
Radnóti Miklós költészetében, ItK i960.). Ami az antikvitást illeti, időt és energiát nem kímélve 
minden lehetőséget megragadott annak érdekében, hogy antológiákban és gyűjteményes köte
tekben közkinccsé tegye a római irodalom klasszikus műveit. Ezt a célt szolgálták Horatius, 
Ovidius, Pseudo-Vergilius, Avianus verseit, valamint Sallustius kismonográfiáját (Catilina 
összeesküvése a „Lakoma" c. kötetben, 1974.) és Seneca moralizáló írásait (Erkölcsi levelek, 
1975.) filológiai hűséggel és választékos stílussal tolmácsolt munkái. 

Magyar irodalmi fordításai nemcsak sokoldalúságáról vallottak, de mintegy fel is rajzolták 
leendő szakterületének határvonalait is. A keretül szolgáló Árpád-kori literatúrából az István 
királynak tulajdonított Intelmeket és a három István-legendát (Legenda maior, Legenda minor 
és a Hartvik-féle életrajz az „István király emlékezete" c. kötetben, 1972.) fordította le, míg 
a Hunyadiak korának humanista poéziséből Janus Pannoniust választotta magának (Janus 
Pannonius munkái, 1972., mintegy száz epigrammát szólaltatva meg először magyarul). 

Római irodalom és magyar középkor: látszólag egymástól távol eső témakörök, mégis oly 
harmonikus egységgé rendeződtek munkásságában, hogy végül is rávezették a középkori 
magyar művelődéstörténet kutatására. Ennek a magas tudományos felkészültséget meg
követelő stúdiumnak feladataihoz senki sem nőtt fel jobban a fiatal nemzedék tagjai közül, 
mint a kitűnő latinista, filológiailag iskolázott irodalomtörténész-esztéta Kurcz Ágnes. 

Élete utolsó éveiben kandidátusi disszertáció formájában összefoglalta kutatásainak ered
ményeit (sikeres megvédésére már csak a kórház falai között kerülhetett sor). Dolgozata egy 
kevéssé kutatott forrásterület feltárására tette meg az első lépéseket, vizsgálat alá vetve 
a magyarországi lovagi kultúra kérdéseit a XIII—XIV. században. Meggyőzően bizonyította, 
hogy krónikáinkból, egyes legendákból, de legfőképpen a kancelláriai oklevelek ideológiai 
részeiből (vagy a kancelláriai mintára készült magánoklevelekből) széles skálán kielemezhető 
a vizsgált korszakban propagált nemesi-lovagi eszmények értékrendszere. 

Sajnos, Kurcz Ágnesnek ez a könyve, mint annyi sok más tanulmánya már csak postumus 
műveinek számát fogja szaporítani. Minél többször fogunk találkozni nevével, annál jobban 
fog mindannyiunknak hiányozni. 

V. Kovács Sándor 
• 

Ján CaploviC 
_ _ s 

(1904-1976) 
Az egykori líceumi könyvtár őre volt Pozsonyban. Szobájában maga fogadta a kutatókat, 

a magyar vendégeket jószóval és értékes tanácsokkal látta el. Felhívta a figyelmet a régebben 
ott rejtőző Döbrentei-hagyatékra, az Institoris-Mossóczy-levelezésgyűjteményre, magyar 
vonatkozású kéziratokra. Tökéletesen beszélt magaarul, figyelemmel kísérte a magyar szak
irodalmat. S mindig szívesen jött Budapestre, kutatni, nézetet cserélni. Elismeréssel emlegette 
az Intézet reneszánsz-csoportjának tevékenységét, részt vett konferenciáikon. 

Pedig a szlovák értelmiségnek még abba a nemzedékébe tartozott, amely politikailag és 
nemzetiségpolitikailag szembenállt a magyar vezetőréteggel, s mét az államfordulat után is 
e vezető réteg magatartását általánosította az egész magyarságra. Ján CaploviŐ élete jelentős 
részében volt „gyakorló" politikus, újságíró, a londoni emigráns kormány tagjaként várta a 
II. világháború végét. Ám az idők folyamán egyre differenciáltabban látta a szlovák—magyar 
múlt problémáját, s azok közé számított, akik szóval és tettel hirdették: a magyar művelődés 
ismerete nélkül aligha lehet megrajzolni a szlovák művelődés múltját. Caplovic tudományos 
érdeklődését a régi szlovák irodalom mondhatta a magáénak. 1927-ben készült disszertációja 
(K zaCiatkom literárného 2ivota na Slovensku: Az irodalmi élet kezdeteihez Szlovákiában) 
megalapozta későbbi tevékenységét. 1953-ban módszertanilag és anyagában egyaránt fontos 
könyvet adott ki: O stúdiu starsej literatúry slovenskej (A régebbi szlovák irodalom tanul
mányozásáról). Különösen könyvészeti és könyvtörténeti munkásságában érvényesítette 
meggyőződését: a szlovák kultúra a magyarral való állandó érintkezés során alakult. Ennek 
jegyében fedezett föl egy kis könyvecskét, amely 18 szlovák kuruc tárgyú költeményt tartal
mazott. A szlovákiai ,,RMNy", élete fő műve kiadásának első kötetét érhette csak meg (Bib
liográfia tlaíí vydanych na Slovensku do roku 1700), de a második kötetet is sikerült befejez
nie, már csak a mutatók egy része hiányzik. E két kötet közös hagyományaink feldolgozásá
ban ad nélkülözhetetlen segítséget. Szorgos búvárkodásának gyümölcse a nemrég magyarul 
közreadott dolgozata: Huszár Gál három ismeretlen műve. (Magyar Könyvszemle 1972. 
180-192.) 

Caplovic" a szerény, hatalmas tudású, de e tudást szemérmesen rejtegető, anekdotákba bur
koló kutatók fajtájából való volt. Benne a szlovák—magyar kapcsolatok kiváló ismerőjét, 
közös múltunk számos értékes emlékének föltáróját vesztettük el. 

Fried István 
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