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Pirnát Antal 

(1930-1997) 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének nevében búcsúzom szeretett kollégánktól, 
Pirnát Antaltól.* Egy rövid gimnáziumi tanárkodástól, illetve aspirantúrájának idejétől 
eltekintve - a budapesti egyetem latin-magyar szakának elvégzése után ugyanis Kiskun
félegyházán tanított - Intézetünk tagja volt, annak 1956-os megalakulásától kezdve egészen 
nyugdíjazásáig. A Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport munkájában azonban azután is 
tevékenyen részt vett, amíg csak elhatalmasodó betegsége ezt meg nem gátolta. 

Noha nagyszerű és eredményes tanár is volt, szuggesztív előadó és gondolkodásra tanító 
szemináriumvezető Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Pécsett, tudósi alkata mégis 
leginkább a kutatómunkára predesztinálta. A régi magyar irodalom egészét ismerte ugyan 
- noha ez ellen végtelen szerénységében bizonyára tiltakoznék ~, ám szűkebb érdeklődése 
és bizonyos értelemben sorsa is a 16. század kutatásához kötötte. Sorsot említek, és nem 
csupán arra gondolok, hogy 1955-ben végzett erdélyi kutatóútja során hallatlanul fontos, 
elrejtett kincset talált a hajdani unitárius kollégium kéziratai között, a 16. századi európai 
antitrinitarizmus elveszettnek hitt, vagy még utalásokból sem ismert képviselőinek -
Sommer, Palaeologus, Francken, Neuser és mások - műveit, hanem arra is, hogy e kincs 
feldolgozása adott célt kutatásainak s ezzel végleges irányt szabott életének. Egy igen szűk 
körben ismert - mivel szamizdatban publikált - önvallomásából tudjuk, hogy még az 
1956-ban reálisan felmerült, egy külföldön vagyont szerzett rokon által anyagilag biztosított 
kivándorlást is azért utasította vissza, hogy a mikrofilmen Budapestre mentett anyagot végre 
feldolgozhassa. Precíz, pátoszt kerülő stílusban írt mindig; ennél a visszaemlékezésnél 
azonban hangnemet vált és érzelmileg is azonosul a máglyán vagy börtönök mélyén 
elpusztult hajdani eretnekekkel; a velük való foglalkozás, hit és ráció összeegyeztetésének 
kísérlete igen mély személyes azonosulást váltott ki belőle. Ennek a gyermekkorba vissza
nyúló önéletrajzi gyökereiről egy viszonylag nagy port felvert írásában vallott, hét évvel 
ezelőtt. 

Könyve, amely a 16. századi erdélyi antitrinitarizmus ideológiáját mutatta be az újonnan 
feltárt források alapján, 1961-ben jelent meg német nyelven. Túlzás nélkül állítható, hogy 
a szakma berkeiben - és azon túl is, történészek és egyháztörténészek körében - világszerte 
feltűnést keltett. Olasz, német, lengyel, holland, amerikai kutatók módosították biztosnak 
tartott hipotéziseiket és indultak el új utakon a Pirnát Antal által mutatott irányban. 
Ösztönzést adott természetesen magyar kortársainak és a fiatal kutatók egymást követő 
nemzedékeinek. Szépen mutatja e nemzetközi mezőny új szemléletét és eredményeit az 

* Elhangzott 1997. december 15-én a rákoskeresztúri Új köztemetőben. 
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általa - Dán Róberttel együtt - szerkesztett, Budapesten s Amszterdamban kiadott idegen 
nyelvű tanulmánykötet, amely a siklósi Dávid Ferenc-emlékülés anyagait tartalmazza 
(1982). 

Cseppnyi hiúság sem volt benne - tudósnál viszonylag ritka hiány. Ha más kutatásai, 
újabb eredményei kiegészítették vagy akár megcáfolták egy-egy feltevését: a legnagyobb 
örömmel ismerte el és habozás nélkül indult a most már helyesnek tartott irányba. (Mintha 
ezzel a magatartásával is hasonult volna kedvenc 16. századi hőseinek folytonos önkorrek-
cióra való hajlamához). Nem bánta azt sem, ha mások - hogy úgy mondjam - elírták előle 
témáit. Az eredményeknek örült, a hibákra szelíden rámutatott. Ragaszkodott a saját, 
rendkívül alapos és ezért rendkívül időigényes munkatempójához. Róla igazán elmondható, 
hogy írásai jobban mondva végül is publikált írásai tudásának, e jéghegynek csak a csúcsát 
jelenítették meg. Nyomdakészen fogalmazott, ám nagy nyomásnak kellett érvényesülnie, 
hogy e végtelenül lebilincselő, orálisnak nevezhető tanulmányok végre tényleg nyomda
festéket lássanak. 

Egész életében dolgozott az antitrinitárius-téma újabb részletein. Ha vonatkozó tanul
mányait összegyűjtenők, az eredeti könyvnél terjedelmesebb újabb kötet állna össze. 
Szemlélete nem csupán a feltárt anyag gyarapodásával és a megnőtt szakirodalom tanul
mányozásával módosult; egyre inkább a nemzetközi nagypolitika sakkjátszmájának tudta 
értékelni a János Zsigmond, majd a Báthoryak Erdélyében történt rendkívüli eseményeket, 
az Európában egyedülálló eszmei radikalizálódást. Legérettebb elemzései azt a bölcsessé
get sugározzák filozófiai és politikai ideológia, hit és államrezon, mártír és reálpolitikus 
viszonyáról, értelmiség és hatalom küzdelmeiről, mint Kemény Zsigmond tárgyában rokon 
remekműve, a Gyulai Pál. 

Humanista volt, nemcsak alkatilag és hatalmas klasszikus műveltségében, hanem az 
önmaga elé állított korlátokban is. Azt a meggyőződést vallotta, hogy ízlésünket iskolázott
ságunk, olvasmányaink determinálják, nagyon óvatosan nyúlt tehát a zsenialitás szóval 
leírható, tehát a hagyománytól látszólag független irodalmi jelenségek vizsgálatához. 
Irtózott a szellemtörténeti nagyotmondástól, ám sosem ragadt a filológiai kicsinyeskedés 
kátyújába. A műfajelmélet- és műfajtörténet volt az a metódus, amelynek alkalmazásával 
mégis meg tudta közelíteni a legnagyobb, legizgalmasabb kérdéseket is szeretett 16. 
századában. Tavaly megjelent, de jóval régebben írt könyve - amely vitairatnak indul - így 
tudott új, izgalmas képet festeni a szerinte utolsó magyar lovag, Balassi Bálint poétikájáról. 
E könyvében a leginkább érzékelhető végtelen szerénysége; csak mintegy véletlenül jegyzi 
meg, hogy több tucat trubadúr- és minnesanger-antológiát olvasott végig, de ez nem is 
számít, hiszen nem romanista vagy germanista; olvasottsága révén viszont találkozik 
érvelésében és csattanós eredményekhez vezet, hogy egyaránt ismeri Dantét és a kolozsvári 
városi jegyzőkönyveket. Csak sajnálhatjuk, hogy nem szentelt hasonlóképpen könyvet 
szeretett történetírójának, Forgách Ferencnek, akiről talán a máig legizgalmasabb portrét 
festette. E magyar Tacitus volt kedvence, de rengeteget tudott általában is a magyarországi 
latinságról. Mikor az 1970-es évek elején Louvain-ben megalakult a nemzetközi neolatin 
filológiai társaság, ott volt ennek az újjászületett vagy újjászervezett tudományágnak a 
bölcsőjénél, előadásában ismertette a magyarországi humanista latinság fő irányait; az 
újjáindított Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum sorozatszerkesztőjeként 
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pedig több mint tucatnyi értékes szövegkiadás kincseit tárhatta a hazai és a nemzetközi 
szakmai közvélemény elé. Óriási alázattal végezte e sokszor heterogén textológiai elvek 
alapján, különböző műhelyekben készült szövegkiadások összecsiszolását, olyan önmeg
tagadással, amely mindig osztályrészül jűt - a saját tudományos munka rovására is - a nagy 
kollektív munkák résztvevőinek. S neki már régebben is jutott ilyen munka, hiszen 
összességükben könyvnagyságú fejezeteket írt az akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv 
első két kötetébe. Itt hangsúlyok kiosztásával is új meg új megírandó, megoldandó felada
tokat tűzött ki a szakma elé; hogy példaként csak egyet említsek: Schödel Márton életmű
vének jelentőségére a nemzetközi magyarság-kép alakulásában először ő hívta fel a 
figyelmet. 

Azonban nem csupán Intézetünk nevében, hanem saját nevemben is szeretnék elbúcsúzni 
tőle, Tőled... - nehéz ilyenkor fogalmazni. Már egyetemista koromban megismertem, egy 
tanszéki kiránduláson, Pécsett. Majd azt is neki köszönhetem, hogy az Intézetbe kerülhet
tem gyakornokként, hiszen ő hívta fel figyelmemet felesége, felejthetetlen tanárnőm, Mayer 
Erika révén a pályázatra. Kezdettől egyenrangúan kezelte a gólyát, úgy tanított, hogy baráti 
beszélgetésnek tűnt minden, nem oktatásnak (gondolom, hogy nem én éreztem így egyedül 
a kvázi- vagy valóságos tanítványok közül). Nagyon meg lehetett szeretni, konferencián és 
kirándulásokon, itthon és külföldön, beszélgetés vagy munka közben. Egy-egy éjszakába 
nyúló szimpózium résztvevőjeként az ember kiszakadt az adott térből és időből, és valahol 
Erdélyben bolyongott 1570 körül, a Gerendiek birtokán vagy Kolozsvárott. 

Ezentúl a varázslatot már csak művei idézhetik fel nekünk. De most már örökre 
mindenkinek, aki ismerte és szerette ezt a nagyon magányos és nagyon szeretetre vágyó 
embert-kedvenc hőseivel ő is ott fog bolyongani; nekem például Veszprémben és Bécsben, 
Tours-ban és Amszterdamban, Pécsett és Szegeden. 

Isten Veled, kedves Tóni! 
Szörényi László 

Varga Imre nyolcvanöt éves 

Varga Imre ahhoz az I. világháború évtizedében vagy nem sokkal azt követően született 
irodalomtörténész nemzedékhez tartozik, melyre 1945 után az új szellemben fogant első 
nagy forrásfeltárások, az alapvető részkérdések kidolgozásai és szintézisbe foglalásai 
hárultak. Munkássága két csomópont, a 17-18. századi költészet és drámairodalom szöveg
hagyomány ozódása és textológiai kérdései körül kristályosodott ki. Kiemelkedő érdeme, 
hogy óriási mennyiségű magyar nyelvű vers- és drámaszöveget tárt fel, tett közkinccsé és 
értékelt, mégpedig úgy, hogy az értelmezés körébe következetesen bevonta az adott téma 
európai összefüggéseit. Ez a hatalmas forrásfeltáró munka jelentősen előmozdította az 
irodalomtörténet-írás fejlődését, s hozzájárult átfogó eszme- és művelődéstörténeti folya
matok megvilágításához. Varga Imre a szövegkiadás, szerkesztés és bibliográfiai munka 
több generációt átívelő folyamatosságát képviseli, s életművében nyomon követhetők az 
utóbbi évtizedek textológiai és bibliográfiai gyakorlatában bekövetkezett kisebb-nagyobb 
változások, hangsúlyeltolódások is. A szövegkritika gyakorlati problémái érdeklik elsősor-
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