
Napló

Vargha Kálmán ravatalánál

Szeretteid: feleséged, családod, barátaid nevében búcsúzom tőled, KáÍmán.
Bücsüzhatnék egyetlen szóval is Vargha Kálmántól: ember volt.
De mennyi mindent: bölcs belátást, erkölcsi tartást, erőn fölüli helytállást kell folyamato
san tanúsítani ahhoz, hogy ezt a szöt valaki kiérdemelje, mint ahogy Vargha Kálmán
kiérdemelte.

így gondolhatta ő is, amikor választott hivatását gyakorolva egész pályáján a szellemi
teljesítményeket csakis megragadható mértékkel rnérte, az irodalmi jelenségeketpedig az
igazolható összefüggések fényével világította meg. A határok józan kijelölése és a látszat
alatt a valónál igazabb tényekföltárása, úgy, ahogyVargha Kálmán munkássága szemlélteti,
az irodalom tisztultabb közösségí tudatának kialakulását szolgálta, és erre roppant sZükség
volt és van a délibábok országában.

Az irodalom művészetévelfoglalkozott, ám ahogy a könyvek életét és az írók sorsát
vizsgálta, sosem tévesztette szem elől a legemberibb gesztust, a munkát. Ezért állt meg
múelemző tekintete a jelentéssel is telített leíráson vagy kifejezésen, pályaképeiben és
portréiban viszont azt a nagyszerű vállalkozást érzékeltette, ami a közösség kísérlete
valamely egyszeri tehetségben.

Egyszeri, hiteles, igaz: magas irodalomtörténeti mértéket alkalmazva Vargha Kálmán
maga is azonosult ezekkel az értékekkel, és az ő napjai is odaadó munkával voltak
kikövezve. Az ő természetét is a megértő beleélés jellemezte, mely nemegyszer kortársai
gyöngeségeit megbocsáttatta vele, de nem hiányzott belőle az erkölcsi merészséggel
társult szakmai tisztesség sem. Nem pusztán műveket írt: írásainak jelentős része annak
idején tett is volt, perújítás méltatlanul elfeledett jeleseink jöhíréért. Szerette az igazságot,
így kezdődik a szállóige, és tudjuk, hogyan végződik.

Minden alkotás előfeltétele a helytállás. Amikor barátunkat a szinte rászabott kutatói
beosztásból más munkakörbe sorolták, ezen a területen is megtalálta azt a fontos
feladatot, melyet az ő hivatalosan sose dicsért, mégis kiemelkedőszervezőképességével
közhasznúvá mélyített. Közösségí fölfogását modelljeitől, a klasszikus íróktól és idősebb

kortársaitól tanult küldetéstudat ösztönözte.
Elfogódottan és tisztelettel gondolok a maga írta, valamint a szerkesztésében és

gondoZásában megjelent mintegy harminc nagyszerű könyv hosszú sorára. De akik
közelről ismerték, azokban múlhatatlan személyes képmása rajzolódik ki. Eszünkbe jut
tisztázásra mindig kész műveltsége, kedves tréfálkozásra gyakran hajló s a köznapok
savával: iróniával is fűszerezett, közvetlen. baráti társalgása, - póztalan, lelket mutató
egyénisége rokonokban, barátokban feledhetetlenné vált.

Testi szenvedésekkel, kényszerű lelki gyötrelmekkel súlyos évtizedeket éltél, Kálmán. A
búcsú határtalanul elszomorít, de példád fölemel. Tartalma az, hogy fölülemelkedve az
akadályokon csak pártatlan igazságszeretettel, erkölcsi bátorsággal és az egyéni méltóságot is
tükröző szeretet tudatával érdemes a tevékeny emberhez illő tanúságot tennünk a földön,

Isten veled!
Rába Györ,gy
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