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Tragikus hirtelenséggel ért véget Béládi Miklós pályája; már nem ve-
hette kezébe azt a tanulmánykötetét, a Válaszútokat sem, amelybe 
önemésztő munkája közben született újabb tanulmányait gyűjtötte. 
Mert valóban önemésztő és önfeláldozó munkával szerkesztette A ma-
gyar irodalom története 1945-1975 című kézikönyv köteteit, melyek 
közül kettő már megjelent, s a harmadikat még ő adhatta át a kiadó-
nak. Tekintélyes részvevője és munkása volt az irodalmi életnek, köz-
életi tevékenységének nemcsak az írószövetség Elnöksége volt a terepe, 
sok egyéb megbízatást is vállalt, s ezeket mindig magas színvonalon, 
megbízhatóan teljesítette. 

Békésen született, Debrecenben végezte egyetemi tanulmányait, 
majd Budapestre került, dolgozott az egyetemen, irodalmi vezetője volt 
a Magvető Könyvkiadónak, de igazi otthonára az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetében talált. Itt a Modern Magyar Irodalmi Osztályon mű-
ködött, előbb mint tudományos kutató, majd osztályvezetőként irányí-
totta az intézet felszabadulás utáni irodalommal foglalkozó irodalom-
tudományi tevékenységét. Emellett a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság főtitkár-helyetteseként s mint a Hungarológiai Értesítő főszer-
kesztője sokat tett az egyetemes magyar irodalom ügyéért. Neki is kö-
szönhető, ha egyre inkább egységben látjuk és láthatjuk a határainkon 
inneni és túli magyar nyelvű irodalmakat, s az ő révén ismerhette meg 
szélesebb hazai közönség a nyugati és tengerentúli magyar költészetet 
a Vándorének című antológiában. 

E száraz adatok is jelezhetik Béládi Miklós sokirányú, fontos tevé-
kenységi köreit. De keveset árulnak el vonzó és sok tekintetben példa 
mutató irodalom történet írói egyéniségéről és módszeréről. Mert bár 
indulásakor érezhetően a népi irodalom szemlélete gyakorolt rá nagy 
hatást, a későbbiekben tudatosan tágította szemhatárát és gazdagította 
belső világát. Nagyszerű példáját mutatta annak, hogy az irodalommal 
való foglalkozás nem lehet behatárolt, szemléletében egymást kiegé-
szítve volt s lehetett jelen Illyés Gyula és Pilinszky János, Németh 
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László és Mészöly Miklós, s amikor megérezte, hogy az irodalomelmélet 
termékeny szempontokkal ösztönözheti és finomíthatja a kutatást, 
maga is elmélyült ezen a területen (ezt bizonyítja a Liferatura című lap, 
melynek szerkesztője volt, s az általa irányított „Kortársaink" könyv-
sorozat, amelyben előítéletek és-prekoncepciók nélkül tervezte a jelen-
tős írók életművének feldolgozását). 

Már Érintkezési pontok című tanulmánykötete hű tükre volt rend-
kívüli igényességének, s annak a nem is palástolt szenvedélyének, me-
lyet a pedagógus elhivatottságának nevezhetünk a legtalálóbban. Nem 
érezte az irodalomtudóstól idegen feladatnak a népszerűsítést sem: 
rendszeresen vállalt és magas színvonalon tartott rádióelőadásokat és 
mozgatója volt a TIT és a rádió közös irodalmi estjeinek. 

Első pillantásra visszahúzódó, nehezen megközelíthető embernek 
látszott. Ez azonban csak amolyan félszeg védekezése volt a világgal 
szemben. Valójában oldott, nagyon kedves, mindig segítőkész, min-
denre nyitott gyermeki lélek lakozott benne. Sokan keresték szíve-
sen a társaságát, s ő mindenkinek adott valamit magából. Bár látszó-
leg nem teremtett iskolát, mégis sokan vagyunk, akik nemcsak bará-
tunkként szerettük, hanem tanítómesterünkként tiszteltük is. 

Halála fájdalmas vesztesége a magyar irodalomtudománynak, de 
könyvei és emberi ,.leckéi" töretlen fényben őrzik a tudós elmélyült 
alaposságát és az ember szenvedésekből font derűjét. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

OLTVÁNYI AMBRUS 
1932-1983 

Munkásságát pontosan felidézték a baráti és tudós nekrológok. 
Oltványi Ambrus azonban több volt számunkra, mint kiváló tanul-
mányok írója, több, mint példaszerű szövegkiadó. Tudományos pro-
filját különben is nehéz egy címkével jelezni: irodalomtörténész, tör-
ténész, politológus; közgazdaságtanban, művészettörténetben szinte 
egyaránt járatos volt. Fő kutatási területének ugyan a 19. századot je-
lölhetjük meg, de az azt megelőző korok vagy mai világunk probléma-
köreinek kérdéseihez is szakszerű és tárgyilagos pontossággal szólt hoz-
zá. Nem volt olyan szakmánkba vágó könyv, tanulmány, amelyet ne 
ő olvasott volna el először, s amelyről azonnal meg ne formálta volna 
szabatos, mindig objektív szigorú és igazságos véleményét. Mindent 
meghallgatott, mindent elolvasott, és mindent megőrzött csodálatos 




