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és Marcel Raymond. Ennek az irodalomszemléletnek a lényege - és 
legvonzóbb vonása - az élmény-tolmácsolásban rejlett: egyedi, utol-
érhetetlen módon tudta továbbadni tetszését, nemtetszését egyaránt. 
Cikkei, tanulmányai látszatra egyetlen kedélyállapot hirtelen láva-
ömlései; csak a tüzetesebb tanulmányozás árulja el, mennyi munka, 
filológusi pontosság rejlik e látszólag (és lényegében) lírai sorokban. 

Nagy tanítómester volt - s elmúltával sem szűnik meg tanítani, 
pusztán most már az ő alakja is bevonul azok közé, akiket ó' maga 
rajzolt meg: ,,a Nyugat árnyékában" felfénylő' nagyok, elkövetkezendő 
nemzedékek számára is példát adó mesterek közé. 

NAGY PÉTER 

KEMÉNY G. GÁBOR 
1 9 1 5 - 1 9 8 1 

Kutatómunkájának középpontjában az egykori Magyarország nem-
zetiségi kérdése állt. A történeti téma azonban összefonódott a közép-
kelet-európai nemzetek közti szellemi, különösen irodalmi kapcsolatok 
történetével. Ez a kettősség kíséri végig pályáján, melyet a feladat 
nagysága küzdelmessé is tett. 

Három évtizedet töltött a Széchényi Könyvtárban, alaposan meg-
ismerve és feldolgozva annak - munkája számára nélkülözhetetlen — 
anyagát (különösen pedig kiaknázatlan hírlapgyűjteményét). A könyv-
tárosi munka kötöttségei közt élve, tájékoztató vagy késő esti ügyeleti 
szolgálatot ellátva is maradt ideje tanulmányainak, szöveggyűjteményei-
nek, bibliográfiáinak anyaggyűjtésére. Minden hozzá forduló olvasó, 
kutató vagy egyetemista számíthatott körültekintő bibliográfiai segít-
ségére, a kutatópartner álláspontját tisztelő tanácsára. Kutatási területe 
éppen a Széchényi Könyvtár könyv- és hírlapszolgálatában tette 
tájékoztató munkáját hézagpótlóvá, nélkülözhetetlenné. Munka-
asztalánál megfordult a kelet-közép-európai kapcsolattörténet szinte 
minden hazánkba látogató külföldi kutatója, magyarok és nem magya-
rok, hogy megvitassák témáikat, kicseréljék a közös szakma híreit, 
segítségét kérjék. Ezek az emberi, gyakran baráti kapcsolatok mind a 
vendég, mind a vendéglátó munkája számára bizonyára termékenyítők 
voltak. 

Élete munkájának termése nagy és változatos. A felszabadulás után 
a Századok és tanulságok című gyűjteményben, a haladó magyar polgári 
történetszemlélet legjobbjainak társaságában nyolc történeti esszével 
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indul. Egyre inkább a 19. század nemzetiségi kérdése és irodalmi kap-
csolattörténete felé fordul, és a következő évtizedekben e körben több 
tucat - részben máig kiadatlan - tanulmányt ír. Műveinek talán leg-
nagyobb hatású együttese a Mocsáry Lajosról, a dualista korszak szinte 

» egyetlen realista politikai gondolkodójáról szóló, az évek során egyre 
inkább elmélyített tanulmányok és könyvek, szövegkiadások sorozata 
(M. L. válogatott írásai, bevezető tanulmánnyal, 1958; M. L. és a 
nemzetiségek, kandidátusi disszertáció, 1960; M. L. a népek barátsá-
gáért, Bukarest, 1972; tanulmányok a Mocsáry-emlékkönyvben, 1979 
stb.). Felismeri, hogy a kelet-közép-európai komparatív stúdiumokban 
mennyire hiányos a politikai irodalom és publicisztika bemutatása - s 
ezzel az összehasonlító társadalom- és történetszemlélet válik hiányossá. 
Tanulmányainak csak szűk körű válogatása jelent meg eddig gyűjtemé-
nyes kötetben (Kapcsolatok vonzásában, Pozsony, 1977). 

Plasztikus a párhuzamos irodalomtörténeti és történeti elemzés 
Teleki László személyét bemutató tanulmányában (a Teleki László 
válogatott munkái c. kétkötetes gyűjteményben, 1961). Feltűnik az 
azonosulás, mellyel két, más-más módon tragikus hősét, Mocsáryt és 
Telekit megközelíti. 

Elméleti tanulmányainál nem kisebb jelentőségű ötkötetes forrás-
kiadványa (Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a 
dualizmus korában, 1 9 5 2 - 1 9 7 1 ) , melyben mintegy kétezer, túl-
nyomórészt publikálatlan iratot tett közzé, magyar és nemzetiségi 
forrásból, a szomszédaink kritikája által is értékelt, pártatlan és sok 
oldalú válogatásban. Remélhetőleg a befejezetlen, 1913-ig terjedő 
gyűjtemény utolsó, félig megszerkesztett állapotban maradt zárókötete 
mielőbb értő gondozóra talál és kiadásra kerülhet. E gyűjtemény méltó 
párja az a több mint ezeroldalas antológia, mely ugyanazon kérdéskör-
nek hétszáz évet átfogó történeti olvasókönyve kívánt lenni (A szom-
széd népekkel való kapcsolataink történetéből, 1962). Ö volt a fő-
szerkesztője a Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok 
köréből című háromkötetes gyűjteménynek (1961) is. 

Művei mindig a legszélesebb, legigényesebb bibliográfiai alapra épül-
tek. A bibliográfiai munka szíves vállalása tudós egyéniségének egyik 
értékes tulajdonsága volt. Kutatási témáihoz csatlakozóan - munka-
társak együttesében, kiváló tudományszervezőnek is bizonyulva -
vállalta az 1 8 2 5 - 1 8 6 7 . időszaki magyar történeti bibliográfia nemzeti-
ségi köteteinek szerkesztését (4. kötet, 1959; 5. kötete kiadatlan 
maradt). Több bibliográfiát készített a szomszédos országok magyar 
sajtójáról. Élete utolsó esztendeiben a mai Magyarország nemzetiségi 
bibliográfiájának munkálatait irányította. 
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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 


