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Kevés beszédfajta kíván több és meggondoltabb fegyelmet, mint a végső búcsúzás. 
Különösen akkor, ha egy kivételes jelentőségű tudós, egy alig nélkülözhető közéleti em
ber, egy mindenki által nagyrabecsült jellem az, akitől meg kell válnunk. Nem szabad 
engednünk a fájdalom torokszorításának, vissza kell fognunk az óhatatlanul feltörő kese
rű kérdést: mért éppen őt kell korán, szellemi ereje teljében elveszítenünk. De óvakod
nunk kell a félénk tartózkodástól is, hogy most, amikor utoljára vagyunk véle együtt, el 
ne mondjuk néki: milyen nagyra tartottuk hatalmas tudását, mennyire fölnéztünk fárad
hatatlan tetterejére, miként csodáltuk mindenre figyelő gondosságát. Mindent összevéve 
s bensőségesen egyszerűre fordítva a szót mennyire szerettük őt 

Distancia és diszkréció, diszciplína és dignitás egyesült egyéniségében belátással és 
méltányossággal, kötelességvállalással és segítőkészséggel. S mind e tulajdonságok so
hasem hivalkodva, pózzal, kirakatosan mutatkoztak meg karakterében, hanem mintegy 
veleszületett tulajdonságokként Azok is voltak, nyilván; de hogy ilyen szinten jelenhet
tek meg, az erkölcsi erő és intellektuális akarat eredménye volt Egyetlen életmozzanatát 
hadd hozzuk föl erre. Amidőn a párizsi egyetemen oktatta a magyar irodalmat, egy ak
kori hatalmas un. értekezletet hívott össze, hogy az megbélyegezze őt, az akkori tanok 
jegyében egy az előző évben megjelent könyve nyomán. Amikor hazatért, sem nem véde
kezett, sem elégtételt nem kívánt venni. Belevetette magát kutató és szervező munkájába, 
s az idő őt, az ő szellemi s erkölcsi biztonságon alapuló magatartását igazolta. 

Erős akaratú, határozott kijelölésű, céltudatos feladatvállalású ember volt Klaniczay 
Tibor. A magyar tudományosság nagy iskolájának, az Eötvös CoUegiumnak 1945 előtti, 
kitűnő utolsó nemzedékével indult S már szinte collegista korában arra készült, hogy 
a hazai irodalomtörténetírás egykori két alapozó mesterének, a nagy anyagföltáró Szi-
lády Áronnak s a ragyogóan szervező komparatísta Heinrich Gusztávnak munkásságát a 
maga tevékenységében korszerű módon kösse egybe, s úgy folytassa, úgy vigye előbb
re, hogy megtegye azt, amit ők nem tettek: a fölhalmozott anyagot egy-egy korforduló, 
egy-egy nagy író kapcsán világirodalmi távlatú szintézisbe fogja. így született nagyará
nyú zrínyi-monográfiája, így remek reneszánsz tanulmánya, így külföldön is úttörőként 
számontartott manierizmus-földolgozása. 

Akár ösztönös, akár tudatos fölismerés eredménye volt ez a visszakapcsoló, korsze
rűsítő s szintetizáló hármas célkitűzés — szüksége nagyon is reális tényeken nyugodott. 
Szilády nemzedékével, ha el nem tűnt is a föltáró, a hitelesen közlő filológia —vesztett 
rend- és tervszerűségéből, esetlegessé és szakadozottá lett s ha voltak is érdemes kom-
paratisták — az összehasonlítás, kivált a harmincas évektől, egyfajta befelé fordulásnak, 

Eusztán saját, hazai mércével mérő, izolálóan nacionális ítélkezésnek engedett egyre Írt
abb teret 

Klaniczay, amidőn egészen fiatalon az egyetemre került oktatónak, rögtön szervezni 
kezdte a kor nemzetközi szintjére hozott filológiai kutatást, s maga köré gyűjtött és föl
készített egy korszerű módszerekkel dolgozó föltáró gárdát Ez a törekvése, ez az erőfe-

* A Klaniczay Tibor temetésén, 1992. május 26-án a Farkasréti temetőben elhangzott beszédek 
szövegét közöljük elhangzásuk sorrendjében. (Szerfc.) 
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szítése a 70-es, 80-as években érte el igazán beteljesülését, midőn javaslatai és kidolgozott 
módszerei alapján megkezdődött a nemzeti emlékek jól szervezett, nagy szakértelemmel 
végzett, magyarázó föltárása s modern módszerű sorozatokban való közzététele. De tud
ta, hogy munkájuk csak úgy lehet igazán eredményes összehasonlító tevékenységnek is 
alapja, ha szélestávú művelődéstörténeti kutatással egészül ki. így távoztával nemcsak a 
szorosabban vett irodalomtörténetírást, hanem a művelődéstörténetet, ezen belül pedig 
kivált az eszmetörténetet is mély veszteség érte. 

S tudta Klaniczay azt is, hogy egy ország tudományossága magában nem állhat 
meg. Meg kell keresnie azokat a kapcsolatlehetőségeket, amelyek révén a maga forrá
sait és módszereit, szerveződés- és közlésformáit megtermékenyítő módon gazdagíthatja, 
s ugyanakkor nemzete múltját, kultúráját, értékeit a többi nép számára ismerhetővé teszi. 
Amidőn az egyetemről távoznia kellett, a lassan kialakuló Irodalomtudományi Intézet
ben nagyon korán e kapcsolatok kimunkálásán kezdett dolgozni. Fáradozása, a hasonló 
gondolkodásúakéval együtt, a hungarológiai munkálatok intézményesítésében, illetőleg 
magyar filológusok nemzetközi szövetkezésében nyerte el beteljesedését Szívügye lett 
ez. Énnek jegyében levelezett és utazott, külföldieket hívott meg hozzánk s maga ment 
hozzájuk előadni. S mint ahogy maga számtalan tanulmányt publikált a nagy idegen 
nyelveken — munkatársait is folyvást erre ösztönözte. 

Ismerték és elismerték munkásságát a legmagasabb külföldi fórumokon is. Csak fölso
rolni is hosszú volna, hány nemzetközi, amerikai, francia, német, olasz szerkesztőségnek 
és szervezetnek volt meghívott és választott tagja, s hány külföldi tudományos testület 
kitüntetettje. De sohasem hivalkodott ezzel, hanem —mint a Lengyel Tudományos Aka
démia tiszteleti tagsága okmányainak átadásakor mondta — a hazai tudományos élet 
megbecsülését látta s köszönte benne. 

De mindig egyensúlyt tartott, s a külföldiért nem hagyta háttérbe szorulni az ittho
ni munkát. Az Irodalomtudományi Intézet gondjai nagyrészt ránehezedtek, s nemcsak 
ügyeit intézte, de szellemi irányításában is folyvást jelen volt Az Akadémiai Irodalom
történetnek ama három kötete közül, amely a nagy változások után is megállja helyét, 
kettőt ő szerkesztett és jelentékeny részben ő is írt Az Akadémia egészében, a Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályán pedig különösen egyszerre volt állandó javaslattevő 
és bíráló, munkamódszert kidolgozó és munkát percpontossággal elvégző. Ő, aki iga
zán hivatkozhatott volna nagy, országos érdekű s nemzetközi elfoglaltságaira, apró, napi 
munkát is készséggel vállalt, ha annak értelmét látta. Alig lehetett valakire inkább tá
maszkodni ott, mint reá. 

Erős akaratú, kemény fegyelmű ember volt, mondottuk. S ha a munkájában —kegyet
len szenvedéstörténetében is ez mutatkozott meg. A századelő egyik legnagyobb hatású 
könyve egy német szerző Das Sterben című könyve volt. Az ars moriendi, a meghalás 
mikéntjének, elviselésének evilági módjára próbált felelni. S tette ezt Klaniczay is pél
dájával. Tudta, hogy már nem sok van hátra, s azt is, hogy nehéz szenvedés vár rá. 
Munkájával, tudománya gondjaival való foglalkozás volt a lázcsillapítója, enyhítőszere, 
nyugtatója. Szinte utolsó percéig — már csak kezének, már szemének intésével tudva 
beszélni — a közös gondok töltötték be lelkét, nyugtalanították szellemét 

Hogy mennyire számolt a gyors bekövetkezéssel, és ezzel együtt milyen aggódás töl
tötte el intézménye, tudományterülete jövőjét illetően, hadd iktassunk ide egy személyes 
mozzanatot Az utolsó Osztályülés befejeztével kért, menjek ki az Intézetbe. A jó két
órás beszélgetést óvatosan, elterelő, semleges témák felé igyekeztem fordítani, hogy ne 
kelljen betegségéről beszélnie. Egy ideig belement a játékba. Aztán szinte átmenet nél
kül (véletlenül, visszatarthatatlanul?) ezt mondta: „De mi lesz utánam?" Sokan úgy vél
ték, elvesztette kapcsolatát s szélesebb tájékozottságát a tudományát képviselőit illetően. 
Meghökkentő volt, amint egy-egy villanásnyi testi fájdalmat leküzdve, nyugodtan, hűvö
sen, tárgyilagosan, tudást es viselkedésmódot, közvélekedést és szervezőkészséget, kon-
cepcionalitást és irányító alkalmasságot számba vett a szóba jöhetőknél. S meglepő volt 
tapasztalni azt is, hogy egy-egy pályatársáról való beszélgetést hányszor szakította meg 
egy-egy meleg, némi öniróniába rejtett félmondat, amelyben a személyes rokonszenv és a 
tárgyias ítélet olyan belülről már végbement, ütközésének sajnált, ámde kényszerű ered-
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menye mutatkozott meg, amily a szenvtelenségét hírlelő vélekedéssel végképp nem illett 
össze. Búcsúzás után két korábbi utamat érintő találkozásunk jutott eszembe. Amikor 
1963-ban az a kerítésen kívüliség — (hogy így fogalmazzak) —, amelybe immáron har
madszor kerültem az 1958-as eltávolítással, enyhült, rögtön üzent, de látszatra személy
telenül, csak józan óvatosságra intve közölte, hogy van az Intézetben számomra hely. S 
amidőn meg az Akadémiai irodalomtörténetbe, ahova a szent ideológia hivatalos őrzői 
teljes háromnegyed ívet szántak nekem, s végül Sőtér István kérésére huszonöt ívet, köz
tük alapozó fejezeteket kellett írnom, Klaniczay szólt, jóllehet, nem volt köze a kötethez, 
töltsem ki az un. minősítéshez szükséges papírokat, a többit majd ő intézi. A köszönetet 
érte kézlegyintéssel elhárította. Állítólagos szenvtelensége, személytelensége, szárazsá
ga valójában egy nagyon rokonszenvesen zárt, minden fölösleges, érzelmes, humanizáló 
gesztust kikapcsoló magatartást fedett 

Most hát vége a hősiesen viselt szenvedésnek, s mi megrendült szívvel csak annyit 
tudunk mondani: Tibor barátunk, megőrizzük emlékedet, s ha mi is elmegyünk, megőrzi, 
amíg csak lesz ilyen, a magyar irodalom, a magyar tudomány története. 

Németh G. Béla 

A kezdet és a vég csomóit sohasem oldották fel...az emberek... Voltak azonban korok, ame
lyek a két pont között csak a jelenségeket vettác észre, azok a korok, melyek a földi élet harmó
niájában megfeledkeztek önmagukról... A XX. század nagyon misztikus. Miért? Mert boldogta
lan... Miben higyjen? Mit valljon? Hová fusson? Attól az idegen világtól, melyet nem érthet 
meg, önmagába fut vissza... Ezeket a töprengő sorokat Kosztolányi Dezső jegyezte le 1917-
ben, amikor az emberiség már szembetalálkozott a század első abszurdumával, a világ
háborúval. Vajon hogy nézte korát az az alkotó ember, akinek még megannyi történelmi 
abszurdumot kellett átélnie, s aki sorsától a mindent átvilágító értelem örömét és kénysze
rét kapta meg. Belső vívódásait és rejtelmeit maga mögé szorította benne a fegyelem és a 
cselekvés erkölcse. De létrehozott egy gazdag életművet, amely mindig hű maradt tárgyá
hoz, s éppen ezért a hivalkodó vallomás szavait mellőzve történelmi érvénnyel fejezheti 
ki megalkotója egyéniségét, gondolatmenetét és világképét. Aligha véletlen, hogy Klani
czay Tibor, miközben könyvet írt Zrínyi Miklósról, és tanulmányok sorozatában világítot
ta meg a régi magyar irodalom korszákproblémáit, s a középkorra ugyanúgy kitekintett, 
mint a barokkra, legtöbbet a reneszánsz boldog korában időzött S ha a műveihez aka
runk folyamodni, midőn egyéniségének és gondolatvilágának hiteles vonásait keressük, 
ahhoz a témakörhöz érkezünk, mely utolsó évtizedeit lefoglalta. A régi magyar egyetem
alapítási kísérletekkel foglalkozó tanulmányai és az európai akadémiai mozgalmak ala
kulástörténetének rekonstrukciói egy tudós ars poétikájának megfogalmazásai is. Az első 
itáliai protoakadémiákról írja Klaniczay Tibor, hogy azokban már nem az előadás a közlő 
forma, hanem a dialógus. A humanisták élete nem más, mint folytonos kollokvium —idéz
te valamelyik elődjéről: néma dialógus az antik szerzőkkel, eszmecsere az élő társakkal, s 
levelezés a távollevőkkel. A nagy személyiség pedig nem a kontemplativ ember lehető
sége, hanem az alkotás virtusának testet öltése: a humanista eszmény szerint a dicsőség, 
a hírnév és a dicséret azoknak adataik meg, akik a végzettel és a szerencsével szembe-
szállnak, a maguk erejéből és akaratából emelkednek fel, s tehetségük, cselekedeteik és 
alkotásaik révén győzedelmeskednek. A tett és az alkotás pedig ebben a gondolatmenet
ben nem a végső eszmények áhítatos szolgálata, hanem az adott feladat minél hitelesebb 
megoldása. Klaniczay Tibor sohasem engedett a historizálásnak, és vallomás-ürügynek 
sem tekintette történelmi tanulmányait, de tárgyainak feldolgozásában azok eszményeit 
is követte és újrateremtette. A filológiai rekonstrukció és a fegyelmező fogalmiság ugyan
úgy ösztönözte, mint az összefüggéskeresés, amely különböző diszciplínák szakértőjévé 
tette. Feladatvállalásai hatalmas tudásanyagot hívnak elő benne, amely egyszerre építi 
tovább filológiai nyomozásainak útját és értelmező gondolatmenetét Miközben sohasem 
felejtkezik el a magyar tudós kihívásáról. Aligha véletlen, hogy egyik utolsó könyvének 
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a Pallas magyar ivadékai címet adta, amely egy régi magyar akadémiaszervező hasonla
tára épül. Forgách Mihály írta a nagy lipsiusnak a XVI. század végén: Tudd meg, hogy 
a mi, magát inkább Marsnak, mint Pohosnak szentelő nemzetünk körében is vannak, akik téged 
tisztelnek, csodálnak, becsülnek. Pallas magyar ivadéka volt Klaniczay Tibor is: az európai 
művelődéstörténet ismeretanyaga számára nem dekoratív érték, hanem a magyarság és 
európaiság egységének kifejezése és ösztönzése. A világirodalom és a művelődéstörténet 
nagy területeit bejáró összehasonlító tanulmányai olyan magyarságeszmény megfogalma
zásai is, amelyek Pannóniát avagy Hungáriát fenntartották, s fenntarthatják. 

Az Irodalomtudományi Intézet nevében búcsúzom Klaniczay Tibortól, akinek halála 
immár történelemmé váló 36 közös évet tétet mérlegre velünk. Eszményeiből követke
zik, hogy ez a történet nem csupán háttere az ő pályájának, hanem életműve része is. 
Az eszmények megvalósításának szándéka, a tudomány, mint folytonos kollokvium és a 
nemzeti feladatvállalás szükségképpen vezette el őt műhelyek szervezéséhez. Róla szól
va a tudományszervezés visszakapja eredeti értelmét annak belátása, hogy a filológia, az 
egyetemes igény, vagy más szóval a komparatisztika, valamint az értelmezés szétfeszíti 
az egyéni kutatások határait, s szervezettséget és erőkoncentrációt követel. S ebben az ér
telemben az iskolateremtő mester sem hierarchiát kifejező rang csupán, hanem a sorstól 
kapott tehetség és a felhalmozott tudás kisugárzásának megnevezése, amely akkor érvé
nyesül igazán, ha keretet kap, s kijelöli a végső célhoz vezető kézműves munkák útját. 
Klaniczay Tibor 25 éves kora óta vesz részt a tudományszervezői munkában. Ahol é p 
pen dolgozott, mindenütt ő lett a kutatás kezdeményezője, irányítója és szervezője. Még 
nincs meg az Irodalomtudományi Intézet, amikor már műhelykoncepciókon dolgozik. 
Az Intézet létrejöttekor, 1956-ban pedig nemcsak alapító atya, hanem igazgatóhelyettes 
is. Kortörténeti küzdelmek kísérték végig e tisztségének majdnem három évtizedét, mint 
ahogy tudománytörténeti fejezetet kezdett munkájával akkor is, amikor 1983-ban átvette 
az Irodalomtudományi Intézet irányítását Kezdettől fogva részt kellett vennie a mun
kához szükséges rend és nyugalom megteremtésében, s egyszerre kellett szembenéznie 
a felszabaduló gondolkodás lehetőségeivel, és az intézményszervezéssel, amelynek cél
ja egy, még sohasem létezett tudományos munkaforma kialakítása volt. E feladatok előtt 
azonban Klaniczay Tibor már termékeny pályaszakaszra tekinthetett vissza, és bízhatott 
benne, hogy az új feltétel mellett az intézeti munkában is nemcsak folytatója, hanem ösz
tönzője lehet a friss és izgalmas kísérletsorozatnak. Hiszen saját tudósi koncepciója is 
minden érték megőrzésére épült, korszakokat és irányzatokat hidalt át, s azt sugallta, 
hogy életének esetlegességeit az ember rendelje alá az ügynek, amelyet hivatásul és céljá
ul választott Ez a koncepció egyszerre tette lehetővé az irodalomtudomány intézményes 
művelését és a művelők kutatói személyiségének kibontakozását, mert feltételezte, hogy 
az irodalomtudomány intézménye csakis személyiségek működési területe lehet, akiket 
elhivatottságuk kapcsol össze közös feladatokban. Klaniczay Tibor a kutató intézetet a 
koncentrált és alkotó munka nagyobb lehetőségének tekintette, s eleve elvetve az intéz
ményes és egyéni kutatás ellentétét, a feladatok természete szerint döntött a kollektív és 
egyéni műfajok ösztönzése mellett Vezetői programjai kifejezték azt a felismerést, hogy 
a magyar irodalomtudománynak számos adóssága van, amelyet csak intézményes vállal
kozások törleszthetnek, de őrizték a kutatási szabadság eszményeit is, és szorgalmazták 
az egyéni élettervek megvalósítását Műhelykoncepciója számos könyvben és tanulmány
ban tükröződik vissza, s talán éppen azokban a legmeggyőzőbben, amelyek új utakra tér
tek. De az ő nagy műveltsége, felelősségérzete, szívóssága és intézményes tevékenysége 
nélkül aligha nyerhette volna el mai terét a magyar összehasonlító irodalomtudomány, a 
művelődéstörténet, a textológia, a forráskiadás és az irodalomtudomány nemzetközi k a p 
csolatrendszere is. S irányító munkája is valójában dialógus volt Mi, a későbbi korszakok 
kutatói irigykedve figyeltük szűkebb körét, a reneszánsz és barokk munkaközösséget itt 
nemcsak elvontabb műhelykoncepciói érvényesülhettek, hanem azok az érvei is, amelye
ket pontossága, tiszta fogalomtisztelete és műveiben testet öltött példája fogalmazott meg. 
De a mulandó életet ugyancsak túlélik intézményes munkái: az akadémiai irodalomtörté
net régi korszakokat bemutató kötetei, a Nemzetközi összehasonlító Irodalomtudományi 
Társaság általa szerkesztett korszakmonográfiái, a történelmi és kulturális emlékeink fel-
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tárását és kiadását szolgáló program sok évtized mulasztását pótló nagy számú kötetei, s 
az Irodalomtörténeti Közleményeknek az ő nevét viselő évfolyamai. 

Az Irodalomtudományi Intézet nevében búcsúzom Klaniczay Tibortól. Korai halála 
után munkatársai szorongva várják a jövőt Pótolni nem tudjuk. Törekednünk példája 
követésére kötelességünk. 

Bodnár György 

Vígságnak töretik gyönge szép üvege; elhomályosult Napunk fénye, az idő, mit úgy 
szerettünk volna minél távolabbra tolni a jövőbe, elkövetkezett meghalt a fejedelem, 
elment a hadnagy, oda a kapitányunk. 

Elérkezett az utolsó óra, mely, bízvást mondhatjuk: tisztességes, s eljött a gyászoló se
reg, hogy e régtisztességet megadja a nagy tudósnak, felejthetetlen embernek: Klaniczay 
Tibornak. 

Idesereglettünk, kollégák, barátok, tanítványok a fővárosból, és a végekről, Szeged, 
Debrecen, Pécs egyeteméről, de felbukkannak köztünk római, kolozsvári, prágai, londoni, 
nápolyi arcok. S merhetem mondani: kevés magyar tudóst ért ekkora megbecsülés — 
egy egész tudományos világ osztozik gyászunkban Uppsalától Bloomingtonig, Párizstól 
Tokióig. Nevükben, az ő fájdalmukat is tolmácsolva búcsúzunk a Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság kezdeményezőjétől s néhai főtitkárától, Klaniczay Tibortól. 

Elment meghalni, s mi eljöttünk, hogy elkísérjük most, mikor a világnak, minden test
nek útára elindul, hogy e végtisztességben — ne „ő mondja meg ki voltál" —mi tegyünk 
tanúságot mellette, kiknek megadatott közelebbről ismernünk őt 

„Hagyományok ébresztése — írta az életprogramot egyik kötete fedőlapjára. S való
ban ennek jegyében tett mindent egész élete folyamán — az értékőrzés, az értékmentés 
határozta meg minden lépését. Ennek érdekében végezte kutatásait, ezért fundált, léte
sített, szervezett fáradhatatlanul: a kutatócsoportoktól a könyvsorozatokon és folyóirato
kon, konferenciákon át a nemzetközi tudós társaságig. 

Ezt a törekvését koronázta a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántar
tása és kiadása program sikeres megvalósulása. Kulcsszavak az életműhöz: feltárás, nyil
vántartás, kiadás. A legfontosabbnak tartott munkálatok pusztuló nemzeti értékeink vé
delmében. 

Maga is búvárolta a levéltárakat — a sors valaha képzelhetetlen fintora, hogy több
nyire ma is azt publikáljuk, amit ő és néhány társa lefényképeztetett az ötvenes évek 
Erdélyében és Felvidékén. Szövegkiadással vett részt a filológiai aprómunkában, de leg
sajátabb területe az európai távlatokat is megrajzoló, nagyívű, teoretikus-koncepcionális 
jellegű tanulmány volt. Minőségérzékét mutatja, hogy kevés írását kezdte ki az idő, sőt, 
napjainkban épp azt tapasztaljuk, hogy akik korábban tévesnek tartották egy-egy elkép
zelését, ma, kései, de még nem megkésett visszajelzésül, kezdik osztani véleményét. 

A tudósi életmű mellett legalább olyan jelentős a tudományszervezőé. Nem túlzás azt 
állítani, hogy szinte a semmiből teremtett új világot az addig egymástól elszigetelten mű
ködő, alkalmi vagy műkedvelő irodalmárokból megszervezte a régi magyar századokat 
vizsgáló irodalomtudományt, létrehozta annak intézményrendszerét, megalapozta infra
struktúráját Van régi magyar irodalomtörténetírás, mert ő úgy akarta. Sereget toborzott 
hozzá, működésbe hozta, majd irányította gépezetét Hogy a nálunk csinosabb nemzetek
hez — hívhatjuk Európának is — közeledjünk, hogy gyarapodjék nemzeti önismeretünk 
tárháza, nőjön nemzeti önbecsülésünk. 

Sajgó hiányérzettel búcsúzom Klaniczay Tibortól mindazok nevében, akik e vállalko
zásaiban részt vehettünk. Nemcsak irányítónk, de a szó igazi értelmében pedagógusunk, 
nevelőnk, tanárunk volt mindannyiónknak. 

Hazájában ugyan katedra nélküli tanár — ám neki országos hatósugarú katedrája volt. 
Tanári asztalához — melyet Horváth Jánostól örökölt — diákok és egyetemi tanszékve
zetők egyaránt elzarándokoltak. 

A legfőbb, amire tanított és buzdított mindenkit „...látni, teremtem kell". A nagy 
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kreátor a munkát, az alkotást, a produkciót tartotta summum boraimnak, a legfőbb jó
nak. A végrehajtás és végrehajttatás módszerei néha többekben tiltakozást váltottak ki — 
azonban az idő rendre őt igazolta. Az elkészült művek megjelentek, s már tudjuk: ezután 
is csak az elkészült kéziratok látnak nyomdafestéket Csak legyen, aki megírja, megíratja, 
s kiadatja őket! Közelmúltunk gondjait ismerve, vagy kényelemszeretetből csupán, gyak
ran nem osztottuk munkára sarkalló optimizmusát —jó szerencse, semmi más —, de az 
idő ismét ránkcáfolt, valóra váltván szinte minden elképzelését Életművek, könyvsoro
zatok sarjadtak pártfogása nyomán. 

A legmélyebb fájdalommal búcsúzom Klaniczay Tibortól legközvetlenebb munkatár
sai, az általa létrehívott, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport néven elhíresült irodalom
tudományi műhely tagjai képében. Mi, akik közelről láthattuk és tapasztalhattuk e rene
szánsz egyéniség hatalmas munkabírásra, óriási áttekintőképességre és emlékezőtehetség
re, a mások munkája iránti kitartó figyelemre alapozott alkotó és szervező tevékenységét, 
mi tudjuk felbecsülni igazán azt a veszteséget, amit a hazai reneszánsz és barokk kutatás 
spiritus rectorának, Klaniczay Tibornak eltávozása jelent S mi, akik néha még az életö
röm ízeit is együtt kóstolhattuk vele, mi érezzük igazán az ember, az atyai jóbarát figyelő 
tekintetének hiányát Az intézeti szerdák, a REBAKUCS-ülések világunk sarkkövei vol
tak, ki-, s elmozdíthataüanok. 

Ott, köztünk, most már mindig üres lesz egy szék, betöltetlen — mert betölthetetlen 
— a legfőbb hely. 

Klaniczay Tiboré. De az egyedüli példányok között is egyedülvaló alakja szívünkben 
és emlékeinkben kitörölhetetlenül ott él, amíg mi magunk is nem követjük őt e végső 
úton. 

Hozzád fordulok végül, néhai való jó Mesterünk, Klaniczay Tibor! Azt tartja a példa
beszéd, ha elmegy a gondos pásztor, szétszéled a nyáj. De azt meg épp a Te tanító mes
teredtől tanultuk, hogy „. . . rossz had az olyan, aki csak egy emberben bízik, hanem az 
jó, aki maga közönséges vitézségében és erejében hiszen, és mint az oroszlán." így hát, e 
szétszélesztő időkben emberi, tudósi, tudományszervezői virtusid példamutatását követ
ve igyekszünk a ránktestált pályát, élénkbe szabott utat megfutni. A magunk közönséges 
vitézségében bízván: magunkat — a szakmát — megtartani. S a közösen gyűjtött kincset 
nem elprédálni. És mint az oroszlán... 

Szám legkedvesebb költőddel szólna: Adj már csendességet...De a legképtelenebb 
ötlet az örökmozgónak azt kívánni: nyugodj békében. 

A test — isa: por és hamu — nyugodjék! 
De a szellem s a szellemiség maradjon velünk, munkálkodjék köztünk. Mi pedig, Pal

las kései, s hozzád képest bizony hitvány ivadéki, mi tesszük az egyetlent, ami megelége
désedre szolgálna, amire tanítottál, ha kellett késztettél, ösztökéltél: immár a Te hagyomá
nyaidat is őrizve s ébresztve: dolgozunk tovább, „kiből a magyar nemzet tapasztalható 
hasznot vehet..." 

Jankovks József 

Kedves Tibor, 
Azok közé tartoztál, akik, ha részben is, de választhattak kort maguknak. Voltál Vitéz 

János és Zrínyi Miklós, néha, azt hiszem, Mátyás király is. Voltál humanista és reneszánsz 
ember, s voltál, főleg utóbb, sztoikus gondolkodó. 

Objektivitásod időnként — s tán nemcsak engem — megzavart. Nem az a fontos, 
hogy kinek van igaza, hanem, hogy mi az igazság — ezt mások is vallották, de te e 
szerint éltél. Hideg tények — mondták mások. Tények — mondtad te. 

Kedves Tibor, most már vallhatok, hisz korábban ily szó előtted szánkon ki nem jö
hetett voltunk néhányan, nem is oly kevesen, akik szerettünk. S nem csak —talán nem 
is elsősorban — tudós humanista erényeidért Hanem a bokád fölött lobogó öltönyért, 
azért, hogy szeretted a calvadost, a jó dizsesztifet — a szót tőled hallottam először —, 
az ízeket, a vendéglőket s főképp, az egykori cserkész lelkesedésével, a nagy túrákat. Tu-
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rista voltál és idegenvezető, aki gyakorta elhagyta az országos kék jelzést, a járt utat a 
járatlanért 

És voltál osztályfőnök. Nem tanár, az mást jelent, osztályfőnök. Ménesi út, az Intézet, 
szerda délután három óra. Gyülekezik az osztály, Valaki már megint nem készítette el a 
házifeladatát 

Amikor a kórházban utoljára láttalak, persze, hogy gondoltam rá: meghalhatsz. Gon
doltam rá — de nem hittem el. Merthogy egyszerűen képtelenség volt elhinni; Tibo 
osztályfőnök úr, professzor úr, ki fogja most már számonkérni a köteteket? A kandid 
tusikat, doktorikat, nyelvvizsgákat? Ki ellen lehet lázadni? Képtelenség. Klaniczay ne: 
hagyhat cserben. Küzd és győz. Meghaltál: megtörténült a lehetetlen. 

Mint Te, Tibor, tudod, a régi magyar halotti búcsúztatókban a halott megszólal: szigc 
rú értékrendben sorolja fel, hogy kUcet-miket szeretett leginkább az életben; gyermeke 
hozzátartozóit, barátait, s mit egyebeket Azt hiszem, egy nevedben szóló bölcs prédik > 
tor szeretteid után leginkább a munkádtól búcsúzna: mint számodra e világon a majd h 
fontosabbtól. A munkádtól, amely nem azonos csupán könyveiddel, cikkeiddel, egyete 
oktatói tevékenységeddel, vagy hihetetlenül szerteágazó és hihetetlen szívósságot igén; 
szervezőmunkáddal, nem, mindezek együttesénél sokkal több a nem látványos mur 
a lektorálások, szerkesztések, a szervezés apróságai, a fejben tartott posta- és szállása 
ségtől a kollégák dolgozatainak jegyzetelési rendjéig terjedő odafigyelés. Igen, a szí 
eminenciás, mondhatnánk, csakhogy Te nem voltál szürke, csupán eminenciás. 

A munka. Éjfélutáni telefonok. ítt Klaniczay! Ugye, még dolgozol? 
Noha a postai vonalon már nem telefonálsz többet, az egyéb lineákon fel-felben 

bennünk egy készülék, s halljuk a hangot: itt Klaniczay. Ugye, még dolgozol? 
Kedves Tibor, mit válaszolhatok? Igyekezni fogunk. 
Búcsúzunk tőled, szellemi apánk. Búcsúzunk tőled, barátunk. S várjuk, továbbra is, 

amíg csak mi is át nem turistáskodunk a te mostam világodba, várjuk hívásaidat Tibéric 
Klaniczay. 

Kószeghy Péter 
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