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Fuimus Troies . . . Volt egyszer egy évfolyam, mintegy 80-100 
magyar egyszakos, magyar és idegen nyelv szakosok. Ekkor ismer-
kedtünk meg a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban végzett fiatal-
lal, és kitűntél közülünk kesernyésen derűs humoroddal, már akkor 
is jeles latin nyelvi ismereteiddel. Kettőnk barátságát is az mélyítette 
el, amikor egy 1744-es kassai kiadású Matthias Corvinus epistola-
riummal lephettelek meg. Jártunk az otthonodban, lőrinci házatok-
ban gondosan válogatott auktorok vettek körül. Amikor együtt ku-
tattunk Patakon, Te Grell Pétert kerested a Felvidító kézírásos köte-
teiben, én Szepsi Csombor nyomait követtem. Patakon megtakarí-
tott pénzünkkel a két kötet Scriptores rerum megvásárlására siettünk 
Pestre, közben észre sem vettük, hogy 1954 nyarán egy világbajnok-
ság II. helyezése miatt forrong a főváros, mi mentünk a Múzeum 
körúti antikváriumba. Könyvszagú élmények ezek? Igen — de vezér-
fonala volt ez az Életednek. Elsőnek készültél el közülünk Garázda 
Péterről írt szakdolgozatoddal, ekkor is a feladat vonzott, újat mon-
dani ismeretlen szerzőről. 

Neved már egyetemi éveink alatt Bársony Imre könyvtáros neve 
mellett volt olvasható a tanszéki könyvtár ajtaján, később Imre bácsi 
nekrológját is TE írtad. Mindig a hűség vezetett! Tudományos érlelő-
désed, emelkedésed időszaka következett, a vidékre került barátokról 
ekkor sem feledkeztél el. Volt, akit recenzióra bíztattál, másnak 
intézeti ösztöndíjat szereztél, nekem az aspirantúra nyomtatványait 
nyomtad a kezembe. Sokasodó tanulmányaid — a középkor és a 
reneszánsz vidékeit bejáró könyveid során is mindig figyeltél ránk. 
„Hadlavá holtát teremtövé Isteniül gye félédévé" Ez történt Veled is, 
Magadra kevés időt szántál, mert az kellett Janus Pannoniusra, Te-
mesvári Pelbártra, humanista levélíróidra. Magadra nem sok időd 
maradt. Ha igen, olyankor Dunakeszire mentünk, egy mozgáskép-
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telenné vált évfolyamtárs látogatására, vagy megálltunk egy percre a 
ráckevei szerb templom gótikus boltívei alatt. Megpihenni alig volt 
időd. Életelemed volt a munka. Kopott barna disznóbőr aktatáskád-
dal ott voltál a reneszánsz irodalomtörténeti vándorgyűléseken, amed-
dig a Mama egészsége engedte. — Öregem, kezdted széles lendülettel 
— és mondtad a híreket, ki nősült meg, kinek született fia, lánya, 
majd azt, hogy kinek a fiát vagy lányát tanítod. TE egyedül éltél, 
drága Édesanyádért, egyedül, de a világgal emberi kontaktusban. 
Corálokat hallgattál és antifonákat, idődet a Mama szolgálata, a 
tanítás és a munka közt osztottad meg. Ekkor is kezünkbe nyomtál 
nekünk gyűjtött jelzetet, mikrofilmet. Ha estefelé a Váci utcában 
volt dolgunk, a III. emeleti tanszéki szoba ablakában biztosan vilá-
gosságot láttunk. Tudtuk, hogy V. Kovi most is dolgozik. Ha fel-
mentünk Hozzád, „Gyere, vártalak" — mondtad — „ülj le, mesélj!" 
Aztán tovább dolgoztál, nívósán, következetesen, kis sérelmeket nem 
dajkálva. Augusztus végén szörnyű hír járt — meghalt az Édesanyád. 
Ekkor már nem láttuk a fényt ablakodban esténként, tanszéki szo-
bádban kialudt a villany. „Hogy fogja ezt Sanyi kibírni?" — Majd 
a munka, bíztattuk magunkat, és a Mátyás-leveleskönyvre gondol-
tunk. Tudtunk készülő új Janusodról, majd az átsegít! Nem segít-
hetett át! Amikor sírodnál állunk megrendülten, az Általad is gyakran 
idézett Rilke sorait mormolom: „— Der Tod ist groß / Wir sind die 
Seinen / Wenn wir uns in Mitte des Lebens meinen / fängt er an zu 
weinen, / mit lachendem Mund" 

Aki az élet közepén hagytál el bennünket, most keserűen töpreng-
hetünk arról, milyen nagy a Halál! Te, aki mindenkit bíztattál, Téged 
nem erősíthetett meg senki, amikor elmentél a Halál himnusza igazá-
val: „Elmegyek meghalni, bölcs vagyok, de vajon minemű bölcsesség 
tudja az halálnak okosságát m e g g y ő z n i . . . " 

Búcsúzunk Tőled Sanyikám, búcsúzik az Évfolyam, jómagam, 
Pusztai Gyuszi, Szakáll Karcsi, Szentesi Miki, Jeleníts Pista és ki 
tudná mindnyájunkat végigsorolni!!! Amíg Mi élünk, Te is bennünk 
élsz! Szeretett Janusoddal búcsúzunk Tőled: „Fájnak a földi sebek, 
oly szomorú a H a l á l . . . 

Kedves Sanyi Barátunk, Isten veled! 

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ 


