
Ruffy Péter

A türelem ösvényein

Ötven éven át írt újságot - irja könyve
előszavában Ruffy Péter, de a kötetbe gyűj

tött riportokat és vallomásokat az első

másfél évtized: 1935-1940 és az
1970--1983 közötti esztendők munkáiból
válogatta; az előbbiek a Brassói Lapokban,
az utóbbiak nagyrészt a Magyar Nemzet
ben jelentek meg (a Márton Áron erdélyi
püspök szomorú-szép emlékezete éppen a
Vigiliában). Meglehet, csupán a csoporto
sítás és a válogatás, meg a kötetté-szer
kesztés teszi, de úgy tűnik fel, hogy Ruffy
Péter újságrmívészi (engedtessék meg,
hogy vele kapcsolatban ezt a szót használ
jam) munkássága az utóbbi években két
pólus körül helyezhetőel.

Az egyik pólus sorozatcím volt a Magyar
Nemzetben: Utazás az anyanyelv körül.
Ruffy Péter ugyan nemcsak magyarul tud
magyarul, hanem erdélyi magyarul is, azaz
sok szép, ritkán használt szót, mondatot is
mer és használ. Ezek az írásai egyébként
nemcsak az anyanyelvvel foglalkoznak, ha
nem azokkal is, akik beszélik, csiszolják
vagy rontják, akik éltetik s akik már (vagy
már-már) elfelejtik. Írásaiban Ruffy Péter
nem nyelvészkedik, hanem emberi-nemzeti

• problémákat tár föl; megfontoltan, olykor
kissé borongósan, néha mintegy önmagát
is bíztatva, keserűségtől óva. És alázato
san, nem a meghunyászkodás, hanem az
önod~adás, ~z önzetlenség, a szolgálat ér
telmeben. (Erdemes ebből a szempontból
elolvasni Az 6magyar Mária-siralom odüsz
szeája című remek írását.)

Az újabb írások másik pólusa: emberek
és cselekedetek. Napjaink magyar újság
írásában egyre gyakrabban szerepel az em
ber csupán mint interjúalany: az újságíró
kérdez, az ember válaszol. Ruffy Péter ha
kérdez is, inkább beszélgetőtárs; szinte
már gyóntató, lelki társ, aki belelát a szí
vekbe és a lelkekbe, aki nem szavakat
mondatokat hall, hanem emberi szív dob
banását, szem rebbenését, kéz alig látható
rezdülését, néma sóhajt. Ismeri, jól ismeri
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azt, akiről ír; legyen Kossuth vagy Széche
nyi, legyen az irodalmi múzeum értékőrző

gondozója, a Farkasréti templom tervezője

és lelkésze, Haraszti Sándor, vagy lett lé
gyen riportjainak mintegy szerzőtársa az
az Illyés Gyula, akit tisztelt és szívből sze
retett, s akit megrendítő fájdalommal bú
csúztatott el.

"Az írás nem arra való, hogy játsszunk
vele; ez arra való eszköz, hogy kimondjuk
általa az igazat." Ezt a mondatot 1954-ben
írta Ruffy Péter. De ezt írta mindig, min
den időben, minden munkájában. Azokban
az első riportokban is, amelyeket a könyv
elejére válogatott, 1935 és 1940 között író
dott munkáiból. Meglepőek ezek a korai
írások. Ha különbséget keresgélek a régeb
bi és az újabb írások között, legföljebb azt
lelem:, mozgékonyabbak 'voltak, de ugyan
azzal a megértéssel és ugyanazzal a szen
vedéllyel íródtak. S talán még valami: a
történelem lüktet bennük. Erdélyben író d
tak ezek a riportok. Ki mindenkivel talál
kozott Ruffy Péter! Például a menekülő ru
szin miniszterelnökkel. Egy spleenes an
gollal. Szingapuri maláji diákkal. Lind
bergh-gel. Déry Tiborral, Tamási Áronnal,
Hunyady Sándorral, lanovics lenővel. Egy
törzsvendéggel, akit az a legenda övezett,
hogy - ő leplezte le Redl ezredest. Ruffy
Péter ügyesen szövi a szavakat: az igazi
mondandót úgy rejtve közéjük, hogy a fi
gyelmes olvasó a tárgyilagos mondatokból
kiáltásként hallja meg az igazságot. Ha
kell: a vádat. Ilyen mondatokat ír: "Nyolc
vagon új rémhír érkezett" (1939. szeptem
ber 7.). "Ezekben a napokban a lapokat
nem közírók és riporterek, hanem főhadi

szállások írják" (ugyanakkor). "Tulajdon
képpen egy könnyről, egy mosolyról akar
tam írni. Tulajdonképpen a békéről. De
nem lehet. Egyszerűen azért, mert ... Ki
~ondjam?" (ugyanaznap.) Az sem mindegy
am, hogy egy riporter mit hall meg, amikor
választ kap egy kérdésére. " ... a hatalom
mulandó, az igazság örök" - hallotta Ruffy
1936-ban egy maláj diáktól. "Kipling jut
eszembe" - írja e beszélgetés végefelé 
"aki művész volt, és elfelejtette, hogy az
írás kötelez. Az igazság mellett kötelez."
Lindbergh-től ezt hallja: "A politikáról



nem szoktak beszélni. A politikát csinál
ják" (1938). Hunyady Sándorról írja: "Át
néz harcókon, mert mindig azt kereste az
életben, ami emberi, ami megmarad"
(1939 - de Ruffy ars poeticája is ilyesmi
lehet). "A kisebbségi kérdés csak a kisebb
séget érdekli" - mondja egy brit: ifj. Seton
Watson. "Kérem, világviszonylatban fontos
az, hogy Erdélyben hány magyar vagy
szász iskola áll fenn?" - ezt is Seton:""
Watson mondja, 1939 nyarán. De azt is:
"A legszebb eszmény az igazság. A legna
gyobb hit az emberi jog."

Számomra a legmeglepőbb az a mélysé
gesen megdöbbentő cikksorozat, amely
1935-36-ban íródott. Karácsonyi találko
zóra szólították a magyar és a román
nyelvterületek irodalmának élgárdáját. A
terv meghiúsult: "Bukarest nem adott en
gedélyt Biharfürednek" - írta 1935. de
cember 30-án Ruffy Péter a Brassói Lapok
ban. S azt is, nyiltan, kendőzetlenül, miért
nem utazhatott oda Babits. "Biharfüred he
lyett a kisebbségi polgár találkozik a nu
merusszal és sok nyelvvizsgával. Álmok,
várak, nyilatkozatok között ennyi az igaz
ság. Ennyi és ne hazudjunk tovább!" És:
"A hidakat pillérre verik és nem szavak
ra." Mit valósít meg a gyakorlat? És mit
fog elfojtani a politika? Ízekre szedi Hein
rich Zillich 1936-ban közreadott, történe
lem-hamisító regényét. "Azon nem csodál
kozunk - írja -, és nem találunk benne
semmi kivetnivalót, hogy a könyv szerzőjét

nemzetének szenvedélyes szeretete fűti

át." Így folytatja: "Azok a részek azonban,
melyekben a szerző a magvarságot mint
szolganépet, a magyar asszonyokat mint
káromkodó gyalázkodókat állítja a hatal
mas német nyelvterület olvasóközönsége
elé, méltán felháborítóak." Tamási Áront
hallgatja: "Nem a világ rontotta el az em
bereket, hanem az emberek rontották el a
világot." "Szégyen önt el, szinte félni kez
dek, mennyit tudtak azok, akik előttünk él
tek" - fejezi be 1940-ben beszélgetését La
katos István zeneíróval. Eftimiut hallgatja:
"Egy nép fejlődésében az író viszi a szere
pet, nem a politikus."

Együtt írom Ruffy Péterrel: "Nekünk is
vállalni kell a szellemet, amelynek jelképe
minden időben a könyv." Például ez a '
könyv. Zay László

Hetényi Varga Károly

Akiket üldöztek az igazságért

A gyűjtemény az első magyar publikáció,
amely széles körű áttekintésre törekszik:
képet kíván nyújtani arról, hogy keresz
tény egyházi személyek, javarészt katolí
kus papok, szerzetesek, apácák milyen sze
repet vállaltak az embertelenség, a fasiz
mus ellen vívott harcban. A szerző könyve
első részében tizenkét portrét közöl már
tírhalált halt papokról, szerzetesekről és
olyan nagyszerű férfiakról, asszonyokról,
akik önként és bátran vállalták a kockáza
tot, az üldöztetést, a börtönt, deportálást.
Majd könyve második felében tömör, adat
szerű életrajzi összefoglalókat közöl száz
harmincnyolc egyházi személyről, akik bi
zonyíthatóan, aktívan résztvettek a vallási
alapon szerveződőellenállásban.

Elismerésre méltó munka a Hetényi
Varga Károlyé, de - mint maga is hangsú
lyozza -csupán első lépés. Hiszen a rövid
biográfiák nyilvánvalóan csak támpontok a
további kutatáshoz. De a terjedelmesebb
és dokumentált életrajzok is száriros isme
retlen ösvényt jeleznek a történészek
számára, Így például már az elsri ?letrajz
ból, az 1944 decemberében Dachauba de
portált Benkő .Istvén plébános portré jából
kiderül, hogy mindmáig csak a dachaui
magyar papok számát sikerült megállapíta
ni: tizenhárman voltak! Az, hogy összesen
hány magyar egyházi személy került német
lágerbe, homályban maradt. Vagy a Duna-

'parton 1944 decemberében mártírhalált
halt Salkaházi Sári szociális testvér sor
sának rekonstruálása során nyilvánvaló,
hogy Sára testvér nagyszerű személyes tu
lajdonságait egy szervezet, a Szociális Test
vérek Társasága keretében fejlesztette ki,
de e szerzetesrend tevékenységérőla köz
vélemény alig hallott. A német származású
Bauer József bonyhádi apátplébános a har
mincas évek végén magyarosítja Pór-ra ne
vét és 1942-ben Hűséggel a Hazához né
ven Volksbund-ellenes mozgalmat szervez
a német anyanyelvű magyarok körében.
Die Donau címen német nyelvű katolikus
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