
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

,Л szigorú filológus": Koltay-Kästner Jenő* 

A harmincéves Kastner Jenő (a Koltay előnevet csak 1936-tól 
használja) 1922-ben az Egyetemes Philologiai Közlöny ama 
nevezetes számában publikálta Amadé gálmis versei című 
tanulmányát, amelyben Petz Gedeon Heinrich Gusztávot, 
Tolnai Vilmos Riedl Frigyest, Dézsi Lajos Szilády Áront 
búcsúztatta.1 A „hunyt mesterek" mindegyikéhez volt több-
kevesebb köze. Sziládyban ő is azt tisztelhette, amit a 
Dézsi-nekrológ kiemel, hogy ti. a nyolcvanöt évet megélt 
Áron apó „még ült Nagykőrösön Arany lábainál" (egy másik 
túlélő Arany-kortárssal, kisdiákként, maga is kapcsolatba 
került: helyesírási kérdéseivel „Gyulai Pálhoz fordulhatott 
tanácsért"); Heinrich Gusztávnak és Riedl Frigyesnek pedig 
tanítványa volt a pesti egyetemen.2 

Német szakos is lévén, a germanista Heinrich különösen 
inspirálhatta. Tudósi alkatát is követni látszik, mert amit a 
búcsúzatató a „fáradhatatlan munkásságú" Heinrichről han-
goztat, az Koltay-Kastner pályájára és habitusára is rászab-
ható. E szerint „Heinrich Gusztávot alapos tudományos 
képzettsége, széles körű műveltsége, töretlen munkaereje 

* Előadásváltozata elhangzott a Koltay-Kastner Jenő születésének centená-
riuma alkalmából rendezett szegedi ülésszakon, 1993- január S-én. 
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és szellemének frissessége korán hivatottá tették arra, hogy 
tudományosságunk és oktatásügyünk körében vezető sze-
repe legyen. [...] Valósággal úttörővé vált azzal, hogy a 
magyar és német szellemi kölcsönhatások tudományos 
vizsgálatát tűzte ki főfeladatául [...] Mindig figyelemmel volt 
a többi európai irodalomnak jelenségeire és kapcsolataira is 
s ezen az alapon irodalomtörténetünkben az összehason-
lító eljárást és a tárgytörténeti kutatást honosította meg. 
Nagy érdeme volt aphilologiai módszer szigorúbb alkalma-
zása, valamint az is, hogy a magyar tudományos kutatás 
eredményeit a német tudós körökkel igyekezett megismer-
tetni [...] arra törekedett, hogy minél több megbízható 
ismeretet közöljön, pozitív tényeket és adatokat fürkésszen, 
és mindig idegenkedett a túlzó eszményitéstől, az érzelgős-
ségtől és az üres, nagy hangú szólásoktól." íme, az irodalom-
történetíró Koltav-Kastner Jenő találó jellemvonásai, csak a 
német helyett kell olaszt értenünk. 

A magyar-német-francia szakos Kastner Jenő 1913-ban 
Eötvös Karthausi\'A és Sainte-Beuve kapcsolatából doktorált, 
de nemcsak a németet, a franciát is „odahagyta" az olasz 
kedvéért, amit már „az élet egyetemén": az észak-szicíliai 
Carini fogolytáborában tanult meg oly tökéllyel, hogy még 
ott lefordította Dante Új életét. A karpaszományos műfordí-
tónak a lágerparancsnok engedélyező pecsétjével hitelesí-
tett Új élet-kéziratát aztán kuriózumként közszemlére is 
tették: 1921-ben, Dante halálának 600. évfordulóján bemu-
tatták a budapesti Dante-kiállításon/ 1921-ben féltucat 
Dante-dolgozatot is publikált, az Amade-tanulmánnyal 
együtt azonban egyszersmind már 1925 előtt közreadta 
olyan fontos olasz-magyar kapcsolati publikációit is, mint a 
Csokonai-, a Faludi-, a Felvinczi-dolgozat, mint a XVI. 
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századi erdélyi udvar olaszos kultúráját vagy a XVIII. századi 
magyar költészet olasz ösztönzéseit felmérő tanulmány. 

Amit Heinrichtól tanulhatott, azt az említett dolgozatok 
forráskezelésben, alapos német szakirodalmi tájékozottság-
ban, módszerben egyaránt gyümölcsöztetik. Egyenesen 
Heinrich emlékének szólhat az Amade-írás gazdag német 
költészeti példaanyaga. Heinrich a majdani italianistát is 
befolyásolhatta, 1882-ben megjelent Boccaccio-könvvével 
bizonyosan. Koltay-Kastner pályakezdő műveiben a másik 
mester: Riedl Frigyes ösztönzései is jelen vannak. Az olaszul, 
németül, magyarul is megjelent Az első magyar opera 
(1924) céloz is erre az inspirációra.4 Kimutatván Felvinczi 
György Comico-tragoediája (1693) és a Sbarra-Cesti-féle 
opera buffa, az II pomo d'oro (1666) rokonságát, így 
emlékezik vissza Riedl ujjmutatására: „Raspigliosi megala-
pítja az opera buffát. Ez a parodizáló opera, végső fejlődésé-
ben Offenbach révén jó ismerősünk. Tényleg reá gondolt 
Riedl Frigyes is, amikor Felvinczi drámáját egyetemi előadá-
saiban tárgyalta".5 De van egy húsz évvel későbbi Riedl-uta-
lása is Koltay-Kastner Jenőnek. Egyik legfontosabb tanulmá-
nya, A magyar irodalomi barokk. ( 1944) kezdődik Horváth 
János és Riedl Frigyes nevével, s ez a hivatkozás megint 
visszamutat az egyetemi évekig." 

Petz Heinrich-nekrológja „a philologiai módszer szigo-
rúbb alkalmazását" hangsúlyozta. Tolnai Vilmos megemlé-
kezése szerint Riedlben „az aesthetikust -л szigorú philolo-
gus mindig támogatta". Ezt a mesterei által reprezentált 
„szigorú filológiát" művelte magas szinten Koltay-Kastner 
Jenő is. Azt értve filológián, amit Riedlről szólva Tolnai 
Vilmos értett rajta, hogy ti. „a philologia az irodalomtudo-
mánynak az az előkészítő, alapvető foka, amelynek tárgya a 

2 8 2 



.A SZIGORL'! FILOLÓGUS": KÓLTAY-KASTNERJENÖ 

szöveg, célja és feladata a szövegnek mindenoldali megálla-
pítása, s elhárítása minden akadálynak, mely a szöveg teljes 
és tágyilagos megértésének útjában áll". Tolnai kis Riedl-
portréja szerint a mester „tanulmányai nemcsak tudós 
értekezések, hanem önmagukban is remek műalkotások. 
Ezek a sajátosságok tették őt a próza virágjának, a tanulmány-
nak, az essav-nak mesterévé". E tekintetben lazább, majd-
hogynem hiányzik is a Riedl-Koltay kapcsolódás.,Л szigorú 
filológus" ritkán enged az esszéisztikus hang hívásának, az 
„aestheticizmus" vagy a „psychologizmus" irányának -
ahogy Tolnai az esszé két nemét megkülönbözteti. ( „Az első 
az emberen keresztül keresi az alkotást, a másik az alkotá-
son keresztül az embert" - mint Arany és Gyulai vagy mint 
Kemény és Péterfy.) 

Nem gyakori nála még az efféle színesebb fogalmazás-
mód sem: ,A Margit-legenda életrajzának fénykora a Posi-
lippo alján, Nápoly tüzes ege alatt játszódott le";7 „Pázmány-
nak a gráci tanári karban" egyik „benső barátja" a „középter-
metű, kövérkés, élénkszemű, göndör és gyérszakállú, vele 
teljesen egyívású tanártárs volt [...]: Lamormaini Vilmos";8 

„Dante a középkornak épít. Kis kápolnát az Új Életben, 
székesegyházat a Divina Commediában. De a kápolnában 
kicsiben már megvan a székesegyház."9 Ettől a hangvételtől 
- vagy inkább vélt végleteitől - , a „túl familiáris stílusfordu-
latoktól" el is határolja magát, amikor az irodalomtörténeti 
kézikönyv (közönségesen: „a spenót") I. kötetének Gerézdi 
Rábán által éppen hogy nem tömegétkeztető-főzeléknyel-
ven írt Balassi-fejezetét ily bírálattal illeti: „Váratlanul merül-
nek fel továbbá ennek a cikkelynek a folyamán, az egész 
köteten végigvonuló, némileg magyarázó jellegű, szép 
fejtegető prózával szemben, olyan kissé túl familiáris jellegű 
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stílusfordulatok is, melyek kirínak belőle (»Balassit fűtötte 
az érvényesülés vágya, de apjától örökölt politikai priuszá-
val, a Habsburg-Magyarországon nagyobb karrierre aligha 
lehetett reménye« 450. 1.; »Balassi mint valóságos enfant 
terrible garázdálkodott a lassan konszolidálódó feudális 
világban« 450. 1.; »Magyar főúr és jeles vitéz a végek 
közelében vár nélkül - ez már a teljes lecsi'iszás« 450. 1.; »A 
Fulviának nevezett ismeretlen hölgy is feltűnik a láthatá-
ron.« Uo.)."10 

Koltay-Kastner Jenő stiláris „familiaritás" helyett az érte-
kezés szigorú fegyelmű pontosságára és szűkszavúságára 
törekedett, s legfeljebb egy-egy ízes adagiumos kiszólást, 
köznapias kiemelést engedett meg magának. íme: „Hogy 
azután ezek a formák oly magyaros rhythmusban bokáznak, 
abban kell látnunk Amadé költőelődjeinek és a népdalnak 
hatását. Az elegáns világfi nótázni kezd";11 „Kazinczy nem 
rokokó-természet. Az operaszöveget színművé érzelmesíti, 
az áriákat elhagyja vagy prózában összerántja"„föl merem 
vetni a kérdést, nem lehetett volna-e a nagyközönségnek 
szánt, szép kiadással együtt a kritikai kiadás kérdését is, két 
sütetre, de eg}' lepényből valamiképpen megoldani".13 

,A szigorú filológus" szó- és kifejezéskedvelő, szótársze-
rető alkat. Rá különösen áll, hiszen kiváló lexikográfus lett, 
amit Riedlről Tolnai fontosnak tart kiemelni: hogy „élvezet-
tel olvasott szótárt", hogy „Aszó legszűkebb értelmében vett 
'philologos', 'szókedvelő' volt". Kastner Jenő az lehetett már 
a szicíliai fogolytáborban, ahol úgy tanulhatta, éppen úgy 
gyűjtögethette a „színes italianizmusokat", ahogyan Faludi 
Ferenc szedegette össze azokat Rómában a gvóntatóatvák 
Palazzo dei Penitenzieri-beli szállásán a szakácstól vagy a 
takarítónőtől. Ezt a szógyűjtő, nyelvtanuló, latinul, olaszul, 
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franciául verselő polyglott Faludit az e nyelvekben szintén 
otthonos Koltay-Kastner kimondatlanul is azonosuló átélés-
sel festi. Ha mégis van egy titkos esszé-árnyalású műve, 
akkor az OmniariumxóX írt dolgozata az. Érdemes lenne 
egyszer összevetni Faludi kedvvel szemelgetett színes sza-
vait, kifejezéseit a Koltay-nagyszótárak anyagával: nem ke-
rült-e bele az Omniariumból egyik-másik?14 

Koltay-Kastner Jenő pályaképe nemzedéktársának és jó-
barátjának, Eckhardt Sándornak az életútjával és életművé-
vel mutat sok párhuzamot. Egyszerre doktorálnak, majd 
tanulnak a Sorbonne-on, mindketten a régi magyar irodal-
mat s a francia-magyar, illetve az olasz-magyar irodalmi és 
művelődési kapcsolatokat kutatják, mindketten nagy szótár-
szerkesztők, akadémikusságuktól megfosztva az ötvenes 
években mindkettejüknek meg kell szerezniök egy ennél 
alacsonyabb, az ún. akadémiai doktori fokozatot - és így 
tovább.b Az az irodalomtörténet-írói alkat, minek modelljé-
hez Eckhardt is, Koltav is közel állnak, példaként Tolnai 
Vilmosban testesül meg. 

A Riedlről mint eszményi filológusról rajzolt portré: 
Tolnai önarcképe is. Hiszen csak hogy a szó- és szótárszere-
tetet emeljük ki: Tolnai is kiváló szóláskutató, szótárkiadó, 
nyelvújítás-szakértő, akinek „személyében szerencsésen öt-
vöződött a nyelvész és az irodalomtörténész szakértelme";16 

Koltay-Kastnernek már idézett „spenót"-bírálatában is lexi-
kográfus nyelvtudósként említtetik.1 De nyilatkozott ő a 
nagy tekintélyű filológusról már harminc évvel korábban is. 
Szinte jelképes, hogy 1924-ben pécsi professzorrá frissen 
kinevezve annak a Tolnai Vilmosnak a Madách-kiadását 
recenzeálja, aki egy év múlva szintén Pécs egyetemén kap 
katedrát. Tolnai a harmadik mester a Koltay-életrajzban. 
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Amikor 1892-ben a Pozsony megyei félig német kisváros-
ban, Magyardiószegen Kastner Jenő megszületett, Tolnai 
akkor doktorált, s a pécsi egyetem fénykorának is úgy lett 
egyik főszereplője, hogy már megjelentette máig használ-
ható proszemináriumi tankönyvét (.Bevezetés az irodalom-
tudományba, 1922). Ebből a filológus Koltav-Kastner Jenő 
is tanult és tanított - többek között engem (mint ahogy én is 
tanítok belőle). És tanult a Tolnai mintaszerű Madách-kiadá-
sából, amit a legteljesebb elsajátító készséggel ismertet.18 Ha 
ezt a tisztelgő recenziót összevetjük az ugyanezen idő tájt 
megjelent két Arany-bírálatnak a Voinovich gyenge filoló-
giáját illető éles megállapításaival, különösen kitetszik Kol-
taynak Tolnai tudományos szemlélete és módszere iránti 
vonzalma. 

Ezt a szemléletet és módszert újabban Bogoly József 
Ágoston írta le érvényesen, kesztyűt dobva annak a lekezelő 
„szóhasználati hagyománynak", amely szerint „az irodalom-
történészek közül azok számíthatnak a pozitivista jelzős 
megkövezésre, akik szövegkritikai és szövegmagyarázati 
eljárásokat alkalmaznak, a szöveg hitelességét, helyességét 
filológiai eszközökkel vizsgálják, tárgyi értelmezést adnak, 
vagy a szöveg forrásait kommentálják".19 

Ezek közé a megkövezett „pozitivisták" közé tartozik a mi 
„szigorú filológusunk" is, aki pályája korai szakaszában 
mindenekelőtt forráskutatóként vált megbecsültté. Amit 
előbb Tolnai Vilmos monográfusától idéztem, azt különben 
idézhetném Tolnaitól is, mert az ő meghatározása ez a 
filológiáról; kritériumai szinte szó szerint megfelelnek a 
Bevezetés az irodalomtudományba paragrafusainak. 

Koltay-Kastner Jenő Heinrich, Riedl, Tolnai művein isko-
lázott filológiai módszerű magyar irodalomtörténet-írása 
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(nem számítva tehát a kifejezetten olasz érdekű hányadot) 
elsősorban a régi magyar irodalom kutatásában hagyott 
ránk maradandót. Nem tartom tisztemnek, hogy középkori 
legenda- és kódexkutatásairól nyilatkozzam, még XV-XVI. 
századunkat érintő vizsgálódásait sem mérlegelem, történe-
ti, művelődéstörténeti, nyelvészeti-lexikográfiái eredmé-
nyeiről pedig még kevésbé szólok. Csupán a magyar 
XVII-XVIII. századot illető barokk és későbarokk (azaz 
rokokó) irodalmunkkal foglalkozó tanulmányait próbálom 
minősíteni: a fenti következtetés ezekből is levonható. 

* 

XVII-XVIII. századi témájú magyar irodalomtörténeti tanul-
mányai tárgyuk és műfajuk szerint is sokfélék. Legkedvel-
tebb korai tanulmánytípusa a tárgyszerű szövegösszevető 
hatásvizsgálat (L ' arte poetica di Francesco Faludi — Faludi 
Ferenc olasz versformái; Amadé gáláns versei; Csokonai 
lírája és az olasz költők, mindhárom: 1922\ Az első magyar 
opera, 1924). Vonzódik a korban, anyagban nagyobb lépté-
kű, művelődéstörténeti tablóvá szélesített összegzéshez 
СOlaszos irány XVIII. századi költészetünkbem, 1923). Mű-
veli a „fortuna' -feldolgozást (Giordano Bruno a magyar 
irodalomban, bővebb olasz változata: Amici, nemid e 
studiosi di Giordano Bruno in Ungheria, 1951). Vállalkozik 
adott írói pályaszakasz irodalmi és társadalmi tapasztalatai-
nak a teljes életműhöz való viszonyítására (Pázmány Péter 
gráci évei, 1935; Faludi Ferenc idegen nyelvű versei és 
jegyzetei, 1959). Megkísérli egy hatáskomplexumnak egy 
műre kiterjesztett értelmezését, (TótfalusiKis Miklós cocce-

jánizmusa, 1954). Van azonban a Koltay-dolgozatok között 
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olyan is, amely a részleteket alárendeli az egésznek, amely a 
barokk korstílusának művelődéstörténeti egységét ragadja 
meg (A magyar irodalmi barokk., 1944). 

Mindegyik tanulmányt a filológusi szemlélet és módszer 
karakterizálja. Még a nem lábjegvzetes Pázmány-dolgozat-
ban is felsóhajt: nagyban megkönnyítené a kutatást, „ha a 
Pázmány-tudományegyetem hittudományi kara monumen-
tális Pázmány-kiadását egy indexkötettel egészítené ki"."'1 A 
rendkívül sok példát, citátumot, hivatkozást mozgósító 
coccejánizmus-tanulmányban felfedezi Tótfalusit, a biblia-
filológust. Költészetünk XVIII. századi olaszos irányáról 
szólva kevéssé forgatott forrástípust aknáz ki: a Magyar 
Hírmondó olasz tudósításait hasznosítja. A magyarországi 
Giordano Bruno-recepció végigkövetése akkor még szinte 
ismeretlen személyiségét mutatja fel a magyar irodalmi 
régiségnek: a Lipsiussal is levelező fiatal Forgách Mihályt, 
aki azóta is foglalkoztatja a szakmai közvéleményt."1 Faludi-, 
Amadé-, Csokonai-párhuzamaival szinte végleges, jórészt 
máig nem bolygatott eredményeket mondhat magáénak. 

Csak egy példát az utóbbiak közül! Faludi Clorindája 
„tökéletes zeneiségnek" eredetét Metastasio egyik sűrűn 
használt versformájában leli meg, „mely teljesen azonos a 
Clorindá-éval". Példaképpen párhuzamba állítja „a Clo-
rindá első versszakát Adone dalával ( Cili orti Esperidi, II): 

Gyenge Clorindá 
Hűs kikeletben 
Egy szép ligetben 
Fel s alá jár 

Se son lontano 
Dal mio diletto 
Freddo sospetto 

Siess Dorindo 
Szivét epesztve 

Mi agghiaccia il cor 
Se poi ritorno 
Presso al mio bene 
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Kezét terjesztve Torna la speme 
Csak reád vár Fugge il timor. 

Két azonos rímképletű négysoros szakasz van bennük egy 
közös végső rímmel egyetlen zenei leheletté kapcsolva. 
Három-három sor ötszótagos - hogy egyelőre szótagokban 
beszéljünk - a negyedik és nyolcadik egymással rímelő sor 
pedig ráütésszerűen négyszótagú. A szak-szerkezet tehát 
hajszálpontosságra egyezik."" 

Ez a „hajszálpontosság" - teszem hozzá, és ez Falucli 
hallatlan formaérzékenységének, tökéletes verstechnikájá-
nak dicsérete - azzal is igazolható, hogy a Clorinda és a Gli 
orti Esperidiben szereplő Adone-dal idézett olasz és magyar 
szakaszaiban az utolsó öt sor végső betűi (hangjai) pontosan 
megegyeznek: jár - cor; Dorindo - ritorno; epesztve — la 
speme; reád vár - il timor! 

Horváth János joggal igazolta vissza a Metastasio-Faludi 
egyezéseket,23 amelyeket azóta sem gazdagított igazából 
senki.24 

Ingatagabb konstrukció Az első magyar opera vagy a 
Rimay János Balassi-előszava. Amott az előtte fekvő olasz II 
pomo б/'ого-kiadásra is csak mellékesen utal, idézetei helyét 
nem jelöli a rá jellemző pontossággal, s Felvinczi olasz 
nyelvtudását eleve adottnak veszi.25 Emitt eleddig nem 
igazolódott érdemi érvekkel a Tomitano-féle Quattro libri 
della lingua toscana (1945) stíluseszménye és a Rimay 
Balassi-előszava között tételezett összefüggés.26 

Különösen két Koltay-tanulmány: a Csokonai- és a máso-
dik Faludi-dolgozat részesült kortársi figyelemben, nem-
csak visszaigazolást, de vitát, mi több: ellenérzést és korrek-
ciókat is kiváltva. Az a nagy tehetségű fiatal italianista, a 
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Faludiból doktorált SzauderJózsef, aki már 1943-ban élesen 
polemizált Koltav-Kastner Olasz-magyar művelődési kap-
csolatok (1942) című összefoglalásának koncepciójával és 
módszerével,27 a 60-as évekre a magyar Settecento legjobb 
szakértőjévé, Csokonai és a rokokó első számú kutatójává 
érett. 

Szauder József, a kiváló költészetmagyarázó a Csokonai-
műre, annak alakítására vonatkoztatja a Metastasio-élményt, 
mert az olasz költő „megoldotta szavát, lírai stílus tudatos 
alakítására bírta, [...] s formai tömörség, zeneiségben is 
ökonómia megteremtésére kényszerítette".28 A negyven 
évvel korábbi vizsgálódót - ahogy Szauder jól látja - „inkább 
az átvétel, mintsem a felhasználás, az átlényegítés mozzanata 
érdekelte". A Tolnai Vilmos-kodifikálta filológiai módszer 
pontos minősítése ez a megállapítás. Ettől még egy tanul-
mány persze lehet értékes és időálló, mint ahogy Szauder is 
annak tartja: „mindmáig a legalaposabb, átfogó elemzés 
Csokonai olaszos rokokójának gyökereiről". S vannak a 
bíráló felfogása felé mutató tendenciái is: amikor Kastner 
„kiderítette a Csókok c. pasztorál olasz olvasmánymozaik 
voltát", a Metastasio-hatás költészetalakító lényegi szerepét 
igazolta.29 

A második Faludi-dolgozatra vonatkozó éles Szauder-ref-
lexiók tényszerűségüket tekintve jogosak, meg kell azonban 
vizsgálnunk azokat ama tudománytörténeti erőtérben is, 
amelyben elhangzottak. Jól emlékszem a Filológiai Köz-
lönynek arra az 1959. évi 1-2. számára, amely a Faludi 
Ferenc idegen nyelvű versei és jegyzetei című tanulmányt 
hozta, mert egyetemi hallgatóként - természetesen Koltay 
professzor jóvoltából - akkor debütáltam a folyóiratban egy 
kis közleménnyel én is. És emlékszünk a mindőnket 
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meglepő gyors visszhangra az ItK-ból: Szauder arra figyel-
mezteti „a jeles tudóst", hogy elkerülte figyelmét szerény 
dolgozata, „mely a Horváth János tiszteletére kiadott Ma-
g)}ar századok című tanulmánykötetben (Bp. 1948, Egy. 
Nyomda) jelent meg, a 164-176. lapon. Ennek címe: Faludi 
Ferenc és Itália. Az Omniarium olasz nyelvű jegyzetei. 
Hogy figyelmét tényleg elkerülte", arra Szauder abból 
következtet: Koltay „nem említi legújabb tanulmányában, s 
így felfedezni véli az Omniáriumnak immár 12 éve tisztázott 
olasz irodalmi vonatkozásait".30 Szauder „egy szóval sem 
vádolja Koltay-Kastner Jenőt plágiummal", mert „ez esetben 
nyilván átvette volna tőle azokat a megfejtéseket is, amelye-
kig e legutóbbi »újrafelfedezése« során még nem érkezett 
el". Erre két fontosabb esetet említ: a Goldoni- és a Chiari-
drámákból Faludi által kiírt idézeteket (Koltay ugyanis színi 
előadás élményéből származtatja azokat31), továbbá Ma-
succi festőt, aki valóban létezett, de akit Koltay Masaccióval 
vélt azonosnak. A sértett szerző általánosabb következteté-
seket von le a sajnálatos történtekből: „szakembereink ne 
egymás szaktudományos eredményeinek mellőzésével, 
esetleg elhallgatásával műveljék egyazon területüket, mert 
ez nemcsak hogy felesleges - és energiát, papírt, pénzt 
pocsékoló - »újrafelfedezések«-hez vezet, hanem a ku-
tató és szerkesztő szakemberek nevét és tekintélyét sem 
öregbíti". 

Ez, kérem, filoszbotrány volt a javából. 
Mi, filozopter-tudósjelöltek, szegény Tiborcok a feudális 

gúla alján, kíváncsian figyeltük „az istenek" harcát a csúcson: 
- Hát a „Bánk bán-nagyuraknak" is van „panaszuk"? Mert ez 
az olymposi villámcsapdosás valóban „istenek" viadala volt, 
hiszen Szauder „a szerkesztődre utalva Kardos Tibort, a 
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Filológiai Közlöny örökös főszerkesztőjét, Koltay-Kastner 
Jenő legmagasabb rangra jutott kedves tanítványát is célba 
vette: ha már a maestro elfeledkezett őt említeni, miért nem 
figyelmeztette rá mindenható alumnusa?! 

Vajon mi történhetett valójában? Soha nem mertem 
megkérdezni erről egyik szereplőt sem. Most is csak 
találgathatok. Koltay-Kastner már 1948 előtt tervezte ezt a 
Faludi-dolgozatot? Bizonyos részeivel már Szauder előtt 
elkészült? A biztosan ismert Horváth János-emlékkönyvből 
az ominózus dolgozatot fatálisan elfeledte? Valaminő ok 
miatt mégsem került a kezébe a Magyar századok? Mai 
ésszel mérlegelve a szerkesztő Kardos felelőssége még 
súlyosabb. Ő vajon miért kapta meg ugyanazt az amnéziát? 
Csak nem „Horváth János tanítványain", a „polgári humaniz-
mus-kutatás" képviselőin akart ütni ezzel a figyelmeztetés-
elmulasztással is, mint tette ezt ugyanazon folyóiratfüzetben 
e kettős váddal szólva le Bán Imrét és Gerézdi Rabánt, 
miközben kritikai tüzüktől oltani igyekezett humanizmus-
monográfiájának amúgy is vöröslő „népi"-felfogását?32 Tüs-
kebokor, darázsfészek, amibe kutakodunk, hiszen köztudo-
mású, hogy a szintén Horváth János-tanítvány Szauder, a 
legnagyobb formátumú italianista-tehetség sem olasz, sem 
magyar katedrát nem kaphatott a pesti egyetemen. Megülték 
már azokat súlyosan mások. Arról az elegánsabb megoldás-
ról tehát szó sem lehetett, hogy-teszem azt-Szauder József 
tudományos főmunkatárs (32 éves) levélben figyelmezteti 
Koltay-Kastner Jenő tanszékvezető egyetemi tanárt, kandi-
dátussá, majd a tudományok doktorává lefokozott volt 
akadémikust (67 éves) véletlen (szándékos, sugallt?) feledé-
kenységére, megadván neki a nyilatkozás, az első szó jogát. 

Azt persze Szaudernek is látnia kellett, hogy a második 
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Faludi-tanulmány a kínos lapsustól függetlenül sok új és 
értékes megfigyelést hoz, elsősorban Faludi idegen nyelvű 
verseiről és versidézeteiről, s hogy még az ő 1941. évi 
Faludi-disszertációjának Tasso-helyét is számontartja. Mint 
ahogy a célbavettek is tudhatták: Szauder személyében 
félelmetes képességű és tudású vitapartnerrel kerültek 
szembe. Aztán tíz évre rá elcsitultak a kedélyek: immár 
„konszolidáció" volt. És megjelent a 60 éves Kardos Tibort, 
a főszerkesztőt köszöntő Filológiai Közlöny 1968—69- évi 
kettős omaggio d'ammirazione vagy inkább omaggio 
vassallesco kettős száma, és e triumfus hódoló sereglői 
között ott menetelt meggörnyedve Szauder József is. 

Az istenek halnak, az emlékező még él. És igazából nem 
vitáikra, nem a tudománytörténet pantheonjában nekik 
jutott helyekre gondol, amikor olvassa őket, hanem azt 
„használja", azt fogadja el műveikből, ami érték, amit 
megmaradó anyagként leszűrt belőlük az idő. Ilyen érték 
mindegyikben akad. A szeplősítő tévedést, a bibliográfiai 
gyarlóságot, a nemtudást, a feledékenységet elfeledjük, 
mert azzal semmire sem megyünk: az nem használható. 

Amikor a botrányt keltő második Faludi-tanulmány meg-
jelent, Koltay-Kastner Jenőt már más foglalkoztatta: ekkor 
gyűjtötte és rendezte anyagát megítélésem szerint legfonto-
sabb és legmaradandóbb magyar irodalomtörténeti művé-
nek - ami nem magyar és nem is szuverén mű, hanem egy 
antológia: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. 1970-ben 
jelent meg Az Irodalomelmélet Klasszikusai-sorozat 2. 
köteteként, de a 383- lap szerzői jegyzete jelzi: ,A szövegek 
összegyűjtésének és alapul szolgáló feldolgozásának ideje: 
1959-61." Azért tekintem irodalomtörténeti művei közül 
elsőrendű fontosságúnak, mert ösztönzően befolyásolta 
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irodalomtörténet-írásunk történeti poétikai tájékozódását; 
egyáltalán: e tájékozódás elkezdődését, ami nélkül például 
sem Horváth Iván Balassi-kutatásai, sem az újabb Zrínyi-ku-
tatások (Szörényi László, Király Erzsébet, A lírikus Zrínyi) 
nem indulhattak volna el ebből az irányból. Hogy csak a 
magam példáját említsem: a Zrínyi-Marino kérdés újbóli 
vizsgálata csak Marino és kora költészetfelfogásának, a 
Marino-kötetek kísérő iratainak értelmezésével vált lehe-
tővé.33 

Ez a történeti poétikai orientáció Koltay-Kastner kortársai 
közül a hozzá hasonló képzettségű, fölényesen tájékozott és 
szintén filológusi hajlamú, első renden magyar irodalom-
történész, de Dante-kutatónak is kiváló Bán Imrében volt a 
legerősebb. Az ő Barokk-antológiája a Gondolat Kiadó 
„izmusok'-sorozatában az I. kötet volt 1962-ben; akkor 
jelent meg, amikor Az olasz reneszámz irodalomelméleté-
nek anyaga már megtöltötte Koltay-Kastner Jenő iratrende-
zőit. S Bán Imre volt az, aki a történeti poétikai tájékozódást 
1971-ben kiadott munkájában a XVII-XVIII. századi magyar 
irodalmi műveltségre is kiterjesztette.34 A Balassi- és Zrínyi-
kutatás említett példái ekképpen Bán Imre kezdeményeivel 
is szorosan összefüggenek. Annál is inkább, mert a Koltay-
antológiát az ő tanulmánya vezeti be.31 Számítsuk hozzá 
mindehhez Klaniczav Tibor Manierizmus-könyvét (1975) 
és azt a tervet, hogy az „izmusok'-sorozat klasszicizmus 
előtti korstílus- és stílusváltozat-antológiái a még 1975-ben 
váratlanul elhunyt Szauder József Rokokó\áva\ váltak volna 
teljessé. (Helyette majd Baróti Dezső vitte véghez, megje-
lent 1986-ban.) Ha meggondoljuk, hogy ebből a vezető 
irodalomtörténészek összefogásával nagyszabásúan elgon-
dolt vállalkozásból a Reneszánsz-kötet feltűnően hiányzik, 

2 9 4 



.A SZIGORL' ! FILOLÓGUS": KÓLTAY-KASTNERJENÖ 

Koltay-Kastner antológiájának fontossága megnő. Ez pótolja 
a Bán-Klaniczay-Szauder (Baróti)-típusú összeállítások el-
merült reneszánsz gyűjteményét. Ha így nincsen is antologi-
kus tájékoztatásunk más nemzeti irodalmak reneszánsz-fel-
fogásáról, megvan a legfontosabb: a mindet befolyásoló 
olasz. 

Klaniczay Tibor, aki irodalomtörténet-írásunk mindeme 
nagykorúsodási és korszerűsödési mozgásainak legfőbb 
irányítója volt, szinte mindjárt kezdeményezte is Az olasz 
reneszámz irodalomelmélete nyilvános elsajátítását a ha-
sonló című mátrafüredi kollokviumon 1975 tavaszán. Előt-
tem az ülésszak előkészítő tájékoztatója: abban nemcsak 
Koltay-Kastner Olasz reneszánsza, Bán fíarokk'ya, Klaniczay 
Manierizmusa felkészülést segítő ajánlott olvasmány, ha-
nem még tizenöt szerző alapvető műve is Spingarntől 
(1899) Weinberg és Barocchi újabb munkáiig. Az Olasz 
reneszánsz ebben a nemzetközi összefüggésben és össze-
hasonlításban is megállja a helyét. ,A Barocchi" és „a két 
Weinberg": a monográfiák és az antológiák közötti időben 
helyezkedik el.36 

A reneszánsz és barokk európai és magyar művelődését 
kutató Koltay-Kastner Jenő műhelyében régtől jelenlévő 
a történeti poétikai érdeklődés. A Csokonai-tanulmány 
(1922) a XVIII. század legolvasottabb poétikai műveinek 
hátterét rajzolja fel Csokonai olaszos költői érdeklődésének 
vizsgálatához, s közülük Eschenburg Einleitungfix. mint 
„Csokonai poétikáját" határozza meg.3 Az Olaszos irány 
XVIII. századi költészetünkben (1923) ugyancsak német 
poétikákra, esztétikák és példatárak hatására hívja fel a 
figyelmet (Magazin der italienichen Literatur und Künste, 
Jegemann Italienische Chrestomatie-'уа).3ii A Rimay János 
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Balassi-előszava (1948) a Tomitano-dialógusnak a XVI-
XVII. századi magyar nyelv- és költészetszemléletre gyako-
rolt hatásán meditál, s ha nem is jut megnyugtató eredmény-
re, invenciója még jó irányba vezérelheti azt, aki elvégzi 
egyszer az ötlet kimerítő filológiai ellenőrzését.39 Rimay 
Balassi-előszavának értelmezéséhez Koltay-Kastner Giu-
seppe Toffaninnak azt a tanulmányát hasznosítja, amelyre 
már A magyar irodalmi barokkban hivatkozik (1944): ,A 
nagy európai barokk irodalmi áramlata kétségtelenül az 
olasz secentismóból indul ki és ennek stílusjegyei először, 
mint ezt Giuseppe Toffanin kimutatta, a padovai Infiammati-
akadémia nyelvvédő irataiban jelennek meg az 1540-es 
években. Tagjai - Sperone Speroni, az akadémiának 1542-
től elnöke, Benedetto Varchi, Bernardo Tomitano - az 
Aristoteles Poétikájának XXIV. fejezetében megismert meta-
fora elvi alkalmazásával kívánták a latinnal szembehelyezett 
vulgáris nyelvet az irodalmi nyelv rangjára emelni. Bembó-
val szemben azt hirdették, hogy nem egy kiválasztott latin 
író, például Cicero ékesszólásának követésével, mint ezt a 
humanisták tették, hanem általában az aristotelesi retorika 
szabályainak tanulmányozásával és alkalmazásával lehet ezt 
elérni." A metafora- és concetto-kultuszt, „az újszerű képek 
gazdagságával való szemléltetés e pádovai módját" Tomi-
tano és „a pádovaiak" kezdeményezik, s ösztönzésük sors-
döntőén befolyásolja az új barokk stílus elterjedését 
és poétikai indoklását egészen Emanuele Tesauróig 
(Canocchiale aristotelico, 1654).40 Ha nincs is meg a 
filológiai kapocs, ilyen összefüggésekben mégiscsak áll, 
amit Koltay-Kastner - már Az olasz reneszánsz irodalomel-
mélete utószavában - végkövetkeztetésként levon, hogy ti. 
„Rimay Jánosunk előszava Balassi Bálint verseinek tervezett 
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kiadásához" erről a padovai forrásvidékről, Bembo nép-
nyelwédő felfogásából „veszi a magyar nyelven való költés 
védelmét".41 

Ez persze más kérdés, mint Rimay metaforizmusának 
padovai eredeztetése s a magyar barokk stílusnak Rimay, sőt 
Bornemisza és Balassi művében való feltalálása. Amit a 
szerző Rimaynál „barokk ízű"-nek érez,42 az a késő-rene-
szánsz manierizmusa, ahogy ezt később Klaniczav történeti-
leg pontosan elkülönítette.43 Bán Imre pedig éppen Koltay-
Kastner Jenővel vitázva mutatott rá, hogy Rimayból „hiány-
zik az izgatott lendületnek, a látomásos kifejezésmódnak az 
igazi barokk íróknál megtalálható feszültsége".44 De Bán 
Imre volt az is, aki Koltay „barokk"-tanulmányának szóban 
forgó helyét egyenesen felfedezésnek minősítette: „Eléggé 
ismeretes [...], hogy a XVII-XVIII. századi magyar próza 
legfeltűnőbb, szinte kizárólag egyházi művekben érvénye-
sülő változata az a seicento-modor, amelyet Croce és a 
nyomába lépő olasz kutatás (G. Toffanin, E. Raimondi) ír le 
és amelyet főként Emanuele Tesauro neve fémjelez. Ezt a 
változatot irodalmunkban Koltay-Kastner Jenő fedezte fel 
egy 1944-ben megjelent tanulmányában." Ugyanitt nyoma-
tékosítja Bán Imre azt is: „Már Koltay-Kastner Jenő utalt 
Emanuele Tesauro, a grófi származású olasz jezsuita híres 
könyvének, az Aristotelesi messzelátómk példaadó szerepé-
re."45 Az olasz reneszánsz irodalomelmélete bevezető ta-
nulmányában szintén elismeréssel nyugtázza, hogy először 
Koltay értekezett ,A padovai iskolának a magyar barokk 
irodalom kezdeteiben észlelhető befolyásáról"; hozzátéve, 
hogy „az aristotelési irodalomelmélet nem a manierizmus, 
hanem inkább a barokk irodalmi gyakorlat megalapozására 
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szolgált. G. Toffanin jó nyomon járt, midőn a barokk 
irodalom csíráit a padovai aristotelizmusban kereste."46 

Említhetném még Bán Imre több helyét, továbbá Klani-
czay Tibor visszaigazolásait:47 világos ezekből, hogy a ma-
gyar irodalmi barokk két legtekintélyesebb 60-as évekbeli 
rehabilitálója rangján értékelte azt a szerepet, amit Koltay-
Kastner Jenő Horváth János után barokk irodalmunk kiala-
kulásának vizsgálatában betöltött. Valóban, Koltay-Kastner-
nek kezdeményező invenciókban gazdag tanulmányáról 
van szó: saját előmunkálatok hasznosítása,48 történeti poéti-
kai érzékenység, nagy nemzetközi szakirodalmi tájékozott-
ság teszik példaadóvá. Ő „hasznosítja" Paolo Segnerit, ő 
„fedezi fel" Lépes Bálintot, Nyéki Vöröst, de Loyolai Ignác 
stílusáról, a lelkigyakorlatos irodalom poétikájáról is vannak 
eredeti megfigyelései. Módszere most is az „alapozó" 
irodalomtörténészé: „Minket a következőkben inkább a 
magyar barokk eredete, semmint leírása fog érdekelni" -
határozza meg célkitűzését már az első lapon. Rajzol azért 
kitűnő kisportrékat, karakterképeket, mint például a Pázmá-
nyé vagy még inkább a Zrínyié. 

Mivel Zrínyiről érdekes módon külön nem értekezett, 
érdemes ezt a csak medalion-méretű karakterizálást össze-
vetni az Olasz—magyar művelődési kapcsolatok (1942) 
Zrínyire vonatkozó lapjaival. A „kapcsolat"-könyvecskében 
szélesebb, a „barokk' -tanulmányban (1944) pontosabb az 
ecsetkezelés. Hogyan jellemzi példának okáért Scipione 
Errico hatását? Amott: „Kezeügyébe akad Scipione Errico 
Babilónia distrutta című költeménye is, amelyből majd 
Alderán bűvész alakját meríti, és a kiadás egy kísérő idilljét 
az A)ianná-bün követi."49 Emitt: „Scipione Errico Babilónia 
distrutta-'умллк előszavából (1626) megtanulta, hogy »la piü 
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degna e più rara parte délia poesia è Г allegória«. Ennek 
tanító célzata nélkül csak haszontalan időtöltés volna a 
költészet. Mindenünnen hallhatott már arról, hogy leghaté-
konyabb az allegória, ha politikai szándékot, »azione civi-
le«-! köt össze vallásos célzattal."50 

Ennek a fontos poétikai megállapításnak a forrásjegyzete 
Benedetto Croce könyvére utal: Storia deli ' et à barocca in 
Italia. De hivatkozhatott volna Koltay-Kastner Jenő arra a 
pécsi tanítványára is, akit ő serkentett Zrínyi kutatására és aki 
a Szigeti veszedelem Alderánjának Scipione Errico Babiló-
nia distruttá\ábó\ való származtatását tisztázta. Drasenovich 
Máriáról van szó: 1932-ben ő doktorált Koltay professzornál 
Zrínyi Miklós könyt jegyzeteiből, s később (horvát vezeték-
nevét Derényire magyarosítva) ő publikálta A Zrínyiász 
Alderánja című dolgozatot.'1 

* 

Zrínyi Miklós Zágrábban őrzött könyvtára könyvjegyzetei-
nek kutatástörténetéről szólva megpróbáltam már felidézni 
azt a pécsi tanár-tanítvány miliőt, amelyben a Drasenovich-
disszertáció megszületett. A pécsi egyetem Olasz Intézeté-
nek professzora mesterien értett hozzá, hogy tanítványait 
értelmes feladatok elvégzésére ösztönözze. Drasenovichot 
Zágrábba küldte, kollégáit, Kardos Tibort és Kolozsvári 
Grandpierre Emilt az olasz-magyar humanizmus és a 
modern olasz dráma kutatására buzdította. Legtehetsége-
sebb pályakezdő tanítványával ugyancsak belekapott Zrínyi-
be: Kardos Tibor is írt a könyvjegyzetekről (gazdagítva 
Drasenovich eredményeit), s ő vállalkozott Marino hatásá-
nak az eposzt befolyásoló korszerű felmérésére.42 
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Pécs kőhajításra fekszik Szigetvártól és Siklóstól, a Szigeti 
veszedelem történelmi színhelyeitől. Ha önálló Zrínyi-tanul-
mányt nem is írt (ihletettségét inkább átsugározta tanítvá-
nyaira), ezeket a szent színhelyeket Koltay-Kastner Jenő 
mind felkereste s az irodalomtörténész kutató tekintetével 
szemlélte meg. Ezzel is összefügg, hogy a pécsiek útra 
indítása után, immár szegedi professzorként, az ötvenes 
évek közepén egyik ottani hallgatójában is felébresztette a 
Zrínyi-mű iránti kutatói érdeklődést. 

Ez az akkor tizennyolc éves fiatalember 1955-ben én 
valék. 

Eltiltatván a nyugati nyelvek oktatása, Koltav professzor 
1955-ben a szegedi egyetemen a régi magyar irodalom 
történetét adta elő nekünk, elsőéves magyar szakos hallga-
tóknak, s tanársegéd híján ő vezette irodalomtörténeti 
szemináriumainkat is. 1955. október 15-e után egy-két 
nappal történt, hogy mielőtt belefogott volna esedékes 
előadásába, kibontott előttünk a katedrán egy postai könyv-
csomagot, s kiemelte belőle Kardos Tibornak frissen megje-
lent. A magyarországi humanizmus kora című monográ-
fiáját. Felolvasta a beleírt dedikációt is: „Koltay-Kastner Jenő 
professzoromnak 1926 őszén tett ígéretem beváltásául 
barátsággal és tisztelettel, Budapest, 1955. okt. 15-én Kardos 
Tibor." És elmesélte ámuló hallgatóságának, mi is volt ez az 
1926-ban tett ígéret. Pécsi professzori szobájában felkereste 
őt akkor egy elsőéves olasz szakos bölcsészhallgató: segítsé-
gét kérte tervei valóraváltásához, s ígéretet tett neki, hogy 
egyszer majd megírja a magyarországi humanizmus törté-
netét. S Koltay-Kastner Jenő hitt és segített az ifjú Kardos 
Tibornak, és Kardos éppen akkor küldte meg neki az 
ígéretbeváltó monográfiát, amikor tizennyolc évesen én 

3 0 0 



.A SZIGORL' ! FILOLÓGUS": KÓLTAY-KASTNERJENÖ 

lehettem Koltay professzor Kardos-korú tanítványa, amikor 
azon az aranyló őszi napon ott szoronghattam emlékezetes 
előadásán.53 

Ez a diadalmas dedikációfelmutatás 1955 októberében 
eldöntötte az én sorsomat is. Hát így is lehet? Ilyen 
kelletekorán kell ezt tenni? Én is megpróbálom. Ez a 
karizmatikus tanár nekem is segíteni fog. És megpróbáltam. 
És segített. 

Segített többek között két felejthetetlen Zrínyi-exemp-
lummal. Az egyiknek megint tanúja volt az egész évfolyam. A 
Szigeti veszedelemről beszélt s a III. énekről szólva költészet 
és valóság szembesíthetőségére hozta fel azt a példát, hogy 
amikor ő a pécsi egyetemen tanított, az eposz III. énekbeli 
topográfiai leírásait összevetette a háromszáz év alatt mit 
sem változott természeti valósággal. De természetesen nem 
íróasztal mellett, hanem oly módon, hogy felkereste, elbe-
szélése szerint Zrínyi eposzával a kezében végiggyalogolta 
Szigetvár tágas környékét. Amikor például azt olvasta a III. 
énekben, hogy 

Szigeti kapitány minden hadaival 
Az völgyen feméne okos rendtartással, 

megkereste ezt a Siklós melletti völgyet, s elámult a 
hősköltemény pontosságán, mert ugyanazt látta, amit a 
költő Zrínyi 1647-ben leírt: 

Egy mély és hosszú vőlgv fekszik tábor mellett, 
Csaknem az vár éri eggyik szélső végét, 
Az másik peniglen arra, merre Sziget 
Fekszik, és tart éppen egy fertály mérföldet.'4 
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Zrínyivel foglalkozva később ráleltem persze Arany János 
inspiratív helyére is, mert Koltay-Kastner topográfiai próbá-
ját nemcsak a hely szelleme, hanem л Zrínyi és Tasso szinte 
szemtanúi hűségű - bizonyára térképen ellenőrzött -
leírása is ösztönözhette: „E völgy hihetően azon halomlánc 
közt mélyed, mely Siklós mögött éjszakon keleti irányba 
vonul, s mely azon magaslatban végződik, holott Villány 
tűzlángja terem. A török tábor a siklósi mezőn, tehát e 
halmokon délről, Siklóstól tehát nyugatra feküdt, míg a 
völgy azokon éjszakról, délkeleti irányban fut vala Siklós 
felé. Ki e szerint a völgyön felment, előbb érte Siklóst, mint 
a török tábort. A völgynek innenső, azaz Sziget felőli, vagy 
éjszaknyugati vége a pécsi út közelében eshetett, mely 
éjszaktól délre átmetszi a mondott halmokat, s aztán Turonv 
nevű falutól délkeleti irányban Siklósnak fordul."'5 

Hogyne lett volna becsvágyam, hogy útnak indító kedves 
tanárom topográfiai érzékenységét Zrínyi-szemináristáimra 
is át ne örökítsem. így keletkezett a még egyetemi hallgató 
Csillag István dolgozata a költő Zrínyi szigetvári és pécsi 
tartózkodásának topográfiai kereteiről.56 

A másik 1955-ből való szegedi Zrínyi-példázat szeminá-
riumi emlék. Egy Szigeti veszedelem-dolgozat elhangzása-
kor kérdezett rá Koltay professzornál az eposz II. énekének 
erre a szakaszára a már akkor történetírónak készülő Szabó 
Ferenc (ma Békés megyei múzeumigazgató és Gyulán 
lakik): 

Harminckétezer török megszállá Gyulát, 
Petraf besáncolá az maga táborát, 
Negyven ágyúval kezdé törni bástyáját, 
És földre rontatászép fejér küfalát?1 
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Azt tudakolta Szabó Ferenc kollégiumi szobatársam, 
hogyan szólhat a költő Gyula várának „szép fejér küfalá"-ról, 
amikor köztudomású, hogy ez az alföldi erősség - nem 
lévén a közelben fehér mészkő - égetett vörös téglából 
épült?! Koltay professzor nem tudott a kérdésre válaszolni, 
és ennek a tanácstalanságnak az őszinte megvallása volt 
nekünk szimpatikus. Van hát még Zrínyiben mit kutatni -
szűrhettem le magamnak ebből a másik „költészet és 
valóság"-példából is a tanulságot-: amilyen pontos topográ-
fus Zrínyi a Dunántúlon, annyira tájékozatlan az Alföld 
kőben szegény peremén, ahol sohasem járt.. 

,A szigorú filológus" a legszelídebb ember volt, akit 
valaha ismertem. Petz Gedeonnak dolgozatomat indító 
Heinrich-nekrológjából csak az nem áll rá, amit Petz „Goe-
thenek szavaival" fejezett ki: „»Denn ich bin ein Mensch 
gewesen und das heisst ein Kämpfer sein!« Ember volt és 
harcos természet! [...] Ember volt, harcos volt: támadott és 
védekezett tárgyilagos okfejtéssel, de ha kellett, élesebb 
fegyverekkel, iróniával és metsző gúnnyal." Koltay-Kastner 
Jenő éppen nem volt harcos természet, az „élesebb fegyve-
rek", az „irónia", a „metsző gúny" a vehemens Kardos és az 
impulzív Szauder arzenáljának voltak próbált szúrószer-
számai. 

De abban Koltay, Kardos, Szauder egyetértettek, hogy 
amikor ama ötvenes években második kultúrájukat leparan-
csolták az egyetemi katedrákról és újra elrabolták előlük 
Európát, minden módon és minden áron be kell rendez-
kedniük a nemzeti és az európai irodalmi hagyomány 
kutathatóságának biztosítására. Nem a máglyák lángjai közé 
léptek, hanem a távcsövüket szorították kebelükhöz: érte-
keztek a harcos Brúnóról, és Galilei választásával értettek 
egyet. 
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Koltay-Kastner Jenő ekkori műveiben is virít néhány-
vörös szeplő, de azok a pártos pettyek mit sem torzítanak. 
Egyik-másik kényszerűség egyenesen komikusnak tűnik fel; 
semmi közük a kifejtéshez. A biztonság kedvéért így fejezte 
be például Giordano Bruno 1600 februárjától 1950 február-
jáig végigkövetett magyarországi fortunájának felmérését: 
„Giordano Bruno valóban tudományos értékelését azonban 
Rudas Lászlónak a Szabad Népben írt méltatása ismertette 
meg a magyar dolgozókkal Bruno halálának 350. évfordu-
lója alkalmából. Rudas első ízben értelmezte Magyarorszá-
gon az élenjáró marxista-leninista elmélet alapján a nagy 
olasz gondolkodó munkásságát."59 De lapozzuk fel az olasz 
Rivista di Filosofia következő évi kötetében publikált bő-
vebb olász változatot (Amid, nemid e studosi di Giordano 
Bruno in Ungheria), abban se híre, se hamva Rudas László-
Lukács György egyik „inkvizítora" - megdicsőítésének. Ez a 
kényszerű kettősség jellemzi „a szigorú filológus" egy bájos 
elírását is. A „spenót" I. kötetének ismertetésében (ItK 1966, 
218) hivatkozik N. Goleniscsev-Kutuzov Italianskoe voroz-
denje i slavjanskie literatury> XV-XVI. vekor című munká-
jára. De nem „vonalasan", azaz oroszosan, hanem a cím 
nyugatias, mégpedig olasz átírása alapján, az impresszum-
ban ugyanis így „szólja el" magát: „Mosca, Akademii Nauk 
1963", Moszkva helyett tehát az olasz Mosca alakot hasz-
nálja. 

Még csillagfényűbb intarzia tündököl a Tótfalusi Kis 
Miklós coccejánizmusáról írt dolgozatban: „Tótfalusi -
amsterdami betűmetsző, matrix-készítő és betűöntő 
üzemét elhagyva, mely egyebek közt Sztálin anyanyelvét, a 
grúzt is megajándékozta az első nyomtatott betűkkel, 
1889Ш őszén jött vissza Erdélybe" (ItK 1954, 294). Ha az 
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általam megfelkiáltójelezett 1889 nyilvánvaló sajtóhiba 1689 
helyett, vajon nem a szerző szándékától független szöveg-
toldás, erőszakos szerkesztői interpolation" a „Sztálin 
anyanyelve, a grúz" is?! Ha megmaradt volna a hiteles 
eredeti kézirat és a szerzői korrektúra, lefolytathatnánk ezt 
a filológiai kárpótlási pert, de hozadéka nemigen járna más 
tanulsággal: azok ilyen idők voltak. 

Koltay-Kastner Jenő „minden időben", ilyen időkben is 
őrizte - megőrizte - eredendő attribútumait: személyisége 
tiszteletet parancsoló szelídségét és abszolút professzorsá-
gát, minden kellékével. Pécsi éveiben aktív kamarazenekari 
csellójátékos volt, Szegeden a rektori hivatal megbízható 
hivatalsegédjét (s ezt vendégeként magam tanúsíthatom) 
vasárnapi ebédjein fehérkesztyűs háziinasként alkalmazta, 
Pesten csak a patinás Astoriában szállt meg; egészségesen, 
sportosan élt: autót tartott és autót vezetett hetvenesztendős 
kora táján is, a Tisza-parti strandról messze elsétált Törökka-
nizsa felé, hogy visszajövet az árral szemben ússzon. Nemes 
ízléssel, méltósággal berendezett tanári szobája szentély 
volt; könyvesfalaiba itt egy római márványmellszobor, ott 
egy oszloptöredék applikálva. Szeretetteljes közvetlenségé-
nek megannyi emléke maradt ránk. Egyszer például Itáliá-
ból hozott meglepetésként valami bolognai barokk társasjá-
ték papírabroszát terítette elénk a szemináriumi asztalra, és 
rászórt egy marék régi pénzt: - Oggi giochiamo a un altro 
gioco! Most ne ragozzunk, ne szótárazzunk. Most játsszunk 
mást! 

Nem emlékszem már jól, hogyan játszottunk a Giovanni 
Maria Mitelli metszeteire emlékeztető társasjátékábrákon 
lépdelve azt a játékot, de tudom egyre biztosabban, hogy a 
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közénk szórt pénzérmék nem centesimók, hanem tálentu-
mok voltak. 
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20 Katholikus Szemle, 1935,12. 
21 Vö. KOVÁCS Sándor Iván, Pannóniából Európába, Bp., 1975, 73-79; 

KLANICZAY Tibor, Pallas magyar й 'adékai, Bp., 27-29. 
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23 HORVÁTH János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, bev. BARTA 
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711-723. 
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rámutathatok a Tomitano-kötetben szereplő ún. Padovai diákdal 
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magyar irodalom, Bp., 1963,335-346. 

28 Csokonai és Metastasio, Uo., 388-434, az idézet az utolsó lapról. 
29 Uo., 394, Vö. még 397,425. 
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és jeg\'zetei c. tanulmányához (Megj. Filológiai Közlöny, 1959. 1—2. 
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történeti fogalma. Horváth János e tanítványai n e m akarnak tudni a 
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33 SZÖRÉNYI László, A „Szigeti veszedelem" és az európai epikus hagyo-
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kapcsolatáról, Bp., 1983; KOVÁCS S. I., A lírikus Zrínyi', Bp., 1985 
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