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Az ismeretlen Nyirő József, 01

A szerkesztőknek Medvigy Endre tanulmányhoz fűzött megjegyzése

Nyirő József, a két világháború közötti erdélyi irodalom egyik legnépszerűbb 
szerzőjének neve mára szinte kikopott az irodalmi köztudatból. A kánonból való ki-
szorulása sok-sok okra vezethető vissza. Talán az egyik legsúlyosabb: politikusként 
németbarátnak, antiszemitának vélték, a nyilaspuccs után is a csonka parlament tag-
ja maradt. Vajon lehetséges-e az írót és a politikust szétválasztani, lehet-e jó író az, 
aki politikai tévedéseket követett el? Vajon egy írói munkásság – sőt, minden írói 
munkásság – elhallgatandó, elfelejtendő és kitessékelhető-e örökre a magyar iroda-
lomból, ha politikusként helytelenül cselekedett? 

Akik ismerik nevét és munkásságát, rendszerint már nevének kiejtésekor ál-
lást foglalnak – teljes elutasítással vagy kritikátlan elismeréssel illetik. Pedig a nyug-
talanító kérdésekre adott válaszok kielégítő megtalálásához ismeretek kellenek. Nyi-
rő Józsefnek mindenesetre mára még az életrajzát is csak nagy munkával lehetett 
összeilleszteni.

Miként Könya-Hamar Sándor Nyirő 1944-es szerepével kapcsolatban meg-
jegyezte (Adalékok és feljegyzések a Nyirő-ügyhöz, Művelődés, 2013/6.): „Időközben 
Vita Sándort május közepén Jaross Andor belügyminiszter kinevezte kormánybiz-
tosnak, aki Kolozsváron június végéig állíthatta ki a mentesítő leveleket (igazolvá-
nyokat). Emlékirata szerint, mert Ligeti Ernő nem kérte, Nyirő József levélben kérte 
Vita Sándortól a Ligeti Ernő, felesége és 13 éves fia, Bíró József művészettörténész és 
Tamási Áron (második felesége szüleinek) apósáék számára a mentesítő levelet. Vita 
Sándor Ligeti Ernőéknek és Bíró Józsefnek ki is állíttatta azt – Ligeti Ernő mentesítő 
igazolványát, 1945 januárjában még a nyilas kormány is tiszteletben tartotta, csak a 
suhancokból álló nyilas csőcselék nem, ahogyan a Bíró Józsefét sem –, Tamási apó-
sáékat pedig (Endre László tanácsára) beutaltatta Haynal Imre klinikájára, és így 
menekülnek meg. 

Amit még a Mester Miklós esetében meg kell említeni, 1982. június 19-i kelte-
zéssel feljegyzést fogalmazott Nyirő József emberi és írói érdemeiről, valamint arról, 
hogy mi is volt a Magyar Erő című kiadvány. Az MTA kézirattára az MX5462/54 jel-
zettel őrzi ezt Feljegyzés címmel. Ezt közli teljes egészében Marosi Ildikó az Uz Ben-
ce esetei című könyvének előszavában a 8. oldalon: »Ma Nyirő József írói érdemeit 
elhallgatják, sőt mi több, fasiszta írónak minősítik teljesen igazságtalanul. Nyirő Jó-
zsef az első és második világháború közt az Erdélyi Helikon munkaközösségéhez 
tartozott. Könyveit az Erdélyi Szépmíves Céh Kolozsváron és a Révai Cég Budapes-
ten adta ki. Műveiben egyetlen antiszemita vagy politikai diktatúrát dicsőítő mon-
datot le nem írt. 1940-ben Észak-Erdély visszatérésekor országgyűlési képviselő lett 
[csak 1942-ben! – K-H. S.], de soha a parlamentben és sehol másutt politikai beszédet 
nem tartott. Mint az Erdélyi Párt alelnöke mérsékelt politikai irányzatot képviselt. 

A második világháború alatt a Magyar Erő című folyóiratot szerkesztette. Ezt 
a folyóiratot a hivatalos körök a nagyon szélsőséges antiszemita és náci németbarát 
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Rajniss-féle lappal, a Magyar Futárral szemben hozták létre. Igaz, 1944 végén Nyirő 
József Nyugatra menekült és többé nem tért vissza. De az is igaz – minden ellenkező 
híreszteléssel szemben –, hogy Nyirő Józsefet 1945-ben Magyarországon nem nyil-
vánították háborús és népellenes bűnösnek. 

Ma is mint a legsikeresebb filmet tartják nyilván Nyirő Józsefnek Emberek a 
havason című filmjét (Szőts István rendezésében, s a Velencei Biennálé kitüntetésé-
vel), amely a második világháború alatt készült és többször szerepel jelenleg is a Film 
Múzeum műsorán Budapesten. 

Dr. Mester Miklós 
Budapest, 1982. VI. 19.«”]

Ernest Deutsch (1887–1938)
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