
mutatós anyaggyűjtés, a „hagyományos" irodalmi kapcsolatok tényeinek feltárá
sa elengedhetetlen feltétele a legmodernebb komparasztikai vizsgálódásoknak. 
Egyben nemzeti önismeretünk mélyítéséért valamint a magyar-lengyel együtt
működés tartalmi erősítéséért is sokat tett. 

Attól kezdve, hogy a háború után a varsói Magyar Kulturális Intézet vezetője
ként és magyar lektorként Lengyelországban kezdett dolgozni, egészen a 90-es 
évek kezdetéig, amíg ereje engedte, sok és sokrétű szervező, szerkesztői és 
népszerűsítő munkát végzett. Ő az, aki tudományos utánpótlást, nemcsak iroda
lomkutatókat, hanem nyelvészeket is nevelt. Kötelességének tekintette, hogy 
témákat kínáljon hallgatóinak és a két nemzet bármilyen kapcsolatai iránt 
érdeklődőknek, akik próbálkozásait, idejét nem kímélve segítette, támogatta, 
többjüket örök barátságába fogadta. 

Ilyen tapasztalatokra tett szert e sorok papírra vetője, aki 1977-1987 között az 
ÉS hasábjain három Csapláros-kötetet méltathatott. Címük azért álljon itt, mert 
Csapláros István tudósi érdeklődésének, életművének fő irányait jellemzik: Ma
gyarok és lengyelek - egymásról, Két haza közt Kelet-Közép-Európában és Jóbarátok görbe 
tükörben. Két tanulmánykötetről, A felvilágosodástól a felszabadulásig és a régiónk-
beli összefüggésekbe ágyazott írásait közreadó Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi 
kapcsolatok történetéből címűről, valamint magyar-lengyel anekdotagyűjtemé
nyéről szólnak, utóbbi mindkét nyelven napvilágot látott. Ha csupán a varsói-bu
dapesti professzor magyarul kiadott és társszerzők nélkül írt könyveit említjük, 
akkor is még van, amit fel kell jegyeznünk: Kraszewski és Magyarország és A lengyel 
irodalom Magyarországon. 

Csapláros István hetvenedik születésnapja alkalmából 1980-ban az ItK-ban 
fejezhettem ki sokak reményét, hogy a tudósnak még bőven lesz ideje tevékeny
sége összegzésének a hazai irodalomtudomány művelőivel való megismertetésé
re. Az érdemes kutató mintegy nyolcszáz oldalas, a XVIII. század végi és a XIX. 
századi lengyel függetlenségi küzdelmek magyarországi visszhangjáról szóló 
munkája azóta elkészült, de nyomtatásban már nem láthatja. Mi remélhetjük, 
hogy Csapláros István nevét 1993-as folyóiratszámokon és egy polonisztikai 
gyűjteményen kívül még egy könyve címlapján felfedezzük majd. 

D. Molnár István 

Sándor István 
(1907-1994) 

Sándor István halálával sokirányú munkával, olykor a megélhetésért folytatott 
nehéz küzdelemmel teli pálya ért véget 1994 januárjában. Az érettségi után (1925) 
nyomban fölveszik az Eötvös Collégiumba magyar-német szakos bölcsésznek, 
majd sorozatosan olyan hatások érik, amelyek kedvezőek tanári és tudósi hiva
tástudatának, széleskörű érdeklődésének kialakulása szempontjából. Ösztöndíja
sa lesz a bécsi Collegium Hungaricumnak, s annak kiadásában jelenik meg Gróf 
Széchenyi István és a magyar romanticizmus c. doktori értekezése is (1932). Mezőkö
vesdi tanársága (1930-1936) fokozatosan kialakuló néprajzi tájékozódását erősíti, 
más régióval ismerkedik meg Szegeden, ahol kilenc esztendeig, a Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola tanára. Koholt politikai vád alapján 1945-ben állásvesztésre 
ítélik, ugyanakkor kerül az olvasók elé legátfogóbb irodalomtudományi műve: író 
és társadalom (Fejezet a magyar felvilágosodás irodalomtörténetéből). Budapestre 
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költözve pályamódosításra kényszerül, a Néprajzi Múzeum könyvtárosaként, 
majd az MTA Néprajzi Kutatócsoport főmunkatársaként számos értékes bibliog
ráfiával, a folklór egyes műfajaira vonatkozó dolgozattal (mesemondás, anekdota, 
monda stb.) gazdagítja a rokon tudományt. Eredeti területe iránti töretlen oda
adását főként az tanúsítja, hogy részt vesz az Arany, továbbá a Jókai kritikai 
kiadás elkészítésében. Nekem, mint a Jókai kritikai kiadás sorozatszerkesztőjének 
érdekes volt akkoriban megfigyelni, hogy kedves munkatársam „egyszerre két 
istennek áldozik" (vö. Géza fejedelem a hagyomány szerint). A cigány tárgyú A fe
kete vér (1969) s a Sárga rózsa (1988) széles tudásra valló editióját követően így 
gondozza nagy elbeszélőnktől az Adomák ciklus 1. kötetét (1992/1993). Még 
megérhette a rendszerváltozást, örvendhetett szegedi politikai rehabilitációjának, 
félénk bizalommal fogott hozzá az Adomák 2. munkálataihoz, amikor az elmúlás 
megálljt parancsolt tevékeny, alkotó szellemiségének. 

Nagy Miklós 

A magyar Amphion 
(Konferencia Balassi Bálint halálának 400. évfordulóján, Esztergom, 
1994. május 24-28.) 

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke fővédnöksége alatt az MTA 
Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, valamint az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (Budapest), a József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (Szeged), a Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara (Debrecen), a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara (Pécs), az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Tanárképző Főiskolájának Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke 
(Budapest), valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara (Budapest), a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
(Budapest), Esztergom Város Önkormányzata és az esztergomi Balassa Bálint 
Társaság szervezésében került sor a tudományos ülésszak megrendezésére. 

Az ülésszak Előkészítő Bizottságának elnöke Nemeskürty István, tudományos 
titkára Szabó Géza, szervező titkára pedig Sántha Teréz volt. 

Május 24-én délután a Technika Házában került sor az ülésszak megnyitására. 
Megnyitó beszédet mondott Bodnár György, az MTA Irodalomtudományi Intéze
tének igazgatója és Könözsy László, Esztergom városának polgármestere. 

Május 24-én délután az első ülés keretében, Jankovics József elnökletével 
hangzott el: 

Bitskey István: Balassi értelmezések egy évszázad alatt és 
Horváth Iván: A 16-17. század fordulója: fordulat a poétikában c. előadása. 
Május 25-én délelőtt, a második ülés alkalmával, Horváth Iván elnökletével az 

alábbi előadások felolvasására került sor: 
Szigeti Csaba: A mesterséges Balassi-strófa 
Szentmártoni Szabó Géza: Balassi kötetkompozíciójának rejtelmei 
Vadai István: Balassi Bálint fajtalan éneki 
Tóth Tünde és Bíró Gyöngyi: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója 
Zemplényi Ferenc: A szerkesztett verskötet megjelenése az európai irodalomban. 
Május 25-én délután, Bitskey István elnökletével, a harmadik ülésen került 

felolvasásra: 
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