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Oktatóként nemzedékekkel 
osztotta meg széles körű isme-
reteit, irodalom- és művelődés-
történészként gazdagította az 
irodalomtudományt az ötven 
éve elhunyt Jancsó Elemér 
irodalomtudós.
» KOZMA DEZSŐ

M ég békésnek látszó új év-
század küszöbén született 
Marosújváron 1905-ben. 

Egy évben József Attilával, akihez 
személyes kapcsolat fűzte. Ötven 
évvel ezelőtt halt meg Kolozsváron, 
az itteni Házsongárdi temetőben 
nyugszik, számos szellemi elődjének 
szomszédságában.

Egyéni és közösségi életeket pró-
bára tevő, háborúk szabdalta viszo-
nyok közepette a kultúra jelentette 
számára az eligazodás lehetőségét, 
nemegyszer a menedéket. Tudását 
több nemzedékkel osztotta meg; 
jómagam tanítványa, később kol-
légája lehettem a kolozsvári Bolyai, 
majd a Babeș–Bolyai Egyetem Ma-
gyar Irodalomtudományi Tanszé-
kén. Most mégis keresem a szemé-
lyiségéhez illő szavakat: létformája 
volt az irodalom, a kultúra rejtett 
kincseinek a feltárása.

Tudós tanár volt, művelődé-
sünk múltjának lelkes búvára, él-
ményeinek részesévé tudta tenni 
hallgatóit – óráin, társalgás köz-
ben, otthoni környezetében. Je-
lenhez szólóan beszélt, mesélt el-
múlt korok eseményeiről, íróiról, 
műveiről. Ismeretei rangos szel-
lemi műhelyekben érlelődtek: a 
kolozsvári Református Kollégium 
tanulójaként (később tanáraként), 
a budapesti Eötvös Kollégiumban, 
a párizsi Sorbonne-on, a kolozs-
vári egyetemen. Fiatalon résztve-
vője lesz az új körülmények között 
bontakozó irodalmunknak, véle-
ményeket megosztó csatározások-
nak (Az erdélyi magyar líra tizenöt 
éve, 1934; Az irodalomtörténetírás 
legújabb irányai, 1934; Erdély iro-
dalmi élete 1918-tól napjainkig, 
1935; Erdélyi jelleg a magyar iro-
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Jancsó Elemérnek létformája volt az irodalom

Jancsó Elemér irodalmár (Marosújvár, 1905 – Kolozsvár, 1971)

»  Tudós tanár 
volt, művelődé-
sünk múltjának 
lelkes búvára, 
élményeinek 
részesévé tudta 
tenni hallgatóit – 
óráin, társalgás 
közben, otthoni 
környezetében. 
Jelenhez szólóan 
beszélt, mesélt 
elmúlt korok 
eseményeiről, 
íróiról, műveiről.

dalomban, doktori értekezés, 1926, 
gépiratban).

Reményik Sándor (akinek költésze-
tét az elsők között értelmezte) ilyen-
képpen írt 1919-ben: „...a művészi 
tetszés az ember lelkében nem olyan 
izolált és független jelenség ahogyan 
sokan gondolják. Ellenkezőleg, na-
gyon sok szálból tevődik össze, ke-
letkezési feltételei vannak, mint min-
dennek a világon...” Jancsó az erdélyi 
magyar líra másfél évtizedére vissza-
tekintve hasonlóképpen vélekedik, 
fogalmazza meg ars poeticáját kortár-
sai és önmaga számára: „Az erdélyi 
irodalomról írni ma nemcsak hasznos 
dolog, de sürgető kötelesség is. (...) Az 
irodalomtörténész feladata a ma iro-
dalmával szemben csupán az, hogy 
rámutasson ne csak az egyes írókra 
és irányokra, de az irodalom kulturá-
lis és társadalmi vonatkozásaira is.” 
Részt vesz a lezáruló Ady-életmű kö-
rüli vitákban, tervezte a magyar iro-
dalom itteni történetének megírását, 
egy erdélyi irodalmi múzeum meg-
teremtését. (Érdemes megjegyezni: 
sokáig méltatlanul elfeledett testvére, 
Jancsó Béla is bekapcsolódott ezekbe 
a vitákba.) 

Jancsó Elemért a magyar irodalom 
egyik jelentős időszakának, a klasz-

szicizmus és a romantika korának 
kutatójaként, egyetemi professzor-
ként tartja számon az irodalmi köz-
tudat. Okkal és joggal. Mint oktató 
nemzedékekkel osztotta meg széles 
körű ismereteit, irodalom- és műve-
lődéstörténészként gazdagította az 
irodalomtudományt. Irodalomtörté-
neti munkásságának fő területéről 
árulkodik az 1966-ban megjelent 
könyvének címe is: A felvilágosodás-
tól a romantikáig. Könyvének címével 
is jelzi, nem húzott éles határvonalat 
az egyes irodalmi korszakok (különö-
sen az erdélyi) teljesítményei közé. 
Az irodalmi-művészeti folyamatokat, 
az alkotói pályákat, a műveket tár-
sadalmi-történelmi léthelyzetben, 
más művészetekkel kölcsönhatásban 
vizsgálta, értelmezte. (Természetesen 
nem kerülve meg az esztétikumot és 
az alkotó egyéniségének jelenlétét 
egy-egy műalkotásban). Meg is fogal-
mazta irodalomtörténeti módszerét: 
„A felvilágosodás és a romantika ter-
mékenyítő hatása így él tovább egy új 
írónemzedékben, a múlt hagyomá-
nyai és a jelen időszerű követelései 
így fonódnak szervesen össze emberi 
sorsokban, tudósi helytállásban és 
maradandó értékű művekben.”

Egyetemi tankönyvét 1969-ben 
irodalmi szempontokat sajnos csak 
részben érvényesítő, inkább ideoló-
giai elvárásokat igénylő viták szorí-
tásában jelentethette meg (A magyar 
irodalom a felvilágosodás korában, 
Bukarest, 1969). A közvetlenül halála 
után – Szigeti József egyetemi tanár 
átfogó, az életművet szélesebb össze-
függésekben elemző bevezetőjével – 
kiadott válogatás társadalmi közegbe 
ágyazva, árnyaltan tárja elénk Jancsó 
Elemér életművét (Irodalomtörténet 
és időszerűség, 1972). Ennek mintegy 
folytatásaként kortársai egész sorát 
keltette életre, Mózes Huba válogatá-
sában (Kortársaim, 1976). Talán mon-
danom sem kell, mindez csupán íze-
lítő Jancsó Elemér több száz, jórészt 
folyóiratokban, lapokban, különbö-
ző kiadványokban olvasható, illetve 
kéziratban maradt forrásértékű írá-
saiból, különös gonddal összegyűj-
tött irodalmi levelezéséből. Ideje 
lenne feltérképezni kultúránk műhe-

lyeinek megteremtését szorgalmazó 
működését. Az Erdélyi Ritkaságok 
könyvsorozatának szerkesztőjeként 
közreadta régi magyar írók, személyi-
ségek portréit, elérhetővé tette az Er-
délyi Magyar Nyelvművelő Társaság 
iratait. Szövegkiadásaival, az oktatást 
szolgáló irodalmi válogatásaival éb-
ren tartotta – többek között – Aranka 
György, Bod Péter, Bölöni Farkas Sán-
dor, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, 
Kuncz Aladár és a kolozsvári magyar 
színészet örökségét. Később – mint a 
Román Akadémia magyar nyelvű fo-
lyóiratának, a Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Közlemények főszerkesztője 
– újabb tanulmányaival tette teljeseb-
bé ismereteinket. Doktori dolgozatok 
irányításával kezdő kutatókkal ked-
veltette meg irodalmi múltunk feltá-
rásának szépségeit.

Az egyetemes szellemi és művelő-
dési törekvéseket otthoni szemmel 
kísérte, avatta nemzeti szükséglete-
ink részévé. Egyik gyakran emlege-
tett költőnkhöz, Batsányi Jánoshoz 
hasonlóan, a franciaországi változá-
sokat hazai talajba oltva képzelte el. 
Ezt tette akkor is, amikor élete végén 
– Ady költészetét csorbítani próbáló 
költőkkel perlekedve – az örökségün-
ket őrző, abból építkező, a költésze-
tünket megújító Ady Endrét mutatta 
fel példaként a nagy vihart kiváltó vi-
tában. Az egykori vitacikkeit eszünk-
be juttató hévvel, meggyőződéssel.

Az ismert irodalomtörténész, 
Bíró Ferenc ezekkel a szavakkal bú-
csúztatta: „Hogy az erdélyi kultúra 
történetének az általa elsősorban 
kutatott évszázadnyi területét ma 
olyan izgalmasnak és értékekben 
gazdagnak látjuk, az jelentős rész-
ben az ő tanulmányainak köszön-
hető”. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen 2020-ban doktori dolgo-
zat készült (szerzője Molnár Ildikó) 
Jancsó Elemér 1944-ig terjedő iroda-
lomtörténészi munkásságáról. Érté-
kes könyvtárának , kéziratainak egy 
részét – fi a, az egykori színművész 
Jancsó Miklós jóvoltából – az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár őrzi.

A szerző irodalomtörténész, 
nyugalmazott egyetemi tanár

AR
CH

ÍV

FO
RR

ÁS
: 

TA
SZ

.R
O

» K. J.

M iután betegség miatt két alka-
lommal is kénytelenek voltak el-

halasztani Örkény István Tóték című 
darabjának bemutatóját, nagy remé-
nyekkel várja a premier új, vasárnapi 
időpontját a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház társulata. Bocsárdi Lász-
ló rendező szerint a világirodalom leg-
jelentősebb drámai művei közé sorol-
ható Örkény groteszk színpadi játéka, 
vasárnap este 17:30-tól láthatják elő-
ször az érdeklődők a színház nagyter-
mében. A mű valójában egy szürreális 
vízió a kiszolgáltatottságról. Kiinduló-
pontja a félelem, mely lassan őrületté 
változik. Tóték egyetlen fi a az orosz 
fronton harcol, és rábeszéli idegkime-
rültségben szenvedő felettesét, hogy 

szüleinél, Mátraszentannán pihenje 
ki a háború fáradalmait. Az őrnagy 
meg is érkezik a hegyi faluba, a Tót 
család pedig mindent megtesz, hogy 
a kedvére tegyen, abban a reményben, 
hogy így az őrnagy pártfogása alá ve-
szi majd gyermeküket a harctéren. Bo-
csárdi László szerint óriási lehetőség 
és egyben óriási kihívás is a társulat 
számára, hogy rangjához méltóan tud-
ja megszólaltatni ezt a rendkívül fon-
tos szöveget. Az előadás nem konven-
cionális formában dolgozza fel Tóték 
történetét. A főbb szerepekben Mátray 
Lászlót, Kónya-Ütő Bencét, D. Albu 
Annamáriát, Vass Zsuzsannát, Erdei 
Gábort, Nemes Leventét és Beczásy 
Áront láthatja a közönség. A bemuta-
tót követően november 23-án, 24-én és 
30-án lesz újra műsoron a Tóték.

Végre bemutatja a Tótékat a sepsiszentgyörgyi színház

»  A világiroda-
lom legjelentő-
sebb drámai mű-
vei közé sorolható 
Örkény groteszk 
színpadi játéka.

Örkény Tóték című darabja szürreális vízió a kiszolgáltatottságról




