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Szauder József 

(1917 — 1975)* 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya nevében búcsú
zom Szauder József akadémikustól, egyetemi tanártól, a kiváló marxista tudóstól, nevelőtől, 
— jóbarátomtól. 

Csaknem harminc éve: 1948 körül egy néhány irodalomtörténészből, kritikusból álló csoport 
alakult ki avval a szándékkal, hogy kidolgozza a magyari rodalom újszemléletű történetét, hogy 
új fénybe állítsa a hagyományokat, hogy egységet segítsen teremteni magyar és világirodalmi 
szempontok között. Soraikban kezdettől, — a rá jellemző szerény mosollyal, — ott volt az 
akkor már neves Szauder József. 1948 körül már jelentős munkásság állt mögötte. Tudtuk róla, 
hogy bölcsészdoktori disszertációját Horváth Jánoshoz írta és az a 18. századi kutatás egyik 
fontos műve lett, — olvastuk ragyogó esszéit, — emlékeztünk rá, hogy a Nyugat hasábjain 
kezdte kritikusként, tudtuk, hogy olasz és magyar irodalomnak egyaránt tudósa. Az irodalom
történet méri majd le, és kezdi is már, — ki mit teljesített a vállalt feladatból. Szauder József 
teljesítette: szervezett, tanított, írt, előadott. Csendes hűséggel tartott ki meggyőződése mel
lett, vállalta a párttagságból fakadó olykor nehéz terheket, vállalt aprólékos munkát kívánó 
feladatokat is, mint emberséget és bölcsességet kívánó időben a szegedi egyetem dékánságát. 

Tudjuk, nehéz helyzeteken kellett úrrá lennie, torzulást, igazságtalanságot a maga bőrén 
érzett, — de ő az ügyet nézte, — a hűség volt jellemző rá. 

Két és fél évtized alatt mennyit váltott be terveiből! és még mennyit váltott volna be, ha 
tovább adatik élnie . . . . Hogy munkássága fő területeire utaljak csak: a magyar 18. és 19. 
század első fele volt egyik kedves korszaka, Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kölcsey műve
pályája lett világosabb általa, a 20. századból Kosztolányi és Krúdy voltak hősei, az olasz 
irodalom területén megannyi felfedezése volt. Tudásának félelmetes nagysága és mélysége 
képessé tette a vizsgált jelenség, mű minden oldalának, árnyalatainak, finomságainak kibon
tására, — a világ és a művészet bonyolult egysége volt fő élménye, ennek felszínrehozása, tuda
tosítása egyik főtörekvése. És ehhez alakította ki a maga utalásokban gazdag, árnyalatokat 
megvilágító nyelvét, hajlékony, indázó mondatait, — a szépséget egyenértékűen visszaadó 
esszé-stílusát. Emlékezünk rá: mennyi gondot, törődést fordított egy-egy pontos szövegkiadás 
létrehozására és nem átallott ugyanakkor, legjobb értelemben vett népszerűsítő munkát is 
végezni. . . 

Méltán érte munkásságát az Állami Díj elismerése, — nem sok alkalommal kapta meg azt 
hozzá hasonlóan vitathatatlan érdemű tudós. 

Szauder József számomra több volt mint egyetlen tudós, több mint munkatárs, mint tag
társ. Mint sokan mások, tanítványának is vallom magam, és mint sokan mások, barátjának is 
tartottam magam. Még egyetemi hallgató koromban meríthettem gazdag tudásából, élvez
hettem segítségét disszertációm írásakor, és azután még annyiszor tanulhattam tőle szempon
tot, anyagot, irodalmat. Sokan vagyunk így, — mert Szauder József egyike volt a legnagyobb 
nevelőknek újabbkori irodalomtudományunkban. Aki tudja mennyit ölt bele egy-egy tanít
ványa munkájába, időben, energiában, tudásban, az igazolhatja: nemcsak saját műveiben él 
tovább. Nem volt olyan kicsinek látszó feladat, olyan látszólag távoleső kötelesség, amelyet 
végtelen pontossággal, lelkiismeretességgel el ne végzett volna, legyen szó a római egyetemen 
tartott finnugor előadásairól, egy-egy magyar költő sorainak nyersfordításáról, egy ItK recn-
zióról, ismeretlen adatok mások számára való kikereséséről. 

Ez a végtelen lelkiismeretesség, tárgy- és művészetszeretet, finomság jellemezte az embert is. 
Az a szándék és indulat, hogy tudását átadja, hogy felismeréseit közölje, hogy a művészetet, 
tudományt terjessze. Azt hiszem, leginkább kis közösségben beszélgetni, előadni, tanítani 

* A Szauder József temetésén elhangzott beszédeket elhangzásuk sorrendjében közöljük. Klaniczay Tibor 
beszédét a Kortárs publikálja. Szerk. 
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szeretett, — egy-egy tanulmányt javítgatva, egy-egy új felismerést befogadva. Nem feledhe
tem a római és budapesti beszélgetéseket, vitákat, — egy pohár bor mellett, könyveket lapoz
gatva, képeket nézve, — amikor megannyi ötlet és gondolat szikrázott fel, amikor új és új 
felismerések születtek. Mennyit tudott egy épületről, egy képről, egy verssorról, — hány réte
get hántott le róluk! 

És ha szűk körről szólunk, kisközösségről, — nem feledhetjük, kevés tudósnak adatott meg, 
hogy olyan segítőtársa legyen, mint az ő felesége, munkatársa, művei első bírálója, szellemi 
kalandjainak társa. Szauder József, — Jóska — szinte rejtegette saját hatalmas tudását, kissé 
ironikusan, idézőjelben beszélt mindig, szinte csak sejtetni engedte, mennyire megragadja 
művészet, tudás, teljesítmény. Tudására épült színvonaligénye, magas mércéje emberek és 
művek megítélésében, — és harmonikus, teljes emberségének tükre volt megragadó humora is. 
És mindevvel együtt lénye mélyéből fakadó szerénység jellemezte, nem szeretett előtérben lenni, 
szerepelni. Ez is egyik oka, hogy érdeméhez, nagyságához képest viszonylag kevesen ismerték, 
— ha van „írók írója", úgy ő az irodalomtörténészek táborának tekintélye, elismert nagysága. 
De humanista jellemvonásai nála keménységgel, elszántsággal, sőt gúnnyal és dühvel páro
sultak, ha a „percemberkék" törtetését látta, ha erőszakot, aljasságot tapasztalt. Mert Szauder 
József nagyon tiszta ember, — magas erkölcsi normákkal ítélő ember volt. 

Űj feladatok elvégzésére, összegezésére készült — eközben érte a halál. De műve mégsem 
befejezetlen. Ma, amikor a magyar szellemi életet oly sok ellentét szántja keresztül-kasul, 
tudnunk kell: gyűlölte és elutasította a „parlagiságot" is, a gyökértelen kozmopolitizmust is, — 
az ő műve példa a magyarság és európaiság egységére, régi és új harmóniájára. Azt a Magyar
országot idézte és szerette volna korszerű formában megvalósulva látni, amelyet kedves auk
torai, Bessenyei, Csokonai, Kazinczy, Kölcsey álmodtak meg. 

Nem feledhetjük, — életünk része, ifjúságunk, férfikorunk társa távozott vele. Jóska, ked
ves barátom, búcsúzom tőled. 

Szabolcsi Miklós 

Szauder József akadémikus elhunytával az egész magyar irodalomtörténetírás olyan nagy 
vállalkozásai szakadtak meg, melyekre épp most lett volna a legnagyobb szükségünk. Szauder 
József életpályájának hosszú és alapos előkészítő szakasza megérlelte egy nagy Kazinczy mo
nográfia, egy Csokonai-pályakép, és egy kritikatörténeti szintézis létrejöttét. Ezek voltak azok 
a nagy tervei, melyeknek alapelveit már régóta lefektette, koncepciójukat kialakította, nem 
egy részletüket kidolgozta, s az elkövetkező egy-két évtizedben úgyszólván csak a termést 
kellett volna betakarítania, olyan termést, melynek tanulságai megváltoztatták volna a régi 
és az újabb magyar irodalomról formált nem egy nézetünket. Szauder József, akinek széles 
irodalomtörténeti áttekintése valamiképp Bessenyeiből kiindulva, Krúdy Gyuláig terjedt, 
s akinek minden kutatása a komplexitás rendkívül magas igényét valósította meg, hisz a szö
vegkiadástól a költészeti sajátságokig és az eszmetörténeti összefüggésekig oly soknemü anya
got és módszert fogott egységbe: ezt a sokoldalú, s a magyar és a világirodalom annyiféle aspek
tusát birtokló Szauder Józsefet mégsem érezhetjük adósunknak, életművének ily váratlan és 
tragikus félbeszakadtával. 

De hát valóban tragikusnak tekinthetjük-e az Ő sorsát, tudományos és életpályájának ezt 
a korai lezárultát, a várt aratás elmaradását? Mert vajon igazán elmarad-e az ő termésének 
betakarítása, és elmarad-e az az új vetés, melyet ugyancsak tőle vártunk? 

Minden emberi életben ott munkál egy titkos sejtelem, mely a halál utáni felelősséget készíti 
elő. Ha Szauder József kiemelkedő, versenytársra alig is találó nevelői tevékenységére gondo
lok, azt kell látnom, hogy ez a kiváló tudós évtizedek óta dolgozott azon, hogy életművét az 
élet lezárulta után mások, s a hozzá legméltóbbak folytassák. Hány nagy tudóst ismerhettünk, 
akikért méltán rajongtak tanítványai — talán épp annyira, mint Szauder Józsefért — s akik 
bőkezűen, nagylelkűen osztották meg tudásukat, tapasztalataikat tanítványaikkal. De milyen 
kevesen voltak olyanok, akik együttes gondolkodásra tudták ránevelni tanítványaikat, — 
együttes gondolkodásra, melynek terepén az egyéni és a közös vállalkozások között csaknem 
elmosódnak a határok. E kevesek közé tartozott Szauder József. Az a nevelés, melyre ő nyúj
tott példát, nemcsak a legszigorúbb igényt jelentette, nemcsak a legmesszebb terjedő gondos
kodást, hanem az azonosulás követelményét is, melyet tanítványaival éppúgy szembe szege
zett, mint önmagával: azonosult velük, de őket is azonosulásra bírta, mesterükkel. Mindezt 
úgy tudta megvalósítani, hogy a magáéból föl ugyan mit sem adott, de tanítványainak tudósi, 
emberi egyéniségét is csonkítatlanul megőrizte. Ennek köszönhetjük majd, hogy az ő termése 
kerül betakarításra, amikor valaki megírja a Kazinczy-monográfiát, mert az nemcsak egy élő 
szerzőnek alkotása, hanem Szauder Józsefnek is a poszthumusz műve lesz, s hasonlóképp mind
az, amit Bessenyeiről, Csokonairól vagy Kölcseyről írnak majd az újabb nemzedékek. 
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Mindent odaadott, amit birtokolt, de volt valami, amit a maga számára kellett megőriznie. 
A lélek és a szellem olyan kihívásai érték, melyekkel egész életén át egymaga küzdött meg. 
A klasszicizmus kérdése, mint történeti, esztétikai, sőt, erkölcsi probléma: ez volt az a kihívás, 
melyet újból és újból vállalt, s melyet újabb és újabb, hol művelődéstörténeti, hol ideatörténeti 
oldalról közelített meg. Meddig jutott el ennek a kérdésnek megvilágításában? Ez már az ő 
titka marad, s úgy látszik, hogy jellemünk, alkatunk, hajlamaink legbensőbb szféráját mégsem 
lehet másokkal megosztanunk. Mégis, utolsó, nagy tanulmányainak tanúsága szerint, Rómában 
töltött esztendei során annak a Piranesinek világában talált otthonra, aki a két híres rézmetszet 
sorozatban — az antik és a „modern", vagy a 18. századi Róma lapjain — voltaképp egyazon 
valóságot: tehát a 18. században is az antikot, és az antikban is a kései barokkot tudta ábra« 
zolni. Ennek a kétféle valóságnak egyesülési, azonosulási, összekapcsolódási folyamataiban 
Szauder József mintha egy nagy művelődési korszak kulcsát is már-már megtalálta volna. 
Piranesi világa a goethei sor ütemére vezethette volna őt tovább, „Cestius' Mal vorbei, leise 
in Orkus hinab", — ő azonban mégis inkább ahhoz a világhoz tért meg elhunytával, melytől 
sohasem szakadt el, régi magyar költők és gondolkodók földjéhez, melynek múltját is, jelenét 
is, egész élete, életműve egyaránt szolgálja és tanítványaiban, művének utóéletében is szolgálni 
fogja. 

Sőtér István 

Újabb fájdalmas találkozásra hívta össze ez a rideg nyár a magyar irodalom, a magyar kul
túra munkásait. Tudós barátunktól, melegszívű és szigorú kollégánktól, nemzedékek tanárától 
búcsúzunk. Szauder Józsefet megdöbbentő és meghökkentő önkényességgel ragadta el körünk
ből az alattomos végzet. Lelkileg készületlenül állunk itt, s csak keressük a szavakat, amelyek 
kifejezzék fájdalmunkat a váratlan gyászban. 

Kettős jelenlét határoz meg minden temetést. Az egyik: a gyászolók fizikai jelenléte; a má
sik: azoknak virtuális jelenléte, akiket az eltávozott szelleme megérintett, akiknek életébe bele
szólt, akik életük részeként őrzik — hol tudva, hol öntudatlanul — az eltávozottat. A temetés
nek képzeletbeli s mégis valóságos képe ideállítja a ravatal köré a Kölcsey gimnázium egykori 
diákjait, akiket 1941 és 1945 között Szauder József tanított; az Eötvös-Collégium, a budapesti 
és a szegedi tudományegyetem hallgatóit, a római egyetem diákjait. S hadd idézzem ide a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagságát, annak a társaságnak a körét, amelynek munká
jában, vezetésében egy időben aktív szerepet vállalt. Hatalmas ez a gyászoló sereg, hatalmas 
embertábora volt és van Szauder Józsefnek a csendes tudósnak és tanárnak, aki használni s 
nem ragyogni akart. Aki tudott használni. 

Akik Szauder József munkatársai vagy tanítványai voltak, felejthetetlen emlékként — nem 
csak emlékként, emberi tanulságként! — őrzik lénye tanári vonásait. A Szauder-szemináriu-
moknak nem lehettem hallgatója, de ő szemináriummá melegítette az egykori tanszéki értekez
leteket, s diák-tanítványai pontos és rajongó élménybeszámolókat tartottak Szauder József 
szellemi vezetéséről. A gazdag és árnyalt emberi képből hadd emeljek itt ki — mementóként — 
néhány vonást. 

Arra tanított és tanít a tanár Szauder József, hogy fontos az a téma, az az író, az a vers, 
amely vagy aki a munka tárgya. Fontos, s ez nem csak azt jelentette az ó gyakorlatában, hogy 
mindent tudni, ismerni kell, ami a témához tartozik, hanem azt is, hogy úgy kellett éreznünk: 
Verseghy vagy Dante, Kölcsey vagy Machiavelli ismerete nélkül nem lehet jelen az ember 
teljesjogúan a maga szakmájában. 

Arra tanított és tanít Szauder „tanár úr", hogy a követelmények igényességét össze kell 
kapcsolni a számonkérés szigorúságával. Erről a közhelynek látszó pedagógiai normáról csak 
a gyakorló tanárok tudják, milyen nehéz annak megvalósítása. Vállalni kell érte nemcsak az 
állandó szellemi ébrenlét fáradalmát, hanem a gyakran nem hízelgő tanári véleménynyilvání
tást követő feszültséget vagy kényelmetlenséget is. A pillanatnyi népszerűtlenség kockázatát. 
Szauder József emberi lényegéhez tartozott — nemcsak diákjaihoz, hanem munkatársaihoz 
fűződő kapcsolataiban is — ennek a kockázatnak a vállalása. A tudós és a tanár jellemerejéről 
adva ezzel példát. 

Arra tanított és tanít Szauder József, hogy a tudóstársi és tanári munkához nem elegendőek 
a lelkesítő, szép szavak — ennek a feladatnak az ellátásához áldozat is kell, időáldozat, ideg
áldozat, munkaáldozat, — „mert legszebb ajándék az áldozat" — idézi ő is Babits szavait. 
A vele folytatott szakmai konzultációk, az ő tanácsokat adó, véleményt közlő szakmai levelei 
nemcsak a kimagasló felkészültségnek, hanem a kimagasló tudósi és tanári etikának is felejt
hetetlen emlékei, dokumentumai. 

Ezek a vonások vonzóan jellemezték Szauder József munkáját Budapesten, Szegeden, Ró
mában. Ezek a vonások nagyban hozzájárultak a szakmai — emberi megbízhatóságnak, a 
másoknak is erőt adó stabilitásnak ahhoz a teljességéhez, amely lényéből áradt. 
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Vannak emberek, akiknek a jellemvonásai észrevétlenül átitatódnak annak a közegnek az 
értékesebbik részébe, amely körülveszi őket. S így tovább él a tudásuk, az egyéniségük azok
ban, akik — talán nem hasonulva hozzájuk, de megértve őket —szellemi társaik lehettek. 
Ilyen ember volt Szauder József is, ilyen továbbélő Szauder József is. 

Ez az emberségével — szigorával és mosolyával is vonzó — tudóstanár célját tudó, a saját 
feladata mércéjét magasra emelő ember volt. 1958-ban ezt így fogalmazta meg ő maga, szerény 
és határozott szavakkal: „Főfeladatomnak — úgyis, mint az MSZMP tagjának — a marxista 
tudományos és művelt szakember-káderek nevelését tartom . . . " S ez az ő főfeladata elválaszt
hatatlan volt a felvilágosodás tiszteletétől, a világosság tudósi szolgálatától. A Péterfy, Riedl, 
Halász Gábor, Szerb Antal-hagyomány marxista folytatója lett Szauder József, a magyar lel
kületű európai, az európai műveltségű magyar tudós. A sötétség oszlatoi, a rossz indulatok 
opponensei, az értelmes, közhasznú élet hívei közé tartozott. Azok közé, akik tettek valamit, 
nem is keveset azért, hogy a magyarságot és a világosságot, a magyarságot és a haladást egy 
oldalon tudja-lássa a hazai öntudat és a világ jobbik közvéleménye. 

Most elbúcsúzunk attól az embertől, attól a tudóstanártól, akinek neve említése nélkül többé 
nem lehet érdemlegeset mondani Kazinczyról és Kölcseyről, Vörösmartyról és Krúdyról. 
Búcsúzunk nehéz szívvel, de annak biztos tudatában, hogy a könyvtárakban, a dolgozó aszta
lok mellett mindig ott ül majd mellettünk ez a fájdalomtól meggyötört arcú és mégis derűs 
tekintetű, tiszta ember. 

Pándi Pál 
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