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A szeretet és tisztelet fénykörében 

Van igazság abban, hogy az alkotó ember egyénisége műveiben mutatkozik 
meg leginkább, hogy erkölcsi magatartása tevékenysége eredményeiben hat 
legtisztábban, hogy szelleme, lelkisége törekvéseiből sugároz igazán hatha-
tósan. S igaz az is, hogy egy-egy vonást, egy-egy vágyat, egy-egy érzelmet, 
mely a napi életben rejtve maradt, a művek gyakran teljesebben, kiformál-
tabban mutatják meg, mint az adott viszonyok közt örökké korlátozódni 
kénytelen életút, a történeti alkalmazkodás kényszerűségében mozgó pálya. 

Mégis azt a finom, fölülemelkedő és elrendező mosolyt, amellyel Keresz-
tury Dezső a méltánytalanságokat elviselte és elviselni tanította, azt a szolid 
és biztos magaítélő öntudatot, ahogy a sikert fogadta és fogadni ajánlotta, 
azt a komoly, egyszerre személyes és egyszerre tárgyias meggondolást, amely-
lyel föladatot vállalt és vállalni javasolt, azt a derűs fölényt és melankolikus 
gesztust, amellyel időnk végességére s erőnk meghatároltságára figyelt és 
figyelmeztetett - egyszóval: személyiségének sokszínű fényét, gazdag ár-
nyaltságát, tiszta sugárzását, bármilyen sokban és hűségesen adja is vissza 
műveinek betűje, munkásságának élő eredménye - mint mindenkinél - , csak 
részben közvetítheti. 

Egésszé, lehetséges, viszonylagos egésszé emberi kapcsolatai ismerőinek, 
részeseinek emlékei kerekíthetnék ki munkásságának tanúságát. Akik tanít-
ványai, majd pályatársai, aztán barátai lehettünk, míg élünk, sem felejthetjük 
karaktere sokrétűségének és mélységének magával ragadó vonzását. A lé-
lekbúvárnak tanulságos stúdium lehetne vizsgálni, hol-mindenütt ismerték, 
kik-mindenek emlegették, miért s hányféleképpen szerették és tisztelték. Ter-
tullian, a szeretetről szólván azt mondja: többszörös kör közepén áll minden 
igaz ember; a kör ívét a belőle kiáradó s reá visszahulló szeretet vonja, 
rajzolja. Keresztury szinte körhalmazok sokszoros metszéspontjában állott. 

Mi lehetett a titka? Tán azt kell mondanunk, a nyílt személyesség és a 
szigorú tárgyszerűség, a benső érdekeltség és a nemes tartózkodás, a szíves 
közvetlenség és a bölcs távolságtartás, az igaz lelkesültség és az okos hig-
gadtság, a puritán egyszerűség és az érzelmi emelkedettség és annyi testvér 
ellentétpárjuk jelenléte és szép egyensúlya. Ha a képernyőn egy festményről, 
egy könyvtárról, egy elköltözött barátról beszélt, ha egy értekezleten, egy 

311 



NÉMETH G. BÉLA 

tanácskozáson, egy ünnepségen szólott, ha egy drámáról, egy történeti ese-
ményről, egy életműről írt, e vonások szép egyensúlya mindig megmutat-
kozott. Talán ezért volt, hogy szinte mindenkinek tudott egyazon megnyi-
latkozásban megragadót, elgondolkodtatót, élményszerűt nyújtani. A fejlett 
műveltségűnek is, a tudásban csak kezdőnek is, a választékosra vágyónak 
is, a mindennapit kedvelőnek is, a kritikai szelleműnek is, a fölhangoltságot 
áhítónak is. 

» 

A költő születik, a szónok lesz, mondták a régiek. A személyiség viszont 
születik is, meg lesz is. A született alkatot munkával, élménnyel, sorssal 
formálni, alakítani kell. Keresztury szerencsés táji környezetből indult. A 
legbelsőbb Pannóniából, a Varasd-Balaton-Győr vonalától nyugatra eső Du-
nántúlról, ahol rétege, az egykori középnemesség többségében nem vált 
dzsentrivé. Urbanizálódott, szakműveltséget szerzett, igazgatási s civilizációs 
közhivatalt viselt. A templomokat Maulbertsch- és Donner-képek ékesítették, 
az iskolázás a legkisebb faluban is természetszerű volt, s a hivatalnok-úri 
otthonokban gyakran szólt házimuzsika. Magyarok, németek, horvátok jó 
egyetértésben éltek itt fent is, lent is. A végül is délszláv eredetű Somssich 
Pál Deákkal Oszterhubernak, Deák német eredetű sógorának Sümeg-közeli 
kúriáján hányta-vetette a kiegyezés ügyét. Lendva, Szentgotthárd, Kőszeg 
körül pedig a gyerekek „Dicsértessék Jézus Krisztus"-ára hol magyarul, hol 
németül, hol horvátul hangzott a „Mindörökké, ámen!". Politikus szobor az 
első, sőt a második világháborúig alig állott itt a városokban; a kongó szó-
noklatoknál, a cigányozó hejehujáknál jobban szerették a színházat, a köny-
vet, a barátságos együttlétek délutáni teázásának európai szokását. 

Keresztury apja Egerszeg polgármestere volt. Tragikus véggel, korán 
hagyta árván családját. Csak ritkán, legbensőbb pillanataiban szólt fia erről, 
de sorsérzékenységét hathatósan erősíthette ez. Aztán a nem szűkösen, de 
nem is fölösleggel, hanem örökölt históriai ízléssel rendezett balatonfelvidéki 
házukban nevelkedett a Kisfaludyak pincéjének közelében, ahol a század-
végen Eötvös Károly Ranolder püspökkel, meg a híres Vasárnapi Újság 
szerkesztőjével, Nagy Miklóssal iddogált, pipázott, diskurált, anekdotázott. 
A varázslatos táj apró román és gót falusi templomokkal, folklórba játszó 
hegyi kápolnákkal, barokk egyházakkal, hivalkodást kerülő, kis klasszicista 
kúriákkal teleszórva. Egyik oldalt Szigliget meg Sümeg vára s a fényes keszt-
helyi Festetich-kastély meg a remek sümegi későbarokk püspöki palota, a 
másikon Tihany szépharmóniájú, messzetekintő apátsága, ősi királykriptá-
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jávai s a romantikus-eklektikus Füred gazdag művelődési emlékvilágával. 
S szorgos, munkáját értő, betűt ismerő, okos életvitelű néppel. Köztük, per-
sze, a nagybirtokokon, majorokban bizony szegényen, de azért nem ember-
alatti nyomorúságban élő cselédekkel is. Csupa történelmi, csupa művészeti, 
csupa társadalmi ihletés, de egyben szociális gond és ébresztés is. 

Az Eötvös Collegium tagjai sorába lépő Keresztury ezzel a tájörökséggel 
érthető módon választotta a történelmet, a művészetet, az irodalmat, a sze-
gény nép sorsáért aggódó irodalmat is. S éppily érthető módon találta föl 
magát Berlinben is a kitűnően végző hallgató. A weimari Berlin ekkor az 
európai művészet fővárosa, de a szociologikus, az etikai, az esztétikai esz-
mélkedésnek is egyik fő centruma. Amely fölött azonban már ott kezdett 
sötétleni a barna borzalom felhője. 

+ 

Mennyire lesz a személyiség, mennyire alkotja önmagát, arra jó példa, miként 
alakul az ő, s miként berlini intézetvezetője szemlélete, pályája. Farkas Gyula, 
tagadhatatlan, igen tehetségesen s nagy tudással indult, s végül mégis a 
náci szélsőségig züllött. Keresztury viszont egyre tudatosabban a liberális 
és szociális szellemi csoportokkal építette Berlinben a maga s az itthoniak 
szellemi kapcsolatait. így, midőn a náci erőszak előretörése nyomán haza 
kellett térnie, a Pester Lloyd munkatársaként nem kis része volt abban, hogy 
a lap nemes hangvételű, okos mérsékletű liberális maradt, s hogy számtalan 
elhallgattatott, üldözött vagy emigráns német szerző kapott benne nyilvá-
nosságot valódi vagy álnéven. 

S mint a német szellemi életben, úgy a honiban is a szociális érzékenységű, 
a reformkori örökségű józan liberálisokhoz vonta szemlélete. Szorosan cso-
porthoz sohasem kötötte magát. Illyéshez kezdettől s egyre sűrűbb szálak 
fűzték. Németh László iránt, kivált a történeti esszéista iránt bő fenntartásai 
is voltak. Az osztály megtestesítését vindikáló, pártos Veres Péterről viszont 
szinte mindig némi ellenérzéssel szólt. S ha a fiatal Márairól s a háború 
alattiról rokonszenvvel és elismeréssel beszélt, Hcrczeg táborát iróniával ke-
zelte, bár magáról az öregedő, szolid magatartású íróról nem ejtett rossz 
szót (mint az éretleneknek ez ma szokása). Legmélyebb respektus és szim-
pátia azonban Babits iránt élt benne; belső lelkesültség pedig talán Kosztolányi 
iránt. 

Az irodalmi élet, az írói alkotás soha sem pusztán kirándulás volt számára, 
hanem benső indítás, lelki szükség. Korán kezdett verset és szépirodalmi 
értékű esszét írni - igazában azonban mégiscsak tudósnak, irodalom-
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történésznek készült. Itt kapcsolódása is határozottabb volt. Mégpedig a 
nacionalista-rasszista veszély nyomása ellenében egyre liberálisabbá váló 
Magyar Szemle két fó ihletőjéhez, Horváth Jánoshoz és Szekfű Gyulához. Míg 
a „magyar klasszicizmus" esszéirodalmáról szóltában inkább Szekfűhöz állt 
közel, első, kis Arany-könyvében Horváth-hoz. Akaratlanul, kimondatlanul 
vitairat is mindkettő. A második a Móricz által kezdeményezett, s a Németh 
László által is - bár árnyaltabban - erősített Arany-képpel szemben; az első 
viszont a kiegyezést előkészítő nemzedéket mutatja be azok ellenében, akik 
publicistából, literátorból történetíróvá csaptak föl s indulatuk sugallta vá-
dakkal illették őket. Arany, számára, annak a megtestesülése, ami Európából 
az irodalomban, a költészetben akkor és itt megtestesülhetett, a Kemény-
Eötvös-Csengery-féle esszéisták pedig azt képviselték, ami akkor és itt az 
európai liberális nemzeti gondolkodásból képviselhető volt. 

Keresztury egyik fő jellemvonása mutatkozik meg itt: határozottan eluta-
sítja, hogy a historikus vagy a politikus egy csoport, egy réteg, egy irány, 
egy felekezet számára kisajátítsa az igazság kizárólagos birtoklását, a nemzet 
egyedüli képviseletét, a társadalom és művelődés irányítását, értékeinek, 
tulajdonságainak meghatározását. Veres elleni ellenszenve, Németh iránti 
fönntartása bizonyosan innét ered, mintegy előre megérezvén bennük - a 
más ideológia kizárólagosságát hirdető, de a kizárólagosságban rokon, vagy 
éppen testvér - Révait, Lukácsot; az esztétikai helyett az ideológiai iroda-
lomkritikát, irodalomfölfogást. О maga, a középnemesség leszármazottja, a 
katolikus hitéhez és kultuszvilágához végig ragaszkodó nagyúri Festetichet, 
a lutheránus köznemes Berzsenyit, a kálvinista jobbágyivadék Aranyt éppoly 
értéktisztelettel becsülte, mint a katolikus kisnemes Vörösmartyt, a német 
eredetű Márait, a zsidóságához ragaszkodó Pap Károlyt, a hivatalnok-családú, 
agnosztikus Kosztolányit, a cselédházból induló, felekezethez nem húzó 
Illyést. Igen szerette és mélyen értette a német kultúra világraszóló értékeit. 
De veszélyeit is: mindenekelőtt némely filozófiai rendszerekben rejlő totali-
táriussá kijátszható ösztönzést, fölhasználhatóságot, illetőleg az antiracioná-
lis ösztöniséget és indulatiságot. Elemzést és rendszerezést, fogalmiságot és 
individualitást kell tanulni tőlük, nem ködöt és indulatot, nem nyájközös-
séget és vezényszókövetést, mondta nemegyszer. Kölcsönösségen alapuló 
közmegegyezést, s nem saját vélemény-föladó, tömegesítő közegyetértést 
kívánt. N e m szerette a konjunkturális divatokat: a kelet-közép-európai népek 
kölcsönös megértését nagyon is óhajtotta, de kultúránkat egyértelműen a 
nyugat-európai antik és katolikus-protestáns világ talaján fölnövő szemlé-
lethez tartozónak tudta, s a hisztérikus kelet-európaiaskodást végig elhárí-
totta. A fejletlenebbeknek mindig csak a fejlettebbek irányába lehet előre-
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mozgása. A történeti változások mindig egyes tulajdonságok enyészésével 
s mások létrejöttével járnak együtt, vélte, s mérni azzal kell őket, mi érté-
kesebb, mi több: a veszteség-e, a hozadék-e. 

Arra nézve, mennyire a történeti tájékozottságára s az egyéniségében meg 
neveltségében rejlő józanságára, ítélőkészségére tekintve becsülték kortársai, 
becsülte főleg Illyés, hadd említsünk három mozzanatot. Amikor Illyés a 
Magyar Csillag alapítására, szerkesztésére készül elszánni magát, Márait, Né-
meth Lászlót, Cs. Szabót, s őt kérdezi, tegye-e vagy sem. S amikor a lap 
egyik legfontosabb vitája, a Helyünk a világban zajlik, zárócikkében a szer-
kesztő leginkább az ő írására támaszkodik. Harmadikként pedig említsük 
Illyés Hídi vásár s Keresztury Zalai vásár című verses vitáját. Illyés, mintha 
megirigyelte volna Kodolányi, Sinka, Móricz stíljét és világát, valami folk-
lór-naturális, mondjuk, ugor-türk-szamojéd orientális bazár-archaikus-anar-
chikus vásárt festett - Keresztury józanul fontoló-szemlélődő, tisztán öltö-
zött, meggondolva szóló, ismerősöknek örvendő, italos hejehujáktól idegen 
vásári képet rajzolt. S ezt tette akkor is, midőn dombos-hegyes szülőföldje 
gondosan munkált mezejú-szőlejű tájait idézte föl, hol nem a nagy vereke-
dések és a legendás úri csínytevések adják a virtust, hanem a tisztesség, a 
gazdaság, a család ápolása. Aligha lehet kétségbe vonni, hogy ez a két 
szemérmesen büszke írás hatása ott élt Illyésben, midőn az immár obligát, 
betyárkodva verekedő, cifrán káromkodó, kerítést ugráló, asszonyt lenyomó, 
füstben-bűzben tengődő parasztábrázolás ellen kikelt, s Móricznak is Joó 
Györgyét fogadta legszívesebben, mint ami immár kilábolt ebből a modorból, 
mániából. 

A lapnak minden számában olvasható volt egy-egy kitűnő Keresztury-
cikk, esszé, kritika, hol a múlt valamelyik jeleséről, hol a jelen színházkriti-
kája siralmas voltáról, hol egy-egy akkori vitakérdésről. Említsük csupán 
ragyogó polémiáját, A mellékmondat védelmében címűt, amelyben a nemzet-
karakterológia egy kedvenc tételét s egyben a nagy kijelentéses stílust és 
modort is cáfolja, illetőleg teszi csúffá. 

A második világháború után, Teleki Géza távozása nyomán, a Parasztpárt, 
amelyhez főleg Illyés kapacitálására ekkor kapcsolódott, művelődési minisz-
terként őt küldte a koalícióba. Az általános iskolai rendszert ó építette föl, 
s az volt a véleménye, hogy nem széttörni kell a magyar (Eötvös-Trefort-
Klebelsberg-féle) iskolarendszert, hanem korszerűen, demokratikusan to-
vábbfejleszteni. Utódáról úgy vélte, nem a korszerű továbbfejlesztés, hanem 
a széttörés útját követte, s Révait és társait (a rangért) kritikátlan cinizmussal 
szolgálta ki. A miniszterségtől való megválása nem fájt neki. Annál inkább 
az, hogy kicsinyes praktikákkal, hátmögött, tudta nélkül s hozzá néhány 
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karrierista vagy megbolydult elméjű kollégista sötét intrikája segítségével 
megszűntnek nyilvánították kollégiumi igazgatóságát s fölfordították, meg-
semmisülésre kárhoztatták magát az Eötvös Collegiumot is. Ez az egyetlen 
sérelem, amin az б derűs fölényével tán máig sem tudott egészen túllépni. 

S zaklatottsága, folytonos lefelé buktatása évei után a hatvanas-hetvenes 
években újra nekilátott nagy álma megvalósításának: előbb Arany művei 
kritikai kiadásának, majd vele párhuzamosan Arany életműve földolgozá-
sának. S megadatott neki, hogy befejezze s az egyik legszebb magyar mo-
nográfiát nyújtsa át az olvasónak. Amikor a Kiadó engem kért föl a szokásos 
lektorálásra, ámulva láttam, milyen friss maradt, mennyire teljében van esz-
tétikai érzékenységének és lélektani tudásának, történeti otthonosságának és 
ragyogó íráskészségének. Haboztunk mindketten a műfaji megjelölésben. 
Esszé-monográfia lett végül is az, mert az esszé szuverén anyagkezelését és 
irodalmi előadásstiljét s a monográfia tüzetes érvelés- és előadásmódját si-
került úgy ötvöznie, hogy az tökéletes kortörténeti és európai beágyazást is 
nyert. 

Akik tudományos területén is közel álltunk hozzá, boldogok voltunk. Any-
nyi s oly igen különböző feladatot vállalt közben közműveltségünk emelé-
sére (például A magyar irodalom képeskönyve, A magyar zene képeskönyve, költői 
antológiák, festő-bemutatások, színdarab-átdolgozások, kiállításrendezések 
stb.), hogy féltünk, nem futja ideje, nem futja ereje. Mondjuk akár így: meg-
adta neki, megóvta őt a Gondviselés, amelyben Keresztury hitével mindig 
bizakodott, vagy akár így: a feladat fontosságának tudata megőrizte nemcsak 
tehetségét, de munkakedvét, munkaképességét is. 

Gazdag, szép élet ez, minden elszenvedett méltánytalanság ellenére is; 
úgy tölti be a folytonos munkálkodás, hogy szinte az ország minden lakó-
jának ad valamit, s amikor ifjúkori vágya beteljesült: amikor bátor Babits-
élesztése után legszeretettebb költőjének, Aranynak legteljesebb, legszemé-
lyesebb és egyben legtárgyiasabb rajzát tudhatta magáénak, akkor sem szűnt 
meg tolla nyugodni. Nemcsak egy-egy szép vers került ki asztaláról, hanem 
egy izgalmas Zrínyi-dráma is, kitűnő dialógus- és jellemrajzoló készséggel. 
Hogy egykor nem véletlenül éleszthette meg oly remekül Madách jó drámai 
magvú, de nehézkes mozgású és szavú Mózes-drámáját, ez a darab jól mu-
tatja, igazolja. Öröm számunkra, hogy amitől kezdetben vonakodott, végül 
is (hadd legyünk egy kicsit büszkék: talán sürgető rábeszélésünkre is), most 
írja emlékezéseit. Adjon Isten erőt, egészséget néki hozzá: aki oly sok tör-
ténés részese s tanúja volt, ajándékot ad a kor történészeinek, az emberi 
magatartások kutatóinak egyaránt. 
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