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A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársai nevé
ben búcsúzom Csonka Ferenctől, aki az intézet reneszánsz osztályának volt külső mun
katársa évtizedeken keresztül. Amíg tehette, szerda délutánonként ott ült szokásos érte
kezleteinken a Ménesi úton, részt vett konferenciáinkon az ország különböző városaiban. 
Nemcsak kollégánknak tekintettük, hanem a mestereknek kijáró tisztelettel öveztük. 

Mivel irodalomtörténészek, filológusok nevében szólok, búcsúzhatnék a tudóstól, a 
latin nyelv, a klasszikus és az újabb kori latin irodalom vitathatatlan tekintélyű szakértő
jétől, a textológustól, a szövegkiadótól, a műfordítótól. De nem méltatom most részlete
sen tevékenységét, nem sorolom hosszasan tudományos érdemeit. Nincs is erre szükség, 
hiszen könyvek, tanulmányok sora hirdeti munkásságának maradandó eredményeit. 

Inkább a szellem továbbélésének egy másik módjáról szeretnék szólni néhány mon
datot. Az ismeretek közvetítésének egy olyan formájáról, amelyik lassan kivész életünk
ből. Ez a veszteség különösen fájdalmas egyre személytelenebbé váló világunkban. Ilyen 
a tudomány világa is. Egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikusan rögzített adatbá
zisok, a CD-ROM-okra összesűrített vagy éppen a világhálón keresztül elérhető informá
cióhalmazok. Számítógép előtt ülünk. Hideg fénnyel világít a monitor, halkan, szenvtele
nül kattognak a billentyűk. Elektronikus leveleket váltunk kollégákkal, akiket esetleg 
sosem láttunk, hangjukat sem hallottuk, üzenetük arctalan betűsor a képernyőn. 

A technika csodái folytán szobánkban ülve eljutunk a világ legtávolabbi pontjaira, 
messzi országok könyvtárainak katalógusaiban tallózunk. Birtokba vesszük az adatokat, 
többet, mint mennyit emberi agy valaha is összefoghat, áttekinthet. Ugyanakkor elveszí
tünk valamit, ami sokkal közelebb van... A rideg tények mögül lassan eltűnik a tudásért 
áldozatokat hozó személyiség varázsa. Hiába keresnénk apró gesztusokat: beszédes 
hangsúlyokat, egy-egy arckifejezést jellegzetes mozdulatot. Eltűnik az érző, gondolkozó 
ember, akinek lényén átszűrve a tudásanyag megtelik lélekkel, a felkutatott ismeret ösz-
szeforr a kutatóval. 

Ezért hagy pótolhatatlan űrt maga után az olyan markáns, senki mással össze nem té
veszthető egyéniség, mint akitől most búcsúzunk: egyeseknek Csonka tanár úr, másoknak 
Feri bácsi. Hiányzik és hiányozni fog kesernyés, sokszor ironikus stílusa. Mintha mindig 
haragudott volna valamiért. Mintha soha nem lett volna elégedett. Pedig gyakran tapasz
talhatta a fiatalabb kollégák tiszteletét, nagyrabecsülését, szeretetét. Szeretetünket, 
amellyel körülvettük, mert tudtuk, hogy a szigorú külső mögött ott van a segítő szándék. 
Feri bácsi sosem sajnálta a fáradságot, hogy tudását megossza velünk. Megoldhatatlan
nak tűnő grammatikai problémák tisztázódtak, értelmezhetetlennek hitt szöveghelyek 

* Elhangzott a Farkasréti temetőben, 2000. március 10-én. 
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váltak világossá. Fordított, magyarázott, idézetek eredetét nyomozta ki, minket is bebo
csátott irodalom- és művelődéstörténeti ismereteinek kimeríthetetlen tárházába. Ha eset
leg nem lett volna elég az emlékezet, Feri bácsi olyannyira csodált memóriája, nem saj
nálta a fáradságos utánjárást sem, hogy kérdéseinkre választ adhasson. Sokan köszön
hetjük neki, hogy ha kutatásainkban valahol megakadtunk, kimozdulhattunk a holtpont
ról, és folytathattuk, amit elkezdtünk. 

Ilyen értelemben, jóllehet nem ültünk ott az óráin az iskolapadban, mi is tanítványai 
vagyunk. Önzetlen segítőkészsége révén roppant ismeretanyaga a mi munkáinkba is 
beépült, ahogy ezt a hivatkozások, köszönetnyilvánítások sokasága is bizonyítja. A költő 
beteljesedett jóslata rá is vonatkozik: „Non omnis moriar" - nem halok meg egészen. 
Kosztolányi Dezső fordításában: 

Meg nem halhatok én. Azt ami bennem a jobb, 
sír se födheti már [...] 

A mulandó test immár „por és hamu", de a szellem tovább él. Feri bácsi itt van kö
zöttünk: tudása, tapasztalatai, gondolatai munkáinkban; tisztessége, szeretete, embersége 
emlékezetünkben. 
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