
németül, franciául, angolul, olaszul, oroszul - mert miértünk senki sem fogja nyelvünket megtanulni. 
Legyen az ő munkássága példa az utánunk következó'knek is, hogy a tudomány nemcsak belügy, 
hanem külügyi feladat is, s egy kis népnek életkérdés, hogy segítségével helyes képet alakítson ki 
hazájáról a világ minél több országában. 

Köszönjük Pukánszkynénak mindazt, amit élete munkájával a magyar tudománynak adott és 
kívánunk neki további jó egészséget és alkotókedvet. 

Staud Géza 

Koltay-Kastner Jenő kilencvenéves 

Koltay-Kastner Jenó', a kiváló magyar irodalomtörténész, történész és italianista tudománytörté
netünk ama nagy nemzedékéhez tartozik, amelynek másik reprezentáns képviselője Eckhardt Sándor. 
Eckhardt és Koltay-Kastner pályája egyszerre indul és sokáig párhuzamosan fut. Mindketten 1913-ban 
doktorálnak, 1923-tól tanítanak egyetemen, egyikőjük a francia, a másik az olasz irodalom, illetve a 
magyar-francia, a magyar-olasz irodalmi-művelődési kapcsolatok tudósa lesz; „második" nyelvük 
nagyszótárait is megszerkesztik, ugyanakkor egész pályájukat végigkíséri a régi magyar irodalom 
kutatása. De hasonló tudósi életút az alig idősebb Turóczi-Trostler Józsefé is: a kiváló germanista a 
magyar-német irodalmi kapcsolatok és a magyar XVI-XVII. század történetének kutatásával egy
aránt maradandó érdemeket szerzett. 

Ezt a kétfelé elkötelezett tudóstípust Koltay-Kastner professzor ma is erőben-egészségben képviseli, 
és csak sajnálhatjuk, hogy már tanítványainak első generációjából is kevesen testesítik meg. Talán csak 
Kardos Tibor volt kivétel, aki Koltay-Kastner pécsi tanítványaként szabott új irányt a magyar italia-
nisztikának, de aki filológiai módszereit tekintve különbözött is a Koltay-Eckhardt típusú nagy 
mesterektől. 

Mert Eckhardt és Koltay-Kastner mindenekelőtt a filológia, a szívós szorgalmú, de nem fantáziátlan 
és a feltétlenül megbízható filológia mesterei. Amott Balassi (s Bornemisza és Rimay) az örök 
szerelem, emitt a történetírói-forráskiadói hajlandóság, egy-egy (főként olasz) téma monografikus 
kidolgozási vágya erősebb, gondoljunk csak a Cola di Rienzo-monográfiára, az itáliai Kossuth-emigrá-
ció történetére vagy a Leopardi- és Aretino-kutatásokra. Koltay-Kastner Jenőé ráadásul szabdaltabb, 
többállomású pálya (Budapest - Pécs - Róma - Szeged a fontosabb állomások); nem tudhatta magát 
csupán egy-két tárgy mellett elkötelezni. A témaváltások új közelítések is: a régi iskola legjobbjainak 
korszerű tájékozódását jelzik. Erre az a munka a legjobb példa, amit Koltay-Kastner Jenő az olasz 
reneszánsz irodalomelmélet hazai megismertetésébe fektetett bele. Szaktudományunk erőteljesebb 
történeti-poétikai tájolása az ő magyar antológiájával kezdődik. 

Megtisztelő, hogy e jeles jubileumon az ItK hasábjain köszönthetem Koltay-Kastner Jenőt, s 
beszélhetek a magam nemzedékének Koltay-élményéről is. 1955 és 1960 között lehettem tanítványa 
Szegeden Bíró Ferenccel, a filozófus Kaposi Mártonnal, az író Bárdos Pállal és a történész Szabó 
Ferenccel együtt, hogy csak néhányunkat említsem akkori hallgatói közül. Olyan régi vágású, abszolút 
professzornak ismertük meg, aki még a XIX. századot hozta közel hozzánk. Maga mesélte, hogy 
Eckhardt és ő még díszmagyarban utaztak fel hajón Bécsbe, hogy az udvarnál átvegyék a mindig 
kitűnó'eknek járó aranygyűrűt. Valóságos történetek színeződtek legendává arról, hogy Mészöly Gida 
bácsival az ötvenes évek elején is kezétcsókolomot mert köszönni az akkori miniszterelnök történész
tanárrá kinevezett feleségének; hogy nem mondott le fehérkesztyűs inasáról sem, aki egy udvarmester 
szertartásosságával nyitott ajtót, amikor a körúti lakásba becsengettek a vasárnapi ebéd vendégek; hogy 
ő volt az első, aki újra autót vett, amikor vehetett, s vezette is, hetvenévesen; hogy az úszás kötelező 
napi óráit soha nem hagyta el semmilyen gyűlés vagy értekezlet kedvéért, öreg Skodája engem is 
felhozott egyszer Szegedről a Széchényi Könyvtárig és a fehérkesztyűs inasban is dermedten ismertem 
fel egy ebéd alkalmával a rektori hivatal pedellusát.. . Mert a vasárnapi ebédekre hallgatói is meghívást 
kaptak, mert úgy törődött, olyan apai kőzvetlenségű volt velünk, mint csak nagy nevelőtől telhet. 
Kilincselt ösztöndíjakért, pályázatokra serkentett, olvasta, javította és elhelyezte lapoknál első közle
ményeinket, külföldi könyvtárakat ostromolt egy szakdolgozathoz vagy disszertációhoz szükséges 
különlenyomatért; ha elfáradtunk az órák végén, egy marék centesimó-t szórt a szemináriumasztalra, 
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hogy játsszunk valami régi bolognai társasjátékot, de erélyesen ránk is szólt a Tisza-strandon, ha 
Törökkanizsa felé csorogtunk a sodrással, hogy forduljunk csak vissza, mert úszni az árral szem
ben kel l . . . 

90. születésnapjának szűkkörű ünneplése ez év februárjában zajlott le Szegeden, Sajnos, nem 
lehettem ott, táviratban mentettem ki magam. Jenó' bácsi kézzel írt, határozott kalligrafiájú válasz
levéllel adott hangot rosszallásának, s természetesen megkérdezte, min dolgozom, ugyan mi az a nagy 
munka, amibe beletemetkeztem? Hadd válaszoljak annyiunk kedves tanárának nyilvánosan, tanítványi 
ragaszkodással. „A lírikus Zrínyi"-ról szóló összefoglalás „A magyar hagyomány és az olasz költó'i 
formák alkalmazása" című ama fejezetét írtam, amely - az árral szemben - épp a Tó'le tanultakhoz 
segített visszatalálni. 

Kovács Sándor Iván 

Martinkó András hetvenéves 

Az évforduló alkalmából nem a néhány éve megjelent Teremtő idők szerzőjét kívánom méltatni 
(megtették ezt már illetékesebbek), hanem azt a Martinkót, akit egykori közös munkánk során 
ismertem meg, s akinek a költó'i műhely titkait firtató, a vadász szenvedélyével végzett évtizedes 
búvárlataiból az említett kötet tanulmányai jéghegyek csúcsai gyanánt emelkednek ki: a szó leg
nemesebb — hajdani Eötvös-kollégiumi — értelmében vett filoszt. Neki, mondhatni, olyannyira 
életformájává vált a tudományos munka, mint vizsgálódásai egyik kedvelt tárgyának, Petó'finek, a 
költés; ő tudatilag futja végig az életutat, nemcsak roppant filológiai felkészültség, széles körű 
olvasottság, elméleti és nyelvi ismeretek, hanem kimeríthetetlennek tűnő szellemi energiák birtokában 
is. Ez utóbbiak, persze, állandó fizikai erőfeszítést is követeltek tőle, hiszen sosem érte be azzal a 
forrásanyaggal, amihez könnyűszerrel hozzáférhetett, hanem ment oda, ahová a „nyomok" vezettek. 
Időt-erőt emésztő gyakorlati nehézségek pedig lépten-nyomon adódtak, mert mindig a komplex 
kutatási módszer híve volt. Egy helyütt azt fejtegeti, hogy egy-egy írói életmű vagy alkotás vizsgálata a 
textológia, a biográfia és a monográfia módszerének együttes alkalmazását követeli meg. Különféle 
szempontú és célkitűzésű dolgozatai egyaránt ennek az összetett kutatási módszernek az eredményes
ségéről tanúskodnak; javára írták ezt már Petőfi prózájáról készített, méltán nagy feltűnést keltett 
kandidátusi értekezése (1965) recenzensei is. Jól emlékszem „Petőfi útja a győri Hazánkhoz" c. 
tanulmányának az 1960-as évek végén külső kutatók részvételével rendezett intézeti vitájára, mely 
azzal az elismerő konklúzióval zárult, hogy a szerző, néhány elgondolkoztató, de korábban figyelmen 
kívül hagyott adatból kiindulva nemcsak a Petőfi-életrajz teljesen új, önmagában megálló fejezetét 
dolgozta ki, hanem két további, nem kevésbé értékes eredményt is elkönyvelhet: a sajtótörténet 
számára feltárta a győri Vaterland c. lap Hazánk-ká alakulásának hátterét, a politikai történetet pedig 
az 1848 előtti radikális ellenzéki mozgalom egyik fontos epizódjának, a fiatal győri értelmiség 
szervezkedésének új adatok és felismerések alapján készített rajzával gazdagította. 

Ez az összetettség az egyik újdonsága Martinkó textológiai munkásságának is. E területen az első 
perctől fogva igen otthonosan mozgott: Horváth Károllyal együtt sajtó alá rendezte a Vörösmarty 
kritikai kiadásnak a nagyobb epikai műveket tartalmazó 4. és 5. kötetét (1963,1967; egyebek mellett a 
Zalán futása keletkezésének és fogadtatásának részletes bemutatásával és az eposzban előforduló 
tulajdonnevek óriási forrásanyagon alapuló értelmezésével), majd elkészítette az új Petőfi kritikai 
kiadás 1. kötetének egyik felét (1973). Főként ez utóbbi munkájának sok értékes mellékterméke is 
volt. Ezek többsége abból a felismerésből született (amit később igen meggyőzően ki is fejtett), hogy a 
textológus nem tehet különbséget ,jó" vagy „gyenge" vers, „érdekes" vagy Jelentéktelen "adat, ill. 
kérdés között, mert amíg végig nem ment egy, mégoly csekély eredménnyel kecsegtető mellékúton (a 
megfejtésig vagy a zsákutcáig), addig nem tudhatja: érdemes-e nekivágni, vagy sem. ö maga a legtöbb 
ilyen „kirándulásáról" — éppen komplex módszere jóvoltából - hasznos teherrel megrakodva tért 
vissza, mely általában nem a kiinduláskor feltett kérdés puszta megválaszolása révén, hanem önmagá
ban, valamely mű keletkezési körülményeinek vagy a költői biográfia egy szakaszának (vonatkozásá
nak) feltárásával vált igazán értékessé. Igen jól illusztrálta ezt legutóbbi (idei) intézeti előadása, 
melyben az ismert Petőfi-verscím: Okatootáia eredetével kapcsolatos kutatásairól számolt be. Ami 
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