
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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ban, így mindenekelőtt a szövegrekonstrukció és az olvashatóság szempontjainak együttes 
figyelembevétele, a szövegek mögött felsejlő író, másoló, kompilátor emberi arcának 
megragadása, miközben tisztában van a textológus kiszolgáltatottságával, a textológiai 
munka bizonytalansági tényezőivel, a formalizálható elvek és szabályok korlátozott érvé
nyességével. 

Tudósi alkatát az általa művelt terület igényeivel összhangban a személyes becsvágy 
teljes háttérbe szorítása, a fáradságot nem kímélő, személytelen erőfeszítés tisztelete, az 
alázat és a folyamatos önkritikára való képesség jellemzi. Szigorú aszkézissel párosuló, 
folyamatosan kialakított módszerességéhez máig hü maradt, melyhez elfogulatlan tárgy-
és munkaszeretet, önmagával szembeni igényesség, magas teljesítőképesség és az új 
feladatok vállalásának kedve kapcsolódik. Munkastílusának fontos összetevője emberség
től áthatott melegszívűsége, az együttműködési készség, valamint az, hogy a fiatal kutatók 
felé is nyitott és párbeszédre képes. 

A születésnapi számvetésnek nem feladata a teljes pályakép és munkásság áttekintése, 
legyen szabad azonban legalább utalásszerűén felidézni Varga Imre eddigi életútjának és 
szellemi fejlődésének néhány - a generációs távolság és az ünnepelt tartózkodó egyénisége 
miatt - kevéssé ismert összetevőjét. Hatgyermekes családban, utolsóként született, s apja 
korai halálát követően anyja egyedül, nehéz anyagi körülmények között nevelte. A gimná
ziumban végig jeles tanuló volt, s ma is szeretettel emlékezik vissza jászberényi tanáraira, 
köztük elsősorban Vajtai István irodalomtörténészre, akitől számos ösztönzést kapott. Az 
egyetemen Császár Elemértől, Horváth Jánostól és Eckhardt Sándortól tanulta a legtöbbet. 
Évfolyamtársai között volt Huszti Dénes, Kosáry Domokos, Lotz János, Sőtér István, Szabó 
Árpád, Szabó Dénes, Vajda György Mihály és Vayer Lajos. Az Eötvös Kollégiumban Gáldi 
Lászlóval, Sziklay Lászlóval és Révész Györggyel alkotott egy ,,család"-ot. Fontos lökést 
adott a régi magyar irodalom iránti érdeklődésének, hogy harmadéves korában megnyerte 
a kuruckori költészet témakörében kiírt egyetemi pályázatot, s némileg kibővítve ez a 
munkája lett első tudományos publikációja. Az 1936/37-es tanévet francia állami ösztön
díjjal Párizsban töltötte s a francia népköltészet műfajaival foglalkozott. A következő 
tanévben fizetés nélküli tanársegéd lett az egyetemen. A negyedik év végén doktorált, majd 
helyettes gimnáziumi tanári állást kapott Budapesten. Ezt huszonhárom évi magyar, francia 
és orosz szakos tanári munka követte Jászberényben. Meghatározó fordulatot jelentett 
pályáján, hogy disszertációja alapján Klaniczay Tibor 1953-ban felkérte, vegyen részt a 
Régi Magyar Költők Tára szövegkiadói munkálataiban. Ekkor került kapcsolatba az 
alakulóban lévő Irodalomtudományi Intézettel, melynek 1958-ban lett munkatársa. Idejét 
néhány évig még megosztotta a tanítás és a kutatás között, majd 1960-ban Budapestre 
költözött, s ettől kezdve teljes energiáját a tudományos munkának szentelhette. 

Eddigi munkásságára visszapillantva megállapítható, hogy Varga Imre az irodalomtu
domány teljes műfaji skáláját műveli. A szövegkiadói feladatok mellett részt vett a hatkö
tetes irodalomtörténeti kézikönyv második kötetének megírásában, alapvető monográfiákat 
szentelt a kuruc küzdelmek költészetének és a protestáns iskoladrámának, s társszerzőként 
jegyzi az irodalomtörténeti bibliográfia első kötetét. Több hasonmás kiadást gondozott, 
antológiát szerkesztett, forrás- és irodalomjegyzékeket állított össze, s fontos tanulmányo
kat közölt a 17-18. századi költészet és drámairodalom témakörében. Könyvbírálatait a 
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legapróbb részletre kiterjedő figyelem avatja a textológiai irodalom maradandó darabjaivá: 
az általa bírált szövegkiadásokat többnyire az ő recenziójával együtt érdemes használni, s 
a textológia elméletét és módszertanát érintő megjegyzéseit is jórészt ezekben olvashatjuk. 
Az irodalomtudományt nemzetközi szinten is képviseli, s a tours-i konferenciákon való 
részvétel mellett Klaniczay Tiborral együtt ő szerkesztette az 1970-es évek magyar barokk
kutatását reprezentáló francia nyelvű tanulmánykötetet. 

Amikor a Régi Magyar Költők Tára munkálataival párhuzamosan a drámakiadás belé
pett az Intézet programjába, alapító tagja lett a XVIII. századi Osztály keretében működő 
drámakutató munkaközösségnek. Ekkor került figyelme középpontjába a 17-18. századi 
iskoladráma, melynek egyik legjobb ismerője. Az 1980-as évek második felétől az RMKT 
17. századi sorozatának részben vagy teljes egészében általa sajtó alá rendezett hat vaskos 
kötete mellé felsorakoztak a barokk iskolai színjátszás szövegeit, forrásait és irodalmát 
közzétevő kötetek, melyek - több társszerzővel együtt - ugyancsak az ö szerkesztésében, 
sajtó alá rendezésében és kiadásában készültek. Munkássága kiteljesedését tanúsítja ötven
nél több, különböző műfaj- és tématörténeti kérdésekkel, szerzőkkel foglalkozó tanulmá
nya. Ezekből egy átfogó irodalomtörténeti koncepció körvonalai bontakoznak ki, melynek 
három alappillére a beható szövegismeret, a komparatív szemlélet, valamint az irodalom-
és eszmetörténet szoros összetartozása. Munkájának társadalmi elismerését jelzi, hogy 
oktatói tevékenységéért kiváló tanári kitüntetést, Jászberénytől díszpolgárságot, a kuruc 
költészet antológiájáért nívódíjat, tudományos életművéért pedig akadémiai doktori foko
zatot kapott. 

A 85. születésnap alkalmából a szakma köszönetét és megbecsülését tolmácsoljuk Varga 
Imrének. Szívből kívánjuk, hogy megőrizze töretlen alkotóképességét, befejezze a latin 
nyelvű drámaszövegek sajtó alá rendezését és a jezsuita iskolai színjátszás monográfiáját, 
időt szánhasson tudományos eredményeinek összegzésére, így mindenekelőtt tanulmányai 
kötetbe gyűjtésére, s még sokáig gyakorolhassa a conservatio sui mára csaknem teljesen 
feledésbe merült sztoikus-humanista adományát mindannyiunk gazdagodására és örömére. 

Tüskés Gábor 

A hetvenéves Bodnár György köszöntése 

Illés Endréről írott hosszú, pályakép-értékű tanulmányában idézte a tárgyalt író kijelen
tését arról, hogy az életrajzi tények csak annyiban érinthetők egy szerző elemzésekor, 
amennyire azok valamelyest is részét képezik az életműnek. Ennek szellemében kell 
kiemelnünk Karcagot, a most ünnepelt irodalomtudós szülővárosát, hiszen sokszor szőtte 
bele hálás emlékezéssel írásaiba; például Móricz Kerek Ferójának elemzésébe, hiszen 
gyermekkori élményei alapján ráismerhetett a nagykunsági tájnyelv megannyi elemére a 
regényben; vagy Szép Ernő-tanulmányába, hiszen az alföldi kisváros, amely az írót 
elindította, oly rokon az ő szülőföldjével. A karcagi református gimnáziumot Béládi 
Miklós-portréjában emlegeti mint az oly korán eltemetett barát és pályatárs békési gimná
ziumának rokonát; az igazi felnevelő és kirepítő fészket, az Eötvös Collegiumot pedig 
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