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Hosszú életén át szüntelenül tevékenykedett az irodalom érdekében. 
Tanári hivatást választott, 1921-től nyugalomba vonulásáig Kaposvárott 
illetőleg Nyíregyházán tanított. Bekapcsolódott e városok kulturális és 
irodalmi életébe, sokat tett azért, hogy az irodalom iránti érdeklődést 
irodalmi emlékek felkutatásával, emlékmúzeumok, folyóiratok és egyéb 
kiadványok létesítésével ébren tartsa illetőleg öszötözze. Munkásságá-
nak fő területe azonban - mint ez szakmai körökben közismert - a 
Berzsenyi-életmű kutatása volt. 

Már századunk harmincas éveiben több jelentős, Berzsenyivel kap-
csolatos munkát tett közzé, így például kiadta Berzsenyi Dániel Összes 
Költői Müveit (1936) továbbá Berzsenyi ismeretlen és kiadatlan leveleit 
(1938). Kutató munkájában szisztematikusan és szívósan haladt előre, 
szövegkiadásai mellett, melyek sorában megemlítendők a versek ős-szö-
vegeinek továbbá a prózai művek kiadása, már 1938-ban összefoglalja 
kutatásainak eredményeit, s közzé teszi Berzsenyi Dániel című mono-
grafikus munkáját. Más irodalomtörténész talán ennyivel lezártnak te-
kintette volna munkálkodásának ezt a területét, Merényi Oszkár azon-
ban további műveket szentelt annak a költői életműnek, melynek ki-
adására és értelmezésére életre szólóan elkötelezte magát. 

Így született meg az új kutatásait összefoglaló Berzsenyi-problémák 
(1962) című munkája. Közben foglalkozott Kölcseyvel is és közzétett 
egy sor ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumot (1961). A 
Berzsenyire koncentrált kutatómunka azonban még mindig nem ért 
véget: a sok dokumentumot, részlettanulmányt követte a Berzsenyi-
évforduló alkalmából kiadott Emlékkönyv, s megindultak az egész ad-
digi életművet megkoronázó kritikai kiadás munkálatai. 

Merényi Oszkár tudományos munkásságát nem akasztották meg a 
tudományos centrumoktól távol töltött évtizedek; lankadatlan szor-
galommal gyűjtötte a Berzsenyire vonatkozó újabb adatokat és ismere-
teket. Eredményei védelmében mindig vitára kész volt, s makacsul har-
colt kutatásainak publikálásáért. Elszántsága sokszor vezetett szakmai 
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összeütközésekhez, tiszteló'ket és nem kevés számú ellenfelet egyként 
szerzett magának. E tulajdonságai nélkül azonban aligha hozhatta volna 
létre terjedelmes életművét. 

A Berzsenyi-kutatások területén Merényi Oszkár eredményei min-
den bizonnyal időtállónak fognak bizonyulni, a tudományos munkás-
ság feltételeiért következetesen és sikeresen küzdő tudós tanár alakja 
pedig mindenképpen követésre méltó példát mutat. 

WÉBER ANTAL 

Joós Ferenc 
1 8 9 0 - 1 9 8 0 

1980 karácsony estéjén halt meg, másfél hónappal 91. születésnapja 
előtt. Városában, Kecskeméten, de azon túl is irodalomtörténészek, 
helytörténeti kutatók évtizedek óta Feri bácsinak hívták, s tisztelték az 
évei előrehaladtával mit sem csökkenő érdeklődése, munkakedve, egyre 
sokasodó eredményei miatt. Az első világháborúban elszenvedett sebe-
sülésének emlékét nemcsak a gomblyukában hordott hadirokkant-jel-
vénnyel, hanem bicegő járásával, elmaradhatatlan botjával is őrizte; 
de szellemi frisseségben 90 évesen is példát mutatott a nála évtizedek 
sokaságával fiatalabbaknak: mindenütt ott volt, ahol kultúráról esett 
szó, mindenről véleményt formált és nyilvánított. Hatalmas helytörté-
neti anyagismeretével, önzetlen segítőkészségével intézményt pótolt: 
aki Kecskemét múltjának kutatásában elakadt, bízvást fordulhatott 
hozzá, emlékezetből volt képes útbaigazítani. 

1890 február 7-én született Budapesten munkáscsaládban. 1910-ben 
szerzett tanítói képesítést a budapesti állami tanítóképzőben. Pusztai, 
majd falusi tanítóság s háborús katonai szolgálat után 1920-ban került 
Kecskemétre: tanítóként, felügyelő igazgatóként, a művelődésügyi osz-
tály előadójaként működött 1948. december 31-i első nyugdíjazásáig. 
A 20-as évektől tagja, 1933-tól 1949-ig alelnöke volt a Katona József 
Társaságnak. Életének ebben a szakaszában főként szépirodalmi mű-
veket publikált: verseket, elbeszéléseket, meséket; két egyfelvonásosát 
több vidéki színházban játszották. 

1953-ban kapott újra állást: volt iskolai adminisztrátor, óraadó 
tanár, napközi otthoni nevelő; végre 1958-ban került olyan munkahely-


