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MAGAY TAMÁS

Emlékezés Ruttkay Kálmánra 
(1922–2010)

Commemorating Kálmán Ruttkay (1922 – 2010)
In this commemorative essay TM is remembering Kálmán Ruttkay as a student of the one-time famous 
Sárospatak College as well as a member of another famous one-time College, the Eötvös College, then 
as a brilliant philologist and a legendary teacher of English literature – but above all as a great friend.

1. Előre kell bocsátanom, hogy nem tudok nem szubjektívan írni Ruttkay Kálmánról. 
Mélységes barátság fűzött össze minket. Erről „Egy ötvenéves barátságról” címmel 
2002-ben írtam a 80. születésnapjára megjelent tanulmánykötetbe, amelyből sokat 
fogok idézni.1 Ott még jelen időben szóltam, meg is jegyeztem: „Muszáj jelen időt 
használnom, nehogy Kálmán közismert, kedves szarkazmusával így szóljon: »Tamás-
kám, túl szép ez a nekrológ, de még élek.«” Már nem él. Csak emlékezetünkben – és 
szívemben.

Sárospatak szülötte – és pataki diák volt. Kötődése a Sárospataki Református Kol-
légiumhoz, amelynek 1933 és 1940 között diákja volt, s ahonnan elindult fényesnek 
ígérkező, de aztán göröngyökkel teli pályafutása, éppúgy életre szólóan meghatározó 
volt számára, mint az a másik Collegium. Egyszer így nyilatkozott: „… azt hiszem, ha 
valahol a sarkkörök táján a jégtáblák között, két különböző hajóról két hajótörött fel-
kapaszkodna egy jégtáblára, és ez két Eötvös-kollégista lenne, mihelyt feljutnának rá, 
azonnal tudnák: ’Te, ugye, Eötvös-kollégista voltál?’”2 Két nagyszerű iskola, ponto-
sabban nevelőintézet növendéke volt, és mind a kettőt elpusztította a történelem, „perc-
emberkék dáridója” közepette.

Két kollégium egymás után – de mégis volt bennük valami közös: mert Ruttkay 
Kálmán abban az időben volt pataki diák, amikor Patakon egyidejűleg tíz volt Eötvös-
kollégista tanár tanított. A Sárospataki Református Kollégiumban eltöltött – és mind-
végig jeles eredményt felmutató – nyolc éve (1933 és 1940 között) mindenekelőtt  
a jellemformálás időszaka volt az ő és minden kollégista életében, felekezeti különb-
ségre való tekintet nélkül. Egyszer, szűkebb körben folytatott beszélgetés során 
Keresztury Dezső mondta, hogy az Eötvös Collegium mindent tudott adni a colle-

1 Ittzés Gábor – Kiséry András (2002, szerk.): Míves semmiségek / Elaborate Trifles. Tanulmányok Ruttkay 
Kálmán 80. születésnapjára. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
2  Kelevéz Ágnes (2007, sajtó alá rend.): Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös 
Collegiumra. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium – Petőfi Irodalmi Múzeum, p. 143.
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gistáknak, csak egyet nem: jellemet. De Ruttkay Kálmán kialakult jellemmel érkezett 
az Eötvös Collegiumba. Ruttkay Kálmán maga volt a jellem. Egy beszélgetés során  
a tekintélytisztelet kapcsán így szólt: „Nekem ebben Sárospatak nagyon jó előiskola 
volt, hogy nem kell hasra esni valaki előtt csak azért, mert hát ő tekintély. Az számított, 
hogy kinek mi a véleménye, és azért hogyan tud helytállni…”.3 És ez volt az  
a szellem, amit magába szívott az Eötvös Collegiumban: a szabad gondolkodás,  
a véleménynyilvánítás és a kritika szellemét. Keresztury így jellemezte a Collegiumot: 
[ahol] „szabadon szolgál a szellem”.

Milyen is volt hát az az „előiskola”? Kálmán nem sokkal az után érkezett a Sáros-
pataki Református Kollégiumba (1933-ban), amikor (1931-ben) 400. évfordulóját 
ünnepelte az a csodálatos iskola. Ugyanakkor határozták el Klebelsberg Kuno kultusz-
miniszter lelkes közbenjárásával az Angol Internátus megalapítását a gimnáziumi 
épület kibővítésével.4 Ez az intézmény volt az egyébként római katolikus Klebelsberg 
Kuno áldásos miniszteri működésének egyik fénypontja: az ő és kormánya segítsége 
nélkül nem jöhetett volna létre. Sárospatak (volt) mind a mai napig az az egyetlen 
oktatási intézmény Magyarországon, ahol anyanyelvi szintű angol nyelvtudással vé-
geztek a növendékek. Már a 30-as évek elején angol tagozatot indítottak, heti 8 órában 
tanították/tanulták az angol nyelvet, s nem csupán latin-mintájú nyelvtani alapon, 
hanem társalgási (ma úgy mondanánk: kommunikatív) szinten, amelyben részük volt 
nemcsak a kiváló – mint említettem: volt Eötvös-collegista – tanároknak (mint pél dául 
Harsányi István, Kéry László, Képes Géza, Maller Sándor, Huszthy Géza, Zana István 
stb.), hanem mellettük angol anyanyelvi lektoroknak, akiket állami támogatással al-
kalmaztak. Az Angol Internátus növendékeinek naponta 2 angolórájuk volt: délelőtt 
magyar anyanyelvű angoltanároktól, délután az angol anyanyelvűektől ún. társalgási 
órát kaptak. Amit később „direkt módszernek” hívott a nyelvpedagógia, Sárospatakon 
már a 30-as években megvalósult. A világtörténelmet is angol nyelven tanították. Az 
angol nyelv mellett az angol szellemű nevelés és kultúra elsajátítása is kitűzött cél volt, 
az igazi „gentleman”-né nevelés, amilyennek Ruttkay Kálmánt is ismertük. A pataki 
angol szellemű nevelésnek (lassan már a közelgő háború és német orientáltság fenye-
getettségében) eljutott a híre az angol egyetemi világba, sőt egészen az angol királyi 
udvarig. Önképzőköri előadások keretében bemutatták például Shakespeare nem egy 
drámáját (Julis Caesar, Macbeth, III. Richard stb., és Madách Az ember tragédiáját is) 
angol nyelven, amint erről angol nyelvű diáklapjuk, a College News is értesítette az 
érdeklődőket határainkon belül és túl.

De amint oly sok érték megcsonkított hazánkban, ez sem tartott soká. Az Angol 
Internátus mindössze alig 20 évet élt, és vele egyetemben egy 400 éves felejthetetlen, 
márkás iskolát is elpusztított a marxista–leninista–sztálinista–kommunista hatalom. 
1950-ben Sárospatakon az államosított gimnáziumban már csak egy élő nyelvet lehe-
tett tanulni: az oroszt. 1952. június 19-én Bereczky Albert püspök, a református konvent 
lelkészi elnöke a Sárospataki Református Főiskolát, a sárospataki gimnáziumot is 
„felajánlotta” az államnak.

3 i.m. 137–138
4 Kézi Erzsébet (2004): Egy megvalósult klebelsbergi koncepció (A sárospataki Angol Internátus). Buda-
pest: Eötvös József Könyvkiadó, 53 kk.
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2. 1941-ben nyert felvételt az Eötvös Collegium-ba. A „fejtapogatás” vagy „fejkopog-
tatás” három napig tartott,5 és ezalatt tizenegy tanárral beszélgetett, közöttük Ligeti 
Lajossal, Keresztury Dezsővel és Országh Lászlóval. Ezeket a volt collegista „nagyo-
kat” nem a szakmai tudás érdekelte igazában, hanem a jelentkező véleménye – miután 
magyar–angol szakra jelentkezett – írókról és művekről. Ligeti Lajossal, aki orienta-
lista volt, például Kosztolányi Dezsőről beszélgettek, meg a műfordításról általában. 
Országh Lászlóval még egy kis vita is kialakult William Butler Yeats egy versének 
műfaja körül. Országh szonettnek nevezete, Kálmán ezt cáfolta, s Országh végül is 
helyt adott Kálmán véleményének. Országh nem vette zokon, hogy ellentmondott neki 
a jelölt, hiszen ő is collegista volt, és tudta, hogy az önálló vélemény szent. Ebből az 
igen jóízű és szellemesen folyó riportból, amely Ruttkay Kálmán és Kelevéz Ágnes 
között folyt le 2003. november 16-án,6 még két mozzanatot szeretnék kiemelni. Arra 
a kérdésre, hogy kire emlékszik úgy, mint nagy tanáregyéniségre azok közül, akik 
tanították, a következőket válaszolta: „Nekem nagyon nagy szerencsém volt mind a 
két szakomon, mert az angol szakon Országh tanár úr, … magyarból pedig … Keresztury 
tanár úr volt a nagy tanárszemélyiség és a meghatározó élményt nyújtó tanárom. Azzal 
tisztában voltunk, hogy Országh tanár úr, vagy Keresztury tanár úr ismeretei nagyon 
nagy magasságban vannak a mieink fölött, de azért mertünk és tudtunk vitatkozni is 
velük a magunk szerényebb szintjén és szerényebb anyagi ismereteink [sic! talán: 
anyagismereteink] birtokában. Nem az volt a helyzet, hogy mi lestük, hogy Keresztury 
tanár úr mit gondol erről vagy arról, hogy mi is azt mondjuk vissza neki, sőt ez abszo-
lúte nem érdekelte. Időnként meg is kérdezte, hogy kolléga úr, magának mi a véleménye 
erről. És az ember rájött előbb-utóbb, hogy ezt nem viccből kérdezi, tényleg érdekli őt 
a véleményünk akkor is, ha az szögesen ellenkezik azzal, amit ő elmondott.”7

Az említett beszélgetésből megtudjuk, hogy Ruttkay Kálmán három évig volt egy-
huzamban a Collegiumban, mert közbejött a katonáskodás és a hadifogság (1944–45). 
1946 decemberében jött haza, és 1947 januárjában kapcsolódott be újra a collegiumi 
tanulmányokba. Itt újra idézek: „Nagyon megbolydult világot találtam ott. Akkor már 
létrejött egy kis kommunista frakció, nem tartoztak még bele sokan, de nagyon hang-
adók voltak. Utólag kiderült, egész tevékenységük legfőbb célja az volt, hogy  
a Collegiumot elpusztítsák. Lehet, hogy ők először csak azt szerették volna, hogy az 
Eötvös Collegium egyszerűen sorolódjon be a népi kollégiumok közé. Hogy aztán  
a népi kollégiumokkal mi történt, hogyan oszlatták fel őket, azt is tudjuk, vagyis a mi 
életünket ez a besorolódás sem hosszabbította volna meg. Sok, félig belső, de inkább 
külső támadás érte akkor a Collegiumot, és ezek a belső kommunista frakciótagok 
adták az anyagot a cikkekhez, vagy részben maguk írták. Lakatos Imre volt az egyik 
fő-fő támadója a Collegiumnak … Az utolsó hivatalos dokumentum, ami a Collegium 
végét jelenti, 1950-ben kelt.”8

És hogyan parentálja el a Collegiumot Keresztury Dezső? Itt ismét idéznem kell: 
„…Legutóbb Mihályi Gábor büszkélkedhetett azzal, hogy ők, a „kizárók” meg akarták 

5 Ahol a maximum… 123 kk.
6 Lásd a 2. jegyzetet.
7 i.m. 137
8 i.m. 141
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menteni a Collegiumot. Pedig akkor is világos volt, ma pedig ki is mondható igazság, 
hogy a Collegiumot megszüntetni jóvátehetetlen vétek volt, s a határozat végrehajtása 
hitvány, gonosz praktikákkal történt. Ugyan kitől, kinek, milyen eszközökkel s mi 
végre kellett »megmenteni« a Collegiumot olyan hitványul, ahogyan elpusztították? 
Mihályi jelképes alakká vált, hiszen az egész csoport, élén Lutterrel, azzal szeretné 
igazolni magát, hogy meg akarta menteni a Collegiumot. Kereszténynek neveltek, s 
lelkembe, idegeimbe vésődött, hogy a megtérő bűnösnek meg kell bocsátani. Hajlamos 
vagyok erre. Az ellen azonban tiltakoznom kell, hogy a végzetesen hamis ítélet vég-
rehajtójának pecérei hősiessé stilizálják egykori szerepüket!”9

3. Kálmánnal való találkozásaink mindig kellemes élményt jelentettek nekem. Be-
szélgetéseinket mindig átszőtte az ő kissé szarkasztikus, csak rá jellemző, Ruttkay 
Kálmános humora, stílusa, mint például amikor második lányom született. „Tamáskám, 
ez egy filosztól nagy teljesítmény!” (Tudvalevőleg neki is két lánya volt, akiket éveken 
át, amíg ezt a lányok tűrték, húsvétkor mindig meglocsoltam.)

S hányszor bújtunk össze abban a könyvtárban, ahol ő meghúzta magát, átvészel-
ve az elnyomás éveit, kitiltva az egyetemről, eltiltva a tanítástól. Ezek nyilván az 
„anyaggyűjtés”, a tudásfelhalmozás, a feltöltődés évei voltak Kálmán számára – és, 
gondolom, felesége, Ágnes számára is. Mindig külön élmény volt számomra, elein-
te mint nőtlen, később már mint „ifjú” nős és családos ember számára, hogy bete-
kinthettem Kálmánék szép, csendes családi otthonába, életébe, talán azt is mondhat-
nám, mint a család barátja.

Azután a nehézségek és feszültségek enyhülésével, szorgos filoszkodásban kitermelt 
anyag birtokában, szegényen, szerényen, de tudásban meggazdagodva, hihetetlenül 
felkészülten folytathatta azt az egyetlen munkát, amelyre hivatva volt: a tanítást. – Nem 
biztos, hogy helyesen tette, de megingathatatlan jelleméből következően mást nem 
tehetett, hogy nem volt hajlandó ledoktorálni, amikor már lehetett volna, mert amikor 
ő már készen volt rá, éppen eltörölték ezt a lehetőséget. Gondolom, így gondolkodott 
a további grádusok megszerzéséről is: nem érdekelték. Így aztán az egyetemi és aka-
démiai bürokrácia nem is nevezte ki egyetemi tanárnak. Pedig én még nem találkoztam 
tanítványai és kollégái közül olyannal, aki nem vallotta volna, hogy Ruttkay Kálmán 
az angol filológiának, közelebbről az irodalomtörténetnek, annak magyarországi mű-
velésében minden idők legmívesebb, legmélyebb, legszellemesebb és legegyénibb 
tanára, igenis egyetemi tanára volt. … Élete nagy művét nem disszertációkban írta meg, 
hanem beleírta sok száz, netán ezer angol szakos bölcsészhallgató és majdani kolléga 
agysejtjeibe, lelkébe, szívébe – azokéba, akik számára Ruttkay Kálmán fogalom, maga 
az igényesség és a minőség volt.

4. Meg kell még emlékeznem Ruttkay Kálmánról, a lexikográfusról. Bármennyire is 
epizódszerű volt ez az életében, a magyar/angol szótárírásban jelentős nyomot hagyott, 
és a teljes életpályához szervesen hozzátartozott. A lexikográfusi „pálya” többnyire 
kényszerpálya, amelyre nem készül valaki, hanem belecsöppen, esetleg modus 
vivendiként választja. (Legalábbis régebben így történt. Országh László maga mondta 

9 Valóság 89/3, p. 84.
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egyszer: a szótárírás olyan munka, amiben jól el lehet bújni.) Az pedig nem volt vélet-
len, hogy Országh Ruttkay Kálmánt is munkatársául választotta az Akadémiai Kiadó-
ban folyó szótárszerkesztési munkálatokban, ugyanis mint régi Eötvös collegista,  
a szárnyai alatt felnövő, ugyancsak collegista Ruttkay Kálmánban is megérezte azt  
a kritikai szellemet, amelyet mindketten a Collegiumban szívtak magukba. Márpedig 
a szótárszerkesztéshez, amely döntések végtelen folyamatáról szól, s amelyhez min-
denekelőtt élesen működő kritikai érzék és képesség szükségeltetik, természetesen 
párosulva élő angol nyelvtudással, amit viszont Sárospatakon tett magáévá, Ruttkay 
Kálmánban mindkettő megvolt. Egyébként is, a szótáríró nem egyéb, mint minősített 
szótárhasználó. De úgy is fogalmazhatnék, hogy nincs szorgalmasabb szótárforgató  
a szótárírónál. Országh biztosra ment. Tudta, hogy Kálmánnál lelkiismeretesebb, szor-
galmasabb, rátermettebb munkatársat erre az alapjában filoszmunkára keresve sem 
talál. S ráadásul – sajnálatosan – Kálmán rá is ért, örült egy számára is kihívást jelen-
tő munka lehetőségének.

Két szótárba írta be a nevét. Az egyik Országh Lászlónak 1953-ban megjelent Ma-
gyar–angol szótára volt. Ennek a szótárnak az előtörténetéhez annyit kell tudni, hogy 
az Országh által szerkesztett 1948-as Angol–magyar kéziszótár10 ellenkötetének készült, 
akkor még a Franklin-Társulat ösztönzésére, sőt a kiadó erre szerződést is kötött 
Országhgal. Azonban csak a szótár feléig (A-tól kenyér-ig) jutott el. Időközben álla-
mosították a Franklin-Társulatot, s 1950-ben jogutóda az újonnan alakult Akadémiai 
Kiadó lett. Ahhoz, hogy a szótár főszerkesztője csak Országh László lehet, kétség nem 
fért. Nyomban hozzáfogtak a kényes-től zsűri-ig terjedő anyag szerkesztéséhez.  
A határidő 1952 volt. Miután a második rész anyaga összeállt, kiderült, hogy a szótár 
második fele jóval nagyobb lett. Ekkor elhatározták, hogy az anyag első felét A-tól 
K-ig ki kell bővíteni. A bővítést Ruttkay Kálmán és Péter Jakab végezte marginális 
módszerrel.

A másik szótár az angol–magyar szótárirodalom mindmostanáig alapműnek számí-
tó opusa lett: az Angol–magyar szótár (később címváltozással „nagyszótár”), amely 
sok viszontagság után 1960-ban jelent meg. Ha a magyar–angol kötetben Ruttkay 
Kálmán részvétele „vendégfellépés” (angolul talán: casual entry) volt, ebben ő vitte 
– természetesen Országh László mint főszerkesztő mellett – a prímszerepet. Volt ugyan 
egy managing editora (szerevező szerkesztője) a szótárnak, Bálint András, aki a ma-
gyar–angol kötetnek is ugyanebben a minőségében volt fő szervezője, de míg a ma-
gyar–angol részben valóban ő (Bálint András) segítette a viszonylag gyors megjele-
néshez a szótárt, addig az angol–magyar kötet létrejötte, de még inkább minősége 
Ruttkay Kálmán nevéhez fűződik. Az Akadémia Szótári Munkabizottságának egyik 
korabeli jegyzőkönyvében ezt olvashatjuk: „A szerkesztőség legképzettebb lexikográ-
fusát, Ruttkay Kálmánt, ezenkívül azzal is megbízták, hogy a Harrap-szótár [Harrap’s 
Standard French and English Dictionary. Ed. by J.E. Mansion. London, Harrap, 1939, 
1948.] kicédulázandó anyagát kijelölje. Ez a szótár volt a fő forrásmunkája az angol 
szerkesztőségnek. Jellemző, hogy két példány volt belőle összesen, az egyik a főszer-
kesztőnél, a másik széttépve, hogy az aktuális oldal az aktuális szerkesztő kezében 
lehessen. A megbízás kelte 1954. nov. 15. Harrap-oldalanként maximum 120 szótári 

10 Országh László (1948): Angol–magyar kéziszótár. Budapest: Franklin-Társulat.
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adatot kellett kijelölni. Az, hogy az Angol–magyar szótár anyagának a válogatását 
mind a kritika, mind a széles közvélemény a legnagyobb elismeréssel fogadta, és hogy  
a válogatás kiállta az idők próbáját, nagy mértékben Ruttkay Kálmán érdeme.”11  
A nagyszótár szerkesztésének nyomdai előkészítő munkálataiban (1956 után) Kálmán 
már nem vett részt, kilépett a szerkesztőségből. Ennek okairól és körülményeiről Kál-
mánt kellett volna megkérdezni, de abban biztos vagyok, hogy nem rajta és Országhon 
múlt, hanem a Kiadó akkori vezetőinek diktatórikus vezetési stílusán. Kálmán érzé-
kenysége ezt nehezen tűrhette. Ő már – amint említettem – lassan visszatérhetett 
méltó helyére: az egyetemi katedrára.

Még egy szótári epizódot szeretnék elmondani. Ez már a 90-es években történt.  
A metrón akadtunk össze Kálmánnal, s azonnal „letámadtam” egy éppen akut szótári 
problémámmal. Nevezetesen azzal, hogy a készülő új angol idiómaszótáramban az 
angol idiómák egyes jelentéseit illusztráló angol szövegkörnyezeti példamondatokat 
véleménye szerint hol, hogyan helyezzem el: az egyes számozott jelentések alá sorol-
va be őket, vagy a végén, mintegy „ömlesztve”. Még két megálló maradt. Kálmán 
azonnal átlátta a problémát, noha több mint harminc éve aligha foglalkozott lexikog-
ráfiai kérdésekkel. – És az idiómaszótár úgy jelent meg néhány évvel később, ahogy 
akkor ő tanácsolta. Ezt a tulajdonságát Kálmánnak csak egy angol szóval tudnám 
jellemezni: insight (ösztönös meglátás, belső látás). Mondatban ez körülbelül így fes-
tene: He was a scholar of great insight. Belülről látta a dolgokat, a problémákat,  
a lényeget. És azt hiszem, egész filoszságára, tudományos és pedagógiai munkásságá-
ra, vagy irodalmi (főleg fordító) tevékenységére ez volt a jellemző. He was really  
a man of great insight. – And he was a great friend, too!

Az elmúlt néhány évben minden május 23-án, Dezső napján, Keresztury Dezsőre 
gondolva régi Eötvös collegisták össze szoktunk jönni Vekerdi József leányfalui nya-
ralójában. Egyre kevesebben találkozunk, hiszen akik még élünk, mind 80 felé vagy  
a fölött járunk. Az elmúlt évben hárman is „távol voltak”, Bornyi Sándor, Benyhe 
János és – akkor még csak betegsége miatt – Ruttkay Kálmán. Az idei Dezső napon 
sem lesz már közöttünk. Nagyon, nagyon fog hiányozni.

11 Magay Tamás (1979): A kétnyelvű szótárírás törvényszerűségei (Országh László szótárai alapján). 
Kiadatlan kandidátusi értekezés, Budapest. 53. jegyzet.
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