KRÓNIKA

/
Keresztury Dezső nyolcvanéves
Ritka ajándéka a sorsnak, ha valaki nyolcvan esztendején túl is nemcsak minőségben, de mennyi
ségben is az emberi élet természetszerű fő termő korszakáéhoz hasonlót, vele egyenlőt vagy még annál
is jobbat ad. De Keresztury Dezső pályája nemcsak ebben a tekintetben áldott és boldog kivétel.
Első pillantásra, felületes látásra túlságosan szerteágazónak, már-más szétszórtnak tűnhetnek munkás
ságának eredményei; tüzetesebb, figyelmesebb szemlélődés nyomán azonban, mint finom rezgésben
tartott üveglapon a csillámszemcsék, világos és széparányú rajzolatba rendeződnek el. Mégpedig
olyanba, amelynek osztó vonalai éppúgy, mint gyűjtő gócai jól megmutatják magukat.
Esszével kezdte a XIX. sz. közepének nagy esszéistáiról, azoknak komolyságával, megalapozott
ságával, fajsúlyával. Egész pályáján végigvonul, mélyül és súlyosbodik ez a műfaj, amely nála - nem
úgy mint annyi kor- és pályatársánál - nem a kutatás elől és nem a végig gondolás elől való, mutatós
különlegességekkel, látványos metaforikával, hangzatos csattanókkal elfedett kitérés, hanem összefog
laló és rendező jellegű. Most készülő s alighanem tudósi életműve bekoronozásával épülő Arany
könyve is nagyarányú s minden adottságát kihasználó megtestesülése lesz ez oly sok lehetőséget kínáló
műfajnak. A tanítvány, a pályatárs, a tárgyköri „rivális" „kegyetlen" kritikussága ellenére - mint
,.megbízott lektor" - mondhatja e sorok írója: szebben megformált s teltebb szöveget az utolsó
évtizedekben alig olvasott annál, mint aminő e befejezéséhez közeledő könyvé.
Kitűnően megtanulta s egyre tökéletesítette a filológiában való jártasságát is Keresztury Dezső.
S filológián ő nem egyszerűen csak pontos szövegfeltárást, mégcsak nem is csupán minden tényezőre
kiterjedő keletkezéstörténeti figyelmet értett, hanem - ha szabad mondani, - a költő belső világának
s a kor szellemének és lelkének filológiáját is. Esszéi éppen ezért lehettek igazán teltek és történetiek,
összefoglalóak és elrendezőek, mert egyben,jelzetlenül bár, föltáróak is. Amit például fölszabadítónak
mondható nagy Babits-tanulmánya lélek-, kor- és körülményrajza igen szépen mutathat meg.
De jól tudta azt is, hogy a magas szinten művelt irodalompublicisztikának milyen nagy szerepe
lehet a közönség és az íróvilág európai szintű tájékozódásának, provincializmustól ment mércéi kiala
kulásának, talmi divatoktól óvakodó ízlésének formálásában. Szilárd elveken nyugvó, pontosan, szak
szerűen, de minden tudákos zsargont vagy tetszelgő stílusmodort kerülő tömör és szép emelkedettségű
nyelven szól kritikában és eligazító cikkben, mindenkor tekintet nélkül a bírált szerző irányzati vagy
csoporti hovatartozására, egyedül a mű, a teljesítmény értékére ügyelve.
S anélkül, hogy sokat programoskodott volna az interdiszciplináris szemléletről és komparatisztiká
ról, lényegében az egész magyar századelő irodalmát és művészetét megpróbálta, együttszemlélve a
kettőt, - közös szemszög alá vonni és így megítélni, s egyben a kortársi európai értékrend távlatából is
mindkettőt megmérni. Kedvenc, sokszor variált címe és kérdése:hol a helyünk a világban? - s felelete
majd mindig biztos egyensúlyú és megnyugtató, nacionális képzelgéstől éppúgy mentes, mint báva kül
földrajongó-sznobizmustól is. Talán legszebb, de mindenesetre legismertebb példája nagyobb művei kö
zül ennek A magyar irodalom képeskönyve, amelyben nem is csak a századutót és századelőt, de az
egész magyar irodalmat is áttekintette e kettős szemszögből.
Szóljunk-e külön a közéleti emberről s külön a nevelőről? Nemigen lehet. Mert nagy szívű és
- sajnos - : sokszor akadályozott nevelői s közéleti munkájában a kettő mindig együtt volt. Úgy nevelt
külföldön a magyar irodalomnak és művelődésnek híveket s úgy itthon a világirodalmi jártasság és ott
honosság nélkülözhetetlenségének tevékeny munkásokat, hogy az irodalom, a művészet, a művelődés
egyetemes, embert szolgáló, nemzeti érdekektől nem gátolt, hanem azokat termékenyen összekötő
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szemlélet szükségességét tudatosította. S úgy oktatta az Eötvös-CoUégium tanári-igazgatói katedráján a
jövendő' tanárait-tudósait, úgy állt a miniszterség posztján s alkotott ott alapvető reformokat, s úgy
lépett készséggel, fáradságot öregedőn is mindig legyőzve, mikrofon vagy kamera elé, hogy múlt és
jövő elvalaszthatatlansagara, értékbecsülés és társadalomépítés szétszakíthatatlanságára, egyén tisztelet
és igaz közösség egymást föltételezésére, változás és őrzés kettős érzékenységére tanított, figyelmez
tetett és ügyelt maga is folyton.
Nyolcvan év a mai viszonyok között talán már nem olyan nagyon ritka. Az a friss, dinamikus és
teremtők ész munkabírás azonban, amellyel Keresztury ez éveit is éli, valóban ritka. Azt kívánjuk
neki, tartsa meg Isten ebben a munkakedvben és munkabírásban a magyar művelődés és irodalom
tudomány s nem utolsósorban: a magyar költészet hasznára és örömére.
Németh G. Béla
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