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Mint nemzetiségtörténész minden sorával azt igyekezett doku-
mentálni, hogy a nemzetiségi elnyomás minden formája rossz és ellen-
szenves. Mint irodalomtörténész azt mutatta be, hogy a magyar 
irodalom és műveló'dés valóban időtálló nagyjai a felvilágosodástól, 
Bessenyeitől, Kazinczytól kezdve Adyig, Móriczig, József Attiláig ; 
mindig a nemzeti türelmetlenség ellen és a nemzetiségi egyenjogúság 
mellett foglaltak állást. 

PAJKOSSY GYÖRGY 

BELIA GYÖRGY 
1923-1982 

Jelzőkkel próbálom megidézni magamnak, s valamelyest azoknak is 
talán, akik nem ismerték. Szerény volt és türelmes, de nem hajlítható, 
sokoldalú, lelkiismeretes, utolsó éveiben már fáradt, hajszolt, ám ha 
érdekelte valami, fáradhatatlanul tevékeny, előzékeny és segítőkész, 
noha nehezen oldódó, úgylehet túlontúl is fegyelmezett. Azokra a 
professzoraimra emlékeztetett, akik a nagyváradi premontreieknél 
tanítottak - erdélyi születésű volt ő is - , vagy a múlt század második 
felének magyar tudósaira, az egykori lateinerek legjobbjaira. 

Huszonéves korában fényes szellők fújták az ő lobogóját is, de 
csakhamar szűkebbre vonta - kellett vonnia? - érdeklődése, munkája 
körét: a gazda bekeríti házát - idézhette volna Babitsot. A Széchényi 
Könyvtár kézirattárának munkatársa lett, a Babits-hagyaték első fel-
dolgozója; 1954-ben Sándor Annával együtt írt tanulmányának, majd a 
Nyugat első korszakával, a fiatal Babitscsal foglalkozó dolgozatainak 
nagy szerepük volt a Nyugat-kutatás fellendülésében. Érdeklődése, 
munkája vezette el Hatvany Lajoshoz, akivel hamarosan összebarátkoz-
tak, egy remek antológiát állítottak össze (Magyarok beszélnek, 1957), 
s akinek halála után sajtó alá rendezte munkáit, levelezését; Belia 
György szabad szellem volt, s csak aki nem az, annak kell csodálkoznia 
elfogulatlanságán, azon, hogy igencsak különböző, sőt ellentétes vér-
mérsékletű és nézetű emberekkel értett szót, ha olykor vitában is. 
Barátai közt sok volt az erdélyi, talán a közös gyermekkori élmények, 
de az újabb keserűségek miatt is: Jékely Zoltánnal a Duna-parton 
sétáltak, Kolozsvári Grandpierre Emillel a budai helyekbe kirándultak. 

Csöndes, szomorú mosollyal beszélt élete mélypontjairól, arról, 
hogy 1957-ben elbocsátották a könyvtárból, majd a „tudományos 
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tárgyilagosság" súlyos vádjával egy tudományos intézetből. Irodalmi 
segédmunkákra kényszerült, néhány évig tanított is, s nem azt és ott, 
amit és ahol szeretett volna. Az Európa szerkesztőjeként, utóbb mint a 
Szépirodalmi Könyvkiadó klasszikus csoportjának vezetője - paradox 

! módon — jobban érvényesíthette pedagógiai éroszát: arra is maradt 
ideje, ereje, hogy megtanítsa az új kollégákat a filológiai módszerekre, 
ha már oly keveset hallottak róluk az egyetemen. Mert katedra nélkül is 
tanár volt, mint ahogy tudományos fokozat nélkül tudós. 

Aki nem volt bizalmas barátja, csak ritka ironikus-önironikus meg-
jegyzéseiből gyaníthatta, mennyire fájlalja a román irodalom, törté-
nelem kitűnő ismerője, hogy nem foglalhatja össze mindazt, amit a 
közép-európai és kelet-európai művelődésről, sorsról tud: összehasonlít-
hatatlanul többet, mint e tárgykör vulgarizátorai, torzítói. Feltehető, 
könyveket búvárolt át egy szanatórium címéért, ahol Adyt kezelték, 
napokig böngészett a hírlaptárban, hogy megtalálja egy hajdani váradi 
kereskedő keresztnevét. Szövegkiadásai egyre pontosabbak, gazdagabbak 
lettek, szűkszavú, de távoli összefüggésekre világító jegyzetei értelmez-
tek; aki a Nyugat-tal foglalkozik ezentúl, nem kerülheti meg őket. (A 
lexikális teljesség igénye nélkül: Ady Endre válogatott levelei, 
1956;Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése, 1959; Levelek Hatvany 
Lajoshoz, 1967; Babits Mihály: Könyvről könyvre, 1973; Juhász Gyula 
hogy amikor filologizálni kezdett, nagy vállalkozásokról mondott le, de 
bizonyos, hogy egyre nagyobb kedvvel gondozta Ady, Babits, Juhász 
Gyula szövegeit. Vérbeli filológus volt, minden betűt és írásjelet tisztelt, 
de esztétikai fölkészültséggel az egészre is figyelt. Néhány munkájának 
szemtanúja voltam. Egy mesternyomozó kitartásával, logikájával, szen-
vedélyével kutatta föl a szövegek minden kis vonatkozását, régi telefon-
levelezése /., 1981). Munkájának megkoronázása Babits Beszélgető-
füzeteinek kiadása volt (1980); évekig dolgozott e kivételesen nehéz 
feladaton, száz kis titkot fejtett meg, kikövetkeztette, hogy kinek 
szánta egy-egy megjegyzését a nagybeteg költő, melyik versből idéz egy 
fél sort, kire gondol, amikor csak keresztnevet említ. „Sziszüphoszi 
munka" jegyezte meg egy kollégánk, alighanem irigykedve, de kicsit 
gúnyosan is - manapság nem szokás így dolgozni. Camus-t idéztem: 
„Sziszüphoszt boldognak kell elképzelnünk." Belia szemérmesebb volt, 
hogysem kimutatta volna, de amikor megjelent a két vaskos kötet, azt 
hiszem, boldog volt. 

1979-ben kezdte el Babits munkáinak kiadását; a sorozat jó részét 
sajtó alá rendezte, de befejezni már nem tudta. Posztumuszán jelenik 
meg gondozásában életrajza a fiatal Babitsról ( 1 8 8 3 - 1 9 0 6 ) és Ady 
levelezésének háromkötetes gyűjteménye. 
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Babits volt legkedvesebb költője, hosszú éveket töltött kéziratai, 
művei társaságában, szolgálatában. Gyászjelentése okkal és jogg; 
búcsúzott tőle a Téli barlang soraival: 

Szállni, de hova? az egész föld nagyon kicsi már, 
s ha a csillagokba röpülnénk, az is mindegy már: 
magunkkal hordjuk mindenütt a falat, mely bezár. 
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