. Es nemcsak az 
emberekkel volt így, a nagyerdővel, az utcákkal, a házakkal is. 
A város múltjában pedig úgy otthon volt, akár gyerekkora 
emlékei közt. Csokonai vagy Fazekas Mihály nevét bizalmas 
meghatottsággal ejtette ki, mintha nagyapjáról, dédapjáról 
beszélne. S olyan kényes is volt Debrecen hírére, amilyen 
kényes az ember a családja becsületére. Semmi ilyen tüskét 
nem hagyott szó nélkül. Aki Debrecent vagy Csokonait bán-
totta valahol, annak számolnia kellett ővele. Pajzsos-dárdás, 
szerelmes, agg és örökifjú őrangyala volt városának. 

* 

Ezt a Kardos Albertet, a nyolcvanhárom éves aggastyánt, a 
fasiszta kormány 1944. május 15-én gettóba parancsolta, 
június 16-án nyolcezred magával a debreceni téglagyár mocs-
kos sarába hajtotta, és június 27-én — meghajszolva a szent-
györgyi országút izzó porában is — kampósbotra akasztott kis 
motyójával begyömöszölte egy levegőtlen marhavagonba, 
hetven vagy nyolcvan más boldogtalannal együtt, és rájuk 
lakatolta az a j tó t . . . .Kardos Albert 1945. január 9-én halt 
meg az alsóausztriai Göstlingben. 


