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A Debreceni Egyetem 1914-ben 

alapított Bölcsészettudományi Ka-

rának centenáriumára készült ünne-

pi kötet Barta János visszatekinté-

sével kezdődik, amely először 

1978-ban jelent meg az Új Írásban, 

másodszor pedig 1981-ben, az – itt 

újabb jelentést nyert – Évfordulók 

című könyvben. Ezt követi Imre 

László tanulmánya: Barta János 

estéje (Az utolsó évek: 1972–1988), 

amelyben a professzorát legköze-

lebbről és legjobban ismerő tanít-

vány-utód elemzi a tudós tanár 

nyugdíjas éveinek és életművének 

összefüggéseit. Végül – gazdag 

fényképválogatás után –, a Gönczy 

Monika által elkészített bibliográfia 

foglalja össze és teszi kutathatóvá 

Barta János munkáit és azok fogad-

tatását.  

A 77 évesen írt Önarckép tanul-

ságos mérce lehet mind a napjaink-

ban megjelenő önigazoló autobio-

gráfiák és egyéb önfelmentő kísérle-

tek elemzésére, mind az ilyen vál-

lalkozásra készülők számára. Az 

utolsó negyedszázad azzal a felsza-

badítónak látszó lehetőséggel kö-

szöntött be, hogy hivatalosan is 

kérték az új önéletrajzokat s min-

denki jótékonyan módosíthatta saját 

műveinek listáját.   

Az 1901-ben született Barta Já-

nos Szentes szélén épült tanyasi, 

nádtetős házból indult, abból a sze-

génységből, amelyet saját szavai 

szerint puritánság jellemzett és val-

lásosság erősített, s amely fölött 

mérhetetlen magasságban állt az 

„urak” világa. Ezt a gyermekkort 

követte az iskolák sivárnak mondott 

világa, amelyből 1920-ban az Eöt-

vös Collegiumba került. Ennek ösz-

szefoglalása, az Elherdált évek című 

fejezetben, így hangzik: „Kicsit 

mindannyian a kiábrándulás és a 

céltalanság atmoszférájában éltünk, 

meg is tiszteltük önmagunkat a »le-

tört nemzedék« elnevezéssel.” Eb-

ben nézték le fölényesen a „művé-

szek” a „filoszok” pártját, s itt tör-

tek le az önjelöltnek bizonyult láng-
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elmék. Ez a – bizonyos értelemben 

mindig érvényesnek mondható – 

múltba tekintés a rendszertelenség 

és a könnyelműség „szégyellt és 

fájó emlékeit” idézte fel, olyan bel-

ső szemrehányásokat, amelyeket 

csak a megértési vágy és a mindvé-

gig megmaradt filozofikus hajlam 

enyhített.  

Az emlékezés önvádjával ellen-

kezőleg, Horváth János 1921-ből 

való tanári jelentése szerint a má-

sodéves Barta „valódi nyeresége a 

Collegiumnak, dísze az egész cso-

portnak. E kis gyönge, ideges fiatal 

ember maga a tudományos lelkiis-

meretesség, a szerény tudásvágy, 

éber és okos kritikai érzék, világos 

bánni tudás komplikált, nagy anya-

gokkal, s ennélfogva a higgadt, 

világos közlőképesség. Úgy látom, 

társai is nagyra becsülik, mi mindig 

sokat jelent.” Barta János kései 

önjellemzése egész életére áll: ber-

lini tanulmányait is akként foglalta 

össze, hogy „Sok lehetőséggel él-

tem, de legalább ugyanannyi volt, 

amit elmulasztottam.” Az idézett 

tanári jellemzés viszont, ezzel pár-

huzamosan, szintén vonatkozhat az 

egész életműre is: ma, csaknem egy 

évszázad távlatában, elmondható, 

hogy az 1923-ig az Eötvös Collegi-

umban tanító Horváth János magyar 

irodalomtörténettel foglalkozó ak-

kori tanítványai közül az ő munkás-

sága a leggazdagabb, s legtöbben az 

ő tanulmányait idézik. 

Barta János tanúja és szenvedője 

volt a 20. század konfliktusainak, s 

az indulás nehézségein túl ezekhez 

járult a tudományos pálya hosszú 

ideig tartó lehetetlensége és a ne-

gyedszázadig tartó kereskedelmi 

középiskolai tanárság. A tudomá-

nyos élet ütközéseinek egyik fő 

forrása a hivatalos ideológiához 

való viszony volt; mint Imre László 

írja: egész debreceni egyetemi kör-

nyezetét jellemezte „valami diszkrét 

távolságtartás a fővárosi korifeusok 

akkor kötelezőnek tartott értékrend-

jétől”. Lukács György nézeteinek 

bírálata, a tragikum élményének 

marxista meghatározhatatlansága és 

Kemény Zsigmond megítélése mint 

Barta János tanulmányainak és re-

cenzióinak vitatárgyai a korszak 

irodalomkritikájának egyszerre 

bátor és színvonalas emlékei marad-

tak fenn. 

„Egy-egy tájon áthaladva – így 

emlékezik a visszatekintés – az 

idegen életek iránti borzongó megil-

letődés csapott meg: kik vagytok, 

miért és hogyan viselitek el az éle-

tet”. Ugyanez az állandó érdeklődés 

jellemezte a Heideggert már 1933-

ban ismertető tudós irodalmi érdek-

lődését is: „az igazi művész, aki a 

lét valóságos terhéből indul ki és 

eljut egészen az esztétikum feloldó-

dásáig” – írta négy évvel később 

megjelent Vörösmarty-tanul-

mányában.    

Az egyik ilyen teher a történe-

lem kiszámíthatatlan és kikerülhe-

tetlen Nemezise volt, amelynek 

értelmezése szöges ellentétben állott 

a negyvenes évek végétől uralkodó 

hivatalos szemlélettel: „Hogy egyé-

nekben is, csoportokban is romboló, 

olykor diabolikus erők lappanganak 

és törhetnek ki, arra nemcsak Ke-

mény kora, hanem az egész 20. 

század is bőségesen nyújtja a példá-

kat.” A Zord időről elmondottak a 

segítségnek álcázott török hódolta-

tás mögött a német és az orosz meg-

szállásokat is éreztetik – olvassuk, a 

hasonló jellemző idézetek között, 

Imre László tanulmányában.  
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„Talán lehetne elmélkedni és ké-

telkedni: mennyire lehet szép, tar-

talmas egy abszolút transzcendencia 

nélküli életérzés”. A Kosztolányival 

kapcsolatos gondolatmenet végkö-

vetkeztetése az, hogy „az életérzés 

maga is ébredezhet, felfokozódhat 

valami zsongító közeggé, áramlássá 

válhat, amelynek megvannak a ma-

ga kilengései a csöndes áhítattól az 

életmámor halkabb vagy részegí-

tőbb hevületéig.” Mindez, úgy tet-

szik, kapcsolatban állt egyrészt Bar-

ta János visszavágyódó szentesi 

otthonlétének vasárnap délutáni 

üldögéléseivel és „nem földi” bé-

kességével, másrészt azzal a Tóth 

Árpád-elemzésben feltárt csönddel, 

„amelyet mi küzdő és szenvedő, 

feloldódást áhító emberek mindha-

lálig várunk: a szabadulás az éntől 

valami személytelen, irreális lebe-

gésbe.” 

Ez a csend más, mint Áprily La-

jos Kérés az öregséghez című verse: 

„Öregség, bölcs fegyelmezője vér-

nek, / taníts meg, hogy Csendemhez 

csendben érjek.” Barta János egyik 

Vajda-tanulmányában, 1977-ben 

osztályozza, biológiai-pszichikai 

alapon a lángelméket, az írókat, 

művészeket és irodalmár-elődöket: 

„[v]an, aki késő öregkoráig tudja a 

maga szintjét tartani, s életkorok és 

metamorfózisok láncolatában min-

dig tud újat mondani”; mellettük ott 

vannak „a ki nem apadó, produkáló, 

de önmagukat ismétlő tehetségek”, 

s „akik talán már pszichikus okból 

kiapadnak”, végül, akik „hanyatla-

nak, nem találnak magukra”.  

Ugyanitt azokról a változatokról 

is szól, „amikor valamely kisebb 

vagy egy ideig nem végzetes lelki 

defektus hat a költőben”, s ide tar-

tozik a „örök kétely” jellemezte 

Arany János is. A csaknem ugyan-

ebből az időből való Önarcképben 

ez áll: „Ma már ritkán vagyok ma-

gammal megelégedve; az Arany-

féle »lusta mélabú«-nak még csak a 

közelében vagyok, de az »örök ké-

tely«˝már évek óta útitársam.” Imre 

László tanulmányának már címe azt 

sugallja, hogy számos hasonlóság 

van Barta János és a Toldi estéje 

alkotója között: a vaskorlát, a tanár-

ság igája, a mindig új tárgy keresé-

se, a hivatalnokság; a kielégületlen 

visszatekintés mind összeköti őket. 

A „Bevégzetlen élet! bevégzetlen 

munka!” szemléletének öröklése,  

Négyesy László idézésével együtt, 

szüntelenül saját magára is vonat-

kozik: „Hol vannak azok a nagy 

munkák, amelyeket meg kellett 

volna alkotnom?” 

Ezzel szemben igen beszédes az 

a félezer tételből álló bibliográfia, 

amely A debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem tanárainak mun-

kássága című sorozatban 1977-ben, 

Barta János 75. születésnapjára 

összeállított füzetet nagy hozzáér-

téssel rendezi át és egészíti ki, a 

következő  lebontásban: Monográ-

fia, tanulmánykötet; Tankönyv, 

jegyzet; Szerkesztés, szövegkiadás, 

sajtó alá rendezés; Tanulmány; 

Lexikonszócikk; Közlemény, publi-

cisztika; Vita, hozzászólás, beszél-

getés; Ismertetés, recenzió, kritika; 

Fordítás; Barta Jánossal, Barta Já-

nosról.  1972 után négy könyvet 

jelentetett meg; ezek: a Klassziku-

sok nyomában (1976), az Évfordu-

lók (1981), A pálya ívei: Kemény 

Zsigmond két regényéről (1985) és 

A pálya végén (1987). Szerzőjük 

1980-ig folytatta az 1963-ban el-

kezdett Studia Litteraria szerkeszté-

sét; 1982-ben kiadták, az ő sorozat-
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szerkesztésében, Vajda János leve-

lezését. A nyugdíjas években össze-

sen 65 tanulmányt és 22 recenziót 

publikált.  

A lexikoncikkek, a kritikai ki-

adások, a lektorálás, a kollektív 

szintézisben való részvétel másod-

rendűnek számítottak az ő felfogá-

sában. A textológia például, nem-

csak az ő idejében, hanem sokak 

számára mindmáig ebben a szekun-

der sorban maradt, pedig növekvő 

jelentőségét és egyre nagyobb elis-

mertségét a tavaly alapított Kiss 

József-díj is jelzi.  

Az igen hasznos index leggyako-

ribb nevei: Arany, Babits, Jókai, 

Kemény, Madách, Petőfi, Vajda és 

Vörösmarty, az irodalomtörténészek 

közül pedig Horváth János, akivel 

személyes kapcsolatban is volt. Ezt 

egyebek között levelezésük, s az a 

kötetben szereplő fénykép bizonyít-

ja, amely nem a káptalanfüredi nya-

ralóban, hanem Balatonalmádi vas-

útállomásán készült. Valamivel 

később, 1958-ban, Horváth János 

nyolcvanadik születésnapja alkal-

mával Barta János írta  A mester 

nyomában című tanulmányt, s ő 

kezdte el a Studia Litterariában a 

posztumusz munkák kiadását: A 

magyar irodalom fejlődéstörténete 

első részének vázlatát  és a Babits 

Mihály című tanulmányt. Kezdemé-

nyezésére jelent meg a Vörösmarty 

drámái az Irodalomtörténeti Füze-

tekben; ő vezette be A magyar iro-

dalom fejlődéstörténetét, s ő avatta 

fel 1978-ban a centenáriumi emlék-

táblát a Bocskai úti ház előtt. 

Barta János tanítványai három 

posztumusz kötetben jelentették 

meg az ő válogatott tanulmányait, s 

születésének századik évfordulóját a 

mesterük életművét elemző ülés-

szakkal ünnepelték. Ez a kötet nem-

csak az utódok tiszteletadásának 

maradandó jele, hanem bizonyítéka 

e munkásság folytathatóságának is. 

  

 

Korompay H. János 

   

 

 

 


