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B A R T A J Á N O S 

EMLÉKEZÉS KERECSÉNYI D E Z S Ő R E 
1898. jún. 19 — 1945. márc. 24. 

Megemlékezést írni róla, az irodalomtudósról és pedagógus-
ról, az egykori fájdalmat és veszteséget még ma is érző jóbarát 
kötelessége, de zavarba is hoz. Alig 47 éves volt, amikor meg-
halt, s noha nagyszámú tanulmányt, cikket, egy monográfiát 
és egy jelentős antológiát hagyott maga után, életműve mégis 
bevégezetlen, csonka, tárgykörében is rendkívül megoszló — 
hogyan tudjunk róla ítéletet alkotni? S hogyan lehetne akár csak 
az életpálya belső történetét is megéreztetni? Csupa nagyhírű 
és nagymúltú intézménynél működött; a pápai református 
gimnáziumban kezdte, onnan került a pesti fasori evangélikus 
gimnáziumhoz, s a Trefort-utcai gyakorló gimnáziumon s az 
egyetemi magántanárságon át jutott el a debreceni irodalom-
történeti katedráig, amelyen nem egészen egy évet töltött. Ki 
idézi föl ennek az évnek a hangulatát, amelyet az szakított 
félbe, hogy 1944. március 19-e után előbb a Tisza-vonalat 
zárták le, majd sürgősen az egyetemeket is becsukták, s a 
Pesten lakó professzor nem tudott többé Debrecenbe lejárni? 
És hogyan idézzük fel utolsó hónapjainak sötétségét, amikor 
egy dunántúli falucskába húzódva, Horthy-katonák, majd 
nyilasok gőgjét tűrve küszködött rémlátásaival? És az utolsó 
éjszakát, március végén, amikor az apokaliptikus időkben a 
segélynek szánt orvosi beavatkozás végül is katasztrófát idézett 
elő? A pesti áprilisi napokban, a nagy és kényszerű vándorlás 
elültével heteken át lestük: ki maradt meg, ki honnan bukkan 
elő; rá hiába vártunk, nem tért vissza a népáradásból. S az 
azóta eltelt huszonöt év azt a két évtizedet, amelyben ő a tudo-
mányos és nevelői élet részese volt, egy elsüllyedt világ való-
színűtlen távlatába vetette vissza. 

De talán éppen ez a távlat s az új világból visszafordítható 
perspektíva teszi lehetővé, hogy egyéniségének és tudományos 
alkotásainak valódi értékei tisztán kirajzolódjanak. Érdemes 
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tehát felidézni, amit erről a félbeszakadt, de mégis gazdag 
tudósi—nevelői pályáról az emlékezés oly hosszú időn át is 
megőrzött. Az Eötvös-kollégiumban keltette fel Horváth János 
figyelmét, és első vállalkozása, bölcsészdoktori értekezése, a 
nagy vezető irányításával és némi külföldi inspirációk nyomán, 
új területre indult. A cím: Elvi kérdések a régi magyar irodalom-
ban (Eötvös-Füzetek 2., 1923) kevesebbet mond, mint amit a 
mű valóban nyújt . A szaktudományi magyar irodalomtörténet-
írás előtörténetét tárja fel, azt, ami még Czwittingert is meg-
előzte, s az irodalomtörténeti eszmélkedésnek elő- és utó-
szavakban, szerzői ajánlásokban, kolostori rendtörténetekben, 
félig magánjellegű megnyilatkozásokban és efféle helyeken 
fellelhető első megrezdüléseit. A kiindulás persze a mesternek 
az „irodalmi tudat"-ról alkotott koncepciója és „önelvű", 
tiszta irodalomszemlélete volt; ennek korai jelentkezéseit 
kellett kikutatni — és a koncepció maga, nyilvánvalóan 
modernizált formában, elkísérte Kerecsényit későbbi pályáján 
is. Legérettebb műve : Kölcsey-könyvecskéje is mutatja, hogy a 
korban az „új fogalmazású irodalom" kialakulása érdekli, és 
fontosnak tartja, hogy fejlődésünk már rálépett arra az útra, 
„mely a szépirodalmiság uralmához vezetett". Elvi alapjaira, 
érdeklődésének irányára, de legfőbb korlátjára is rávilágít egy 
mondat Kölcseyvel kapcsolatban : ismerteti azt a faragcsáló-
finomító eljárást, amellyel ez népdalkísérleteit létrehozta. „Az 
egyoldalú ihlet-esztétika lenézheti ezt a keservesen tudatos 
eljárásmódot." Az ő esztétikai eszménye ment volt ettől az 
egyoldalúságtól; rendszerének központi fogalma, az „irodal-
miság" az egyén és a kor hatókörében is az önmagára-eszmél-
kedést hangsúlyozta. Az, amit egy helyen az „irodalmi mon-
dat"-ról mond, éppen a külön, tiszta irodalmi szférába való 
átlépést és átemelést jelenti. Ezzel szemben az ő egyéniségében 
halványabb volt a költészetben rejlő elementáris erők átélése; 
a hiányból és a pozitívumból következett, hogy megelőző 
érdeklődési köréből kilépve múlt klasszikusaink közül éppen 
Kölcseybe tudta oly megértően beleélni magát. 

Központi érdeklődési köre, amelyre előbb céloztam, 
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logikusan adódott elindulásából. A hosszú foglalkozás révén 
egy kicsit megbűvölhette a régiség varázsa ; a régiben a moder-
net csírázni látni különösen izgató lehetett — modernen itt 
éppen a Horváth János értelmében vett ,,irodalmiság"-ot, a 
szépirodalmi igényt és még Bessenyei szavával a „világiság"-
ot értve. így merült bele a kései magyar humanizmus és a korai 
protestantizmus irodalmának tanulmányozásába, nagy tervek-
kel, de csak néhány szép részletmunkát sikerült tető alá hoznia 
(Humanizmusunk helyzetképe Mátyás után és Mohács előtt — 
It 1934; Humanizmus és reformáció között — A Magyarságtudo-
mány tanulmányai IX. 1937.; Kolostor és humanizmus Mohács 
után — A Magyarságtudomány tanulmányai IV. ; A „világi-
ság" néhány változata 16. századi irodalmunkban — ItK 1944). 
Tudott róla, hogy Horváth János szintézis-köteteinek sorában a 
reformáció következik, de hitte, hogy neki is van éppen ezek-
ről az átmeneti évtizedekről önálló mondanivalója. Mint 
egész nemzedékünknek, a szaktudomány oldaláról neki is — 
egyszer meg is mondta — legfőbb problémája az volt, hogy 
megálljon Horváth nyomasztó túlsúlyával szemben, hogy tőle 
tanulva függetlenedni tudjon tőle. így értve van tárgykör-
választásának valami meghökkentő merészsége. De élt a szaba-
dulásnak és az önállóságnak másik lehetőségével is: érdeklődési 
köre frissebb és rugalmasabb volt a már öregedő mesterénél. 
Van egy érdekes előadása az ezerkilencszáztízes évek magyar 
irodalomszcmléletéről (Két évtized irodalomszemlélete, 1900— 
1920 — Prot. Szle 1933.), s noha nem volt a huszadik század 
specialistája, számon tartotta az élő magyar irodalmat is. Egy 
csomó érdekes, szigorú, magasszintű napikritikájára emlékszünk; 
olyikban a nagyokat sem kímélte, ha megbotlottak (Móriczot 
meginti a Forr a bor hatáskereső átdolgozásáért). Igyekezett 
minél szélesebb határok közt mozogni; Thomas Mann Varázs-
hegyéről ő írta az egyik első magyar ismertetést. 

És mégis : ez a mozgékony, sokoldalú elme ma már nagyon 
kevéssé él benne akár a szakma, akár az irodalmilag képzett 
közönség tudatában. Erre a már említett negyedszázad kü-
lönleges okokat is szolgáltatott. Hagyatékának csaknem 
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teljes egésze szétszórtan lappang a harmincas-negyvenes évek 
folyóirathasábjain. Egyrészük nyilvánvalóan kihullt az idő 
rostáján, de felújításul egy kicsiny, igényes válogatás nem hozna 
szégyent könyvkiadásunkra. Mai szemmel nézve nem a leg-
kedvezőbb az életmű konstellációja; hogy úgy mondjam, a 
csillagok nem kedveznek neki. A tizenhatodik század irodal-
máról csak tanulmányokat publikált, halála felelős a monográ-
fia elmaradásáért — ezeket a tanulmányokat pedig most már 
akarva-akaratlan a Horváth-monográfia árnyékában látjuk. 
(Hadd jegyezzem meg legalább zárójelben, hogy csöppet sem 
vagyunk igazságosak. A „világiság" néhány változatáról írt 
értekezése pl. nemcsak hogy ma is érdekes olvasmány, de szak-
tudományunknak is számolnia kell vele. Az a harc, amelyet a 
világi bölcsesség és poétaság, a filozófiai igény, a humánum, 
az önelvű szépség és szépirodalom kultusza vív diadalmasan 
vagy visszábbszorítva a skolasztikával és a középkori vallásos-
ságnak az egész emberre és egész életre kiterjedő igényével, majd 
a reformáció új hitbizonyosság- és üdvözülés-buzgalmával, 
egyike a 16. század leglényegesebb eszmei folyamatainak. 
Kerecsényi a filológus alaposságával és a fejlődést kereső szem-
lélettel állítja sorba a profán szemlélet és törekvések egykorú 
dokumentumait . Nem érdekes látvány-e ezek szívós tovább-
élése a totális nyomás ellenére?) Egyetlen önálló kötete, egy-
úttal az egész életmű kiemelkedő dokumentuma Kölcsey-
könyvecskéje a Franklin Magyar írók sorozatában. Mint korá-
nak produktuma is figyelmet érdemel: annak a humanista 
körnek a légköre is érzik rajta, amelyhez írója akkoriban tar-
tozott. Igen, de megjelenésekor már készen volt, és 1945-ben 
bevonult a magyar irodalmi köztudatba Révai József Kölcsey-
tanulmánya. Az új, marxista Kölcsey-kép egy csapásra ár -
nyékba szorította a régit ; ki tudott volna akkor vele szemben 
mást mondani? Aztán egyszerre, teljesen váratlanul, előkerül-
tek Kölcsey kiadatlan hagyatékának hatalmas tömbjei, amelyek 
alapján újra kell rajzolnunk a fiatal géniusz világnézeti fejlődésé-
nek útját. Ezek az árnyak azonban inkább csak közelről olyan 
nagyok. Ma már a Révai-féle Kölcsey-képpel kapcsolatban is 
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fölmerül egy-két „va jon" ; lényeges elemeit bedolgoztuk a 
korszerű szemléletbe, de tovább is fejlesztettük, és túl is kell 
haladnunk rajta. És mindezek tudatában Kerecsényi munkáját 
úgy kell tekintenünk, mint egy hasznos lépést az igazi Kölcsey-
kép kialakításához. Ha értékelni akarjuk, gondolnunk kell a 
sorozatra is, amelyben napvilágot látott: kevéssé filológiai és 
metodikus igényű, könnyedebb hangvételű, a beleélést és 
szeretetet dokumentáló, csaknem esszé-szerű pályaképek jelen-
tek meg benne. Alapszemléletének megfelelően Kerecsényi 
is irodalmi Kölcsey-portrét akart festeni, az akvarell vagy a 
tollrajz finomságával. De a képnek vannak ma is megkapó 
vonásai. A költői-közírói-esztétikusi magatartás kialakulását 
és változásait mély beleéléssel tudja nyomon követni; a jellem-
tani és a poétikai érdek együtt jelentkezik, mindenesetre az 
utóbbinak uralma alatt; a Horváth János-féle műfajfejlődési 
kategóriákat önállóan és szabadon alkalmazza. Ma a verselem-
zések korában időszerűnek érezzük néhány miniatűr interpre-
tációját, és a lírai változatok iránti finom érzék feledteti vagy 
enyhíti az egész portré tagadhatatlan belterjességét. 

A tudós Kerecsényi nemcsak ilyen mivoltában, hanem k ö -
zépiskolai tanárként és pedagógiai eszmélkedőként is él egy 
egész nemzedék tudatában. Számos ambiciózus tudósjelölttel 
ellentétben nem érezte számkivetésnek a középiskolát, pedig 
Eötvös-kollégiumi reményekkel és egy évi párizsi ösztöndíj 
után jutott el a pápai gimnáziumba. Teljes egyéniségével, 
tehát emberi-nevelői étosza mellett tudományos intellektusá-
val is beállt a gimnáziumi magyartanítás szolgálatába. N e m -
csak kiválóan és ambícióval tanított, de leásott az elvi-elméleti 
alapokig is: az irodalomtanítás módszertana úgy érdekelte, 
mint irányítója és tudatosítója annak a napi munkának, ame-
lyet ki nem apadó passzióval folytatott. Tankönyvek, olvas-
mányok, feldolgozási módszerek iránti érdeklődését egy 
körülmény aztán váratlanul nekilendítette. A Horthy-korszak 
legelején a kultuszkormány létrehozott, az évtizedes örökség 
némi lazításával, egy új gimnáziumi tantervet, amely élt ugyan 
vagy másfél évtizedig, de az új idők ostromát nehezen állta. 
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A középfokú oktatásügy ez évtizedekben Európa-szerte for-
rongásban volt. A polgári kultúrkoncepció megrázkódtatásai, 
a hagyomány konszolidációjának kísérletei színezték és fű tö t -
ték az új elgondolásokat; Nyugaton egyre-másra új közép-
iskolatípusok születtek meg. A harmincas évek közepén 
erősödtek fel hazánkban a reformtörekvések annyira, h o g y a 
kultuszkormány rászánta magát a középfokú iskolarendszer 
gyökeres átszervezésére. Az akkor már pesti tanár Kerecsényi 
kapta a megbízást a gimnáziumok új magyar nyelvi és irodalmi 
tantervének és utasításainak elkészítésére. Ma már bizonnyal 
kevesen tudják, micsoda frontáttörés történt akkor. Az akkori 
gimnázium magyar oktatásának tagozódása némi lazítással 
még mindig az újhumanista örökséghez igazodott. Megvolt a 
maga éve a stilisztikának, a retorikának és a poétikának; az 
elmélet eléggé zárt keretei szabták meg az év olvasmányanya-
gát és oktatói célkitűzéseit is: a növendék ismerje meg a m ű f a -
jokat és a stilisztikai-retorikai kategóriákat. Ezeket a kereteket 
dobta félre az új, Kerecsényi-kidolgozta tanterv. A műfa j és 
elméleti célkitűzés elvesztette uralkodó jellegét, a második 
vonalba került, és átengedte helyét az évről évre a gyermek 
életkorához igazodó konkrét nevelési célkitűzéseknek. Az olvas-
mányokat egy-egy osztályon belül eszmei-tartalmi célok sze-
rint válogatták és csoportosították, történelmi, honismereti, 
világképet adó keretekbe foglalva őket. A tankönyv pedig 
nemcsak olvasmányokat adott, hanem modern, a fejlettségi 
fokhoz igazodó feldolgozó apparátust is, többnyire kérdések 
formájában. Ezek irányították az óra konkrét menetét, és ezek 
keretébe fértek bele a műfajra, nyelvre, stílusra vonatkozó 
tudnivalók. Maga Kerecsényi is szerkesztett tankönyveket; 
döntő újdonságuk volt az olvasmányokban az élő magyar 
irodalom térhódítása. Félévszázados, helyenként áporodott 
olvasmánykészlet tűnt el, ill. frissült fel a Nyugat vagy a 
húszas-harmincas évek reprezentatív alkotásaiból vett szemel-
vényekkel. Még emlékszem — és az utólagos kételkedőket 
ez győzze meg Kerecsényi tantervének és tankönyveinek 
modernségéről és haladó jellegéről — milyen szívós harcot 
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folytatott ellene inkább a kulisszák mögött, mint előtt Pintér 
Jenőék tábora. A gyakorlati kivitelre az egykori diákok emlé-
keznek vissza — csaknem rajongásig menő szeretettel. Óra-
vezetéséről némi képet ad az a kis elmélkedés, amelyet a fasori 
gimnázium 1930—1931. évi értesítőjében, tehát még a reform 
előtt közölt A magyar olvasókönyvről címen. Akkoriban munka-
iskolának nevezték ezt a módszert, amely erős mértékben és 
modern módon a tanulók öntevékenységére épített. Órái 
életszerűek voltak, mert munkára, szellemi erőfeszítésre nevel-
tek; az ismeretanyagot a diáknak magának kellett felfedeznie 
és megfogalmaznia. Az irodalmi fogalmak megismerésében és 
bevésésében az induktív módszernek kell uralkodnia. Kortör-
téneti dokumentum a kis cikknek a kor magyar olvasókönyvei-
ről adott éles bíráló jellemzése — és a jó tankönyv megszer-
kesztettségéről, az olvasmányfeldolgozás menetéről, egyes 
lépéseiről mondottak még ma is szolgálnak nem csekély 
tanulsággal. 

Igyekeztem a magam emlékei nyomán képet rajzolni a tu-
dós és pedagógus Kerecsényiről. Lassan az u tókor számára 
ezt csak az közvetíti, ami alkotásaiból nyomtatásban megma-
radt. Teljesítményének nagyrésze széthullt az időbe; nagynak 
induló egyetemi előadása : A magyar irodalmi népiesség Petőfi 
után, néhány egykori hallgató följegyzésében maradt fönn — 
talán. S a legértékesebbet meg csak foszlékony emlékek 
őrzik : eleven egyéniségét, amelyből mértéktartó, józan igényes-
ség és világosság sugárzott; a nagy aktivitással jól megfért egy 
kis csöndes szemlélődő hajlam és az igényességgel a humor-
érzék. Ökonomikusán beosztott élet volt az övé, amely nem 
zárkózott be a könyvek közé. Helyet kapott benne a zene, a 
színház, barátok és szakmabeliek társasága ot thon vagy az 
irodalmi kávéházban. Neki nem kellett „feloldódnia", mert 
nem voltak görcsei vagy merevségei. 

A megmaradtak őriznek emlékeik között egy csoportképet, 
amely talán Kerecsényiék lakásán készült — baráti vendégsé-
gen. Akiket ábrázol, azok közül hárman — nagyjából egy-
ivásúak — nem jöttek vissza a népáradásból: Dezső, Halász 
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Gábor és Szerb Antal.(S a felvételt készítő Sárközi György sem) 
Ez a kép segít bennünket hozzá, hogy megpróbáljuk Kerecsényi 
helyét megkeresni a két háború közötti szellemi térképen. Nem 
tartom teljes mértékben találónak, ha csak a szakmai irodalom-
történészek között, a Horváth-tanítványok sorában helyezzük 
őt el. Ott is volt, alkotott is, mint láttuk, de hát a Horváth-
tanítvány ahány, annyiféle; zárt csoportot n e m képeztek 
soha. Mindenesetre a hivatali szakmához fűződő kapcsolatai 
hozhatták meg számára az egyetemi magántanárságot és az 
akadémiai levelező tagságot. Teljességgel mégsem volt köztük 
a helye. A harmincas évektől baráti és eszmei alapon volt tagja 
egy társaságnak, amely már majdnem csoportot alkotott. A 
Nyugat második nemzedékének literátor és esszéista szárnyából 
kinőtt egy urbánus-humanista közösség, ennek volt ő szimpá-
tiái és emberi-politikai magatartása révén tagja, s a súlyt, a 
tudósi igényt is képviselte benne. A maguk művelt, humanista 
szintjén a magyar tudomány és irodalom elszolgaiasítása ellen 
küzdöttek; l á t t ák a fasiszta veszélyt és próbálták megelőzni a 
tudomány és a publicisztika legnemesebb eszközeivel. Családi 
otthon, kávéházi sarok volt a színhelye hosszú beszélgetéseik-
nek, tűnődéseiknek. Az áradat, amelyet meg akartak előzni, de 
nem menekülve előle, végül is elsodorta őket. Egy világgal 
együtt süllyedtek el; huszonöt év távlatából, egy új világ merő-
ben új perspektívájából hadd emlékezzünk rájuk egy villanás-
nyira, s hadd őrizzük és adjuk tovább azt, amire még emléke-
zünk. 


