
Baróti Dezső 
(1911-1994) 

Családi neve (hivatalosan 1945-ig) azonos volt a Vajda János megénekelte 
Gináéval. A tanárcsalád, amelyből származott, tizenötéves koráig élt a névadó 
helységben, a Székelyföld határán fekvő Baróton. Névváltoztatásra pedig az az 
egyetemi barátja biztatta, akit Glatter néven anyakönyveztek, de aki Radnóti 
Miklós néven lett a magyar líra halhatatlanja. 

A Kolozsvárról Szegedre átmenekített egyetem tanári karát és a háttérben a 
kurzus kedvenc városát pompásan rajzolta meg Kortárs útlevelére c. könyvében. 
Sík Sándor tanítványai az egyetemen belül mintegy ellenpontot is képeztek: 
a Bethlen Gábor Kör, majd a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tagjaiként 
- Buday Györggyel, Hont Ferenccel, Ortutay Gyulával, Tolnai Gáborral és mások
kal - kötelező stúdiumaik mellett egyszerre tanulmányozták a francia avantgár
dot és a marxizmust, falukutatást és néprajzi gyűjtést végeztek, előadás-sorozatot 
és színielőadást szerveztek, kiadtak verset, esszét és tanulmányt, Mécs László elé 
és fölé Adyt helyezték - mondhatni, nekik másik Szegedjük volt. Ők így válaszol
ták meg a tétován ideérkező Radnóti kérdését: „Hát mit csináljak én Szegeden?" 
A város hagyománya persze megérintette nemcsak az itt születettet vagy nevel
kedettet, hanem Barótit is: 1932-ben nekifogott, hogy elemző méltatást írjon 
Szeged még élő, de már a depresszió szűkülő falai közé zárkózott Juhász Gyulá
ról, diplomamunkája témájául pedig Dugonics Andrást választotta. 

E tudatosan és bevallottan baloldali társaság joggal hihette 1945 után, hogy az 
ő nemzedékük született megforgatni a világot - holott sorsuk ekkor már elágazott. 
Amikor Abda mellett, a tömegsírban megtalálták Radnóti Miklós holttestét és 
zsebében az utolsó noteszt, Baróti már a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
rangban mind jobban emelkedő tisztviselője volt, akit 1948-ban egykori barátja 
nevezett ki kultuszminiszterként a szegedi egyetem tanárának. De (mások között) 
tegnapi szegedi elvbarátok is buzgólkodtak azon, hogy Baróti franciás műveltsé
ge, nyugati szakmai kapcsolatai, esszéstílusa mindinkább gyanússá váljanak; 
kedvenc témái sorában pedig az „írók, érzelmek, stílusok" közül a barokk, a 
rokokó, a szentimentalizmus, a biedermeier antirealista minősítést kapjon. Egy 
modern Suetoniusra vár e párhuzamos életrajzok megírása. 

1956-os szereplése egyéni változatok szájhagyományában élt évtizedeken át; 
rektori beszédére tanártársai, diákjai közül ki-ki másként emlékezett. Egy dolog
ban mégis találkoztak: a hajdani „szegedi fiatal" elismerte a mindenkori ifjúság 
történelmi jogát a gyors és radikális változtatásra, miközben a francia forradalmak 
oly kitűnő ismerője a szellemi ember félelmével és a háborút átélt középnemzedék 
aggodalmával hárította el magától az erőszak minden fajtáját. 1957-ben tartóztat
ták le. 

Amikor a szegedi volt professzort (börtönbüntetése után) a Petőfi Irodalmi 
Múzeumba „száműzték", több nemzedéktársához hasonlóan Baróti Dezső is 
bebizonyította, hogyan lehet a gályapadból laboratóriumot csinálni. A múzeum 
évkönyvében esztendőről esztendőre megjelent egy jelentős, míves, a legjobb 
esszéhagyományokat folytató írása, és egyike lett az irodalmi kiállítások megújí-
tóinak. Az ideologikus magyarázatokkal túlzsúfolt, faliújságszerű papírmúzeum
mal szemben művelődéstörténeti koncentrációjú, olvasásra késztető tárlatokat 
rendezett. S arra is jutott ideje, hogy nekünk, a múzeum akkori fiataljainak 
szabadegyetemet tartson szobájában, a folyosón, a kiállításrendezés óráiban. 
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Úgy tűnik, egy magyar irodalmi érzelemtörténet megírása foglalkoztatta évti
zedeken át, hiányát már 1970-ben szóvá tette. A francia előképek nyomán 
elképzelt chef d'oeuvre ugyan nem készült el, de „Vénusz magyar változásaidnak 
több fejezetét olvashattuk Gyöngyösi Istvántól Csokonai Vitéz Mihályon át Ady 
Endréig. Ám maradéktalanul teljesítette a kortárs-szerep által reárótt feladatokat: 
monográfiát írt Radnóti Miklós pályakezdéséről és professzor-mesteréről, Sík 
Sándorról. 

Baróti Dezsőnek nem kellett eljutnia Európába; őt arra képezték, hogy szelle
mében mindig ott éljen. S noha a kandidátusi fokozat (1952) és az akadémiai 
doktori grádus elérése (1989) között eltelt 37 esztendőt nem lehetett újra, másként 
lepergetni, még megérhette nyugdíjba vonulása előtt, hogy a Sorbonne Nouvelle 
vendégprofesszora legyen. Az Alma Mater, az immár József Attiláról elnevezett 
szegedi Tudományegyetem pedig 80. születésnapján, 1991-ben tisztelgett az 
utolsó „szegedi fiatal", 1956-os rektora előtt, amikor díszdoktorává választotta. 

Variációk egy életútra: magyar tudós-sors a XX. századból. Munkáit olvassuk, 
emlékét megőrizzük. 

Kerényi Ferenc 

Csapláros István 
(1910-1994) 

A nyolcvannégy évesen elhunyt irodalomtudós professzor, Csapláros István 
mind a lengyeleknek, mind a magyarságnak sokat adott azzal, hogy - ha nem is 
egyedül - a Varsói Tudományegyetemen az ötvenes években megindította a 
magyar nyelv és irodalom szakos képzést, majd létrehozta az ottani Magyar 
Filológiai Tanszéket. 

A Bajáról indult Csapláros István a második világháború előtt a pécsi egyete
men, majd Párizsban tanult, de a német nyelvet és kultúrát is alaposan megismer
te. Lengyelországgal, a lengyel irodalommal már a háború előtt kapcsolatba 
került, tehát kutatói pályáján mint igazi européer magyar indult el. 1945 után 
családja Varsóhoz kötötte. Azon kevés honfitársunk közé tartozott, akiknek két 
hazát adott a sors és mindkettőt életük végéig szabadon megőrizhették. Bár 
mindig a hatalom szeme előtt volt, a lehetőségek végső határáig őrizte szellemi 
függetlenségét. 1956-os szabadságharcunk haláláig erős, meghatározó élménye 
maradt, ám magyarságát soha nem jelszavak hangoztatásával nyilvánította ki. Ezt 
mindazok tudhatták róla, akiket - tudóshoz illő kriticizmussal - bizalmába 
fogadott. 

Lengyelországban ugyan több időt töltött, de amíg tehette, őrizte budapesti 
lakását, gazdag könyvtárát. Helyzete arra predesztinálta, hogy a legtágabban 
értelmezett magyar-lengyel irodalmi érintkezésekkel, kontaktusokkal foglalkoz
zon. Fő és elévülhetetlen érdeme, hogy e témakörből hatalmas mennyiségű 
anyagot gyűjtött össze, amelyet akkor fogunk majd jelentőségének megfelelően 
értékelni, ha feldolgozatlanul maradt részét tanulmányok megírásával hasznosít
juk. Szerencsére nem várta meg, hogy e magyar-lengyel kötelékek XX. századi 
alkotói, szorosabbra fonói magukkal vigyék ismereteiket, emlékeiket a sírba. Az 
irodalmi párhuzamok, a tipológiai hasonlóságok keresői nem mindig méltányol
ták eléggé Csapláros István munkásságát - ezért is várt öregkoráig a magyar 
irodalomtudományi doktori fokozatra - , nem gondolva arra, hogy a kevésbé 
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