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ELHERDÁLT TALENTUMOK
Ortutay Gyula: Napló 3. 1967–1977.

Újra meg újra azzal a kérdéssel szembesít Ortutay
utolsó naplója: vajon van-e különbség, változás
az addig leírtakhoz viszonyítva. Az nem megle-
pő, hogy az öregséget egyre fenyegetőbbnek
érezte, s a szorongató betegségek rádöbbentették
testi állapotának hanyatlására. Részben ez a
tény késztette, hogy ismételten számot vessen ön-
magával, mind önkritikusabban tekintve vissza
olykor elherdáltnak látott éveire. Nem egyszer pa-
naszolta, hogy a politikában való forgolódása köz-
ben nem maradt ideje tudományos tevékenysé-
ge kiteljesítésére. Az évek múlásával azt is
felismerte, nem is lesz! Elégtételt jelentett számára,
hogy az Elnöki Tanács tagjaként közéleti súlya
megnövekedett, utazhatott, küldöttségeket fo-
gadhatott, búcsúztatott, a politikai élet vezető sze-
mélyiségeivel eszmét cserélhetett, s ezek az el-
foglaltságai és kötelezettségei elfedték tudósi
pályája befejezetlenségét, azt a tényt, hogy ezen
a pályán sokkal eredménye sebben tevékeny-
kedhetett volna, ha nem hiúságá nak engedett vol-
na. Így viszont nagyon kelle me sen érezte magát
a hatalomban, lubickolt a pletykák olykor szeny-
nyes közegében, s néhány találó portrét rajzolt a
csúcsán állókról.

Meglett az elégtétele: többször is találkozhatott
Kádár Jánossal. Őt változatlanul jelentős, bölcs po-
litikusként értékelte, hibáit elnézően annak tulaj-
donította, hogy engedett a hízelgőknek, rossz ta-
nácsadókkal vette körül magát, akik gyakran
megtévesztették, kegyeit keresve. Közülük leg-
többször legnagyobb ellenszenvvel Aczél Györgyöt
emlegette különféle ravasz manő vereit bírálva. Ez
egyik legtalálóbb jellemzése. Pontosan érzékelte ha-
talmának legjellemzőbb jegyeit, ugyanakkor azt is
látta, hogy tisztában volt az értékekkel, bár ezeket
személyes érdekeinek megfelelően rangsorolta.

A vezetők közül Losonczi Pállal, az Elnöki Ta-
nács elnökével szinte bensőséges, baráti viszonyt
alakított ki. Nem csoda, emlékeim szerint úgy em-
legették, mint az akkori politikai élet legtisztább sze-
mélyiségét, aki nem elegyedett a különféle intri-
kákba, józan paraszti ésszel tette a dolgát (amíg
hagyták), a hatalomban is ember maradt, ami keve-
sekről volt elmondható. Társaságban is gyakran
összejöttek. Róla egyetlen rossz szót sem olvas-
hatunk a naplóban, ellentétben Ortutay életének
néhány másik szereplőjével, akikről korábbi
naplóiban rokonszenvvel nyilatkozott.

Élete végéig rendszeresen találkoztak az egykori
szegediek, ám nyomon követhető, ahogy kapcso-
latuk fokozatosan kihűlt. A napló beállítása szerint
ennek fő oka Radnótiné és Aczél György egymás-
ra találása volt: állítólag az özvegy bizalmas be-
szélgetéseikről is tájékoztatta Aczélt. Volt azonban
komolyabb ok is, elsősorban az, hogy Baróti Dezső
kivételével Ortutay elég pontosan érzékelte egykori
szövetségesei jellem hibáit (Baróti „Deske” másként
gondolkodott, mint a kristálykemény jellemnek
aligha nevezhető Tolnai Gábor, vagy a társaság
„advocatus diabolija”, Hont Ferenc. A pálya szélére
szorult Baróti régen kiábrándult a szocializmusból,
s a rá jellemző iróniával szemlélte az eseményeket.
Az ő Radnótiról írt könyvében, melynek „kalandos”
születéséről érdekes sorokat olvashatunk, jóval ke-
vesebb a kultúrpolitika elvárására kacsintó csúsz-
tatás, mint Tolnai tanulmányaiban. Bár Ortutay
egyik-másik barátjáról szóló emlékezésének és
elemzésének hitelét is kétségbe vonják az újabb ku-
tatások, például Ferencz Győző monográfiája.)

Nagyon jellemző sors volt Dobi Istváné. Gör-
csösen ragaszkodott a hatalomhoz, s amikor ki-
került belőle, elveszítette lába alól a talajt. Addig is
valóságos üldözési mániája volt, amely aztán kri-
tikátlan gyűlölködéssé torzult, annak bizonyíté-
kaként, hogy a politika megrontja azokat, akik kép-
telenek felülről (is) szemlélni az eseményeket (és
önmagukat). Ortutayban megvolt ez a képesség, ki-
vált, ha másokról írt, bár jól érzékelte az erkölcsi zül-
lést és gazdasági romlást, ezekről azonban csak nap-
lójában mert kritikusan beszámolni. Mélységes
ellenszenvvel méltatta például Kállai Gyula tény-
kedését (nyilván joggal), drámába illenék, ahogy
leírta a hatalom felső köreiből való kibuktatását.

Hogy tudott kritikusan is szemlélődni, világo-
san bizonyítják azok a lapok, amelyeket Péter
György állítólagos öngyilkosságáról írt. Péter
György az illegális KMP tagja volt, 1945 után az OTI
vezérigazgatója, 1948-tól a KSH elnöke, államtitkár,
egyetemi tanár. Hírek szerint numizmatikai szen-
vedélye deviza-bűncselekmény elkövetésére sar-
kallta, a vizsgálat idején a BM kórházában őrizték,
itt követett el öngyilkosságot. Jellemző, hogy ezt a
végkifejletet nagyon sokan kétségbe vonták, Ortu -
tay is pedzette, hogy eltették láb alól. (Hasonlóképp
ítélte meg a közvélemény Vályi Péternek a Lenin
Kohászati Művekben bekövetkezett halálos bal-
esetét is, bár ez nagyobb figyelmet keltett, hisz ő
képviselte Magyarországot a KGST Végrehajtó Bi-
zottságában, olykor ellenkezve annak utasításaival.)
A naplóíró kétségei azt jelzik, hogy tisztában volt
azzal, milyen módszerekkel lehet kiiktatni a kel-
lemetlen embereket. Fel volt háborodva, hogy az
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Elnöki Tanács tagjait sem tájékoztatták a haláleset
körülményeiről, ez viszont annak a bizonyítéka,
hogy a politikában nem szabadulhatott naivitásá-
tól. Egyébként sajnálatos, hogy tudósként szerzett
tapasztalatainak nem adott han got a politikában.
1976-ban Apáczán nagy érdeklődéssel fogadták
Apáczai Csere Já nos ról tartott előadását, melynek
szövege — nagy örömére — megjelent a Kincses
Kalendáriumban. Útja során szerzett benyomása-
it így összegezte: „Valóban siratni való magyarság, ta-
lán csak Jugo szlá viában van, meg Kárpát-Ukrajnában
majdnem teljes emberi joguk a magyaroknak, a szlová-
kok komiszul bánnak a magyarokkal, Ausztriában pedig
a fogyó bur gerlandi magyarság békés megalkuvással be-
olvad a tartományba, alig 3–4.000 vallja magát ma-
gyarnak itt. S a legrosszabb soruk Romániában van, ahol
a legtöbben vagyunk, kétmillió fölött.”

Hadd térjek vissza a tudományos munka és a
politika feszültségére, amely karakterisztikusan
nyilvánul meg a napló önvizsgáló részeiben.
Ortutay jellemének, magatartásának kettősségére
mi sem jellemzőbb, mint a naplójában írtakkal szö-
ges ellentétben lévő Tudomány és politika címmel a
francia Combat-ban megjelent önvallomása. Derűt
keltő, ahogy ebben szemrebbenés nélkül cáfolja meg
önmagát, a politikusokról adott jellemzéseit, elis-
mételve a mosolyt fakasztó közhelyeket. Miért kell
egy magyar tudósnak politizálnia? Miért nem a
könyveit, tanulmányait írja? — kérdik a franciák,
akik azt képzelik, „hogy a politikai munka amolyan par-
lamenti intrika, falusi szónoklatok, frázisoknak, szemé-
lyes és csoportérdekek általánosságainak összege. Nem
kétséges, hogy van, ahol a politika ezt jelenti. Ezzel, ter-
mészetesen, nemhogy a tudományos kutatást, de akár az
utcaseprést sem érdemes felcserélni.” Csakhogy —
mondja — „számunkra nem ez a politika”.

Ezek után elmondja, nemzedéktársai javával
hogyan ismerte föl a társadalmi igazságtalansá-
gokat, miként lázadtak ezek ellen, s a néprajzot
művelve szembesült a paraszti rétegek elnyo-
morodásával. A változtatás vágya sodorta a po-
 litikába, „a politikai munka segített jobban megér tenem
ismerettárgyamat: a magyar népet, népköltészetünket.
Az alkotó népet nem elvont közösségnek tekintettem,
mint annyi néprajzi, folklór mű, mint annyi szocio-
lógiai munka, s a népköltészet sem ritmus- és motí-
vumképletek sorozata többé számomra. Ezért úgy ér-
zem, a mi filológiai fogalmainknak csak akkor van
értelmük, ha történeti és társadalmi folyamatokban
konkrét, valóságos funkciójuk van.

S nem hiszem, mai mindennapi tapasztalataim alap-
ján, hogy bárkinek csökkenne a tudományos megis-
merése, ha részt vesz népe életében, segíti a munkások,
parasztok hatalmának megvalósulását, aki az igazi ku-
tató rangja szerint nemcsak megismerni akar, de is-
meretét alkotó, változtató tényezőnek tekinti, hogy mind
a maga kisebb hazája, mind az egész világ teljesebb, iga-

zabb legyen általa. Ha van felelőssége az írástudónak
— felelősségünknek ez a lényege.”

Az írástudó felelősségének nem elhanyagol-
ható tényezője az is, hogy az igazat mondja, s ha
erre nincs módja, hallgasson. Kis csokrot lehetne
összegyűjteni Ortutaynak azokból az írásaiból,
amelyekben az ellenkezőjét mondta annak, amit
gondolt, vagy — legyünk finomak — amelyek-
ben elkendőzte érzelmeit és a tényeket. Sokszor
magyarázata ennek, hogy nekrológokat, temetési
beszédeket mondott. De hogy csak ő mondhat-
ta és írhatta ezeket, az kétséges, végeredményben
a koporsó mellett vagy a sírnál, de az emlékezé-
sekben sem szükségszerű elrugaszkodni attól,
amit gondolunk.

Az említett kötetben az Arcképek között szerepel
a Kodály Zoltán hetvenéves című köszöntő. Naplói-
ban újra meg újra visszatért Kodályhoz fűződő kap-
csolatára, amely, mondjuk így, hűvös volt. Minden
alkalommal Bartókhoz mérte (őt sem kedvelte, mint
embert), ellenszenve fő oka, hogy a zeneköltő nem
volt hajlandó semmiféle politikai gesztust tenni,
megingathatatlanul kemény maradt, s Ortutayt épp
azért nézte le, mert a rendszer hű emberének lát-
ta, nem is volt hajlandó a néprajzos kutatócsoporttal
együttműködni. Nos, ebben a köszöntőben népe ne-
vében „forró szeretettel” köszöntötte a jubilánst,
Bar tók Béla „nagy társát”, kinek tanítása minden-
ki számára érvényes életminta lehet. A köszöntő hi-
teles és szép volt, elmondója azonban egész mást
gondolt az ünnepeltről.

Kedves, őt mindig támogató szegedi mento-
rukról, Sík Sándorról többször is írt. Halálakor futó
emlékezést a Kortársban, majd tanulmányt a
Vigiliában. Név nélkül szerepelteti abban az em-
lékezésében is, amelyet az iskolák államosításának
szentelt, lelkesülten idézve a nagy tettet. Az egy-
ház és az állam tárgyalásain kezdetben részt vet-
tek a tanító rendek vezetői, Sík Sándor is. Ám Mind -
szenty József bíboros levelét követően lemondott
tisztéről, amiért Ortutay keserű szemrehányások-
kal illette. Ám emlékezete szerint továbbra is jó vi-
szonyban maradtak. Ennek ellentmond az a köz-
lése, hogy négy év után futottak ismét össze, de nem
volt egymás számára mondanivalójuk.

A magyar néprajztudomány egyik nagy alak-
járól, Győrffy Istvánról kevés jó szót ejtett napló-
jában, annál fényesebbnek mutatta alakját és tu-
dományos tevékenységét róla írt tanulmányában.
Ennek is, mint sok egyéb írásának, jellemzője a váz-
latosság. „Erről még sokat kellene írni”; „Rész -
letesebb kifejtést érdemelne”; „Még visszatérek
erre” — ilyen s hasonló mondatokkal mentegeti a
mélyebb elemzés hiányát. Az olvasónak néha az
az érzése, igaza lehetett a kétségeiket hangoztató
francia tudósoknak, akik tudományos elmélyült-
ségét kérték számon a politikustól.
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Bizonyára fájdalmasan élte meg Erdei Ferenc -
től való elhidegülését, hajdani szövetségük kö-
telékeinek meglazulását. (Erdei politikai szerep-
lését sem lehet makulátlannak nevezni.) A makói
paraszt ság társadalomrajzáról érdeme szerint írt
1935-ben, s körülbelül két évtizeden át nagyjából
párhu zamosan haladtak a tudományban (ahol
egyikük sem futotta be pályáját) és a politikában
(itt Erdeinek, nem nagy dicsőségére, lépéselőnye
volt), majd eltávolodtak egymástól, s a naplóban
nem épp hízelgő jellemzését olvashatjuk Erdei-
nek. A róla írt „sirató” viszont e szavakkal zárul:
Összefonódott „életében már fiatalon a lírai elkötele-
zettség hűsége, a tudományos kutató pontosságra tö-
rése és a politikus, a marxista politikus változtatni, job-
bítani akaró cselekvése. Ifjúkora óta úgy emlékezem,
hogy ezt a hármas egységet nem rontotta meg senki,
ez az egység hordozza életének minden eredményét, az
alkotásokat is, a politikai cselekvéseit is. Nemzete eb-
ben az egységben őrzi meg emlékezetét, gazdag életé-
nek summáját.”

Magánéletét nemcsak politikai kötelességei tet-
ték váratlan eseményeikkel kiszámíthatatlanná,
maga is gondoskodott, hogy zűrzavaros legyen.
Feleségéről nagyon kedvesen nyilatkozgatott, de
ezekben a dicséretekben hűvös távolságtartás is
érzékelhető. Igazi, nagy szerelmei házasságon kí-
vül hozták lázba, előbb T. E., majd Klári, aki egy
MALÉV-gépen szenvedett tragikus halált. Emléke
kitörölhetetlen maradt. Míg T. E. házasságának
alakulását kárörvendve figyelte, Klári árnyalak-
ja vissza-visszatért álmaiban, s már-már valósá-
gosan élte újra szerelmüket. Emellett azonban más
kapcsolati is voltak: a naplókból szenvedélyes
Don Juan alakja bontakozik ki, amint kielégítet-
len szenvedéllyel keresi a testi szerelem gyö-
nyörűségeit. Pedig családszerető ember volt, ag-
godalommal, féltő odaadással figyelte gyermekei
sorsát, néha komor szónoklatokat intézett vejei-
hez, s igazi nagyapa módján számolt be unokái
fejlődéséről.

Izgalmas kérdés: hogyan viszonyult a napló-
író korához? Gyakran és öntudatosan írt arról, mi-
lyen lelkesen működött ő is az illegalitásban, s
hogy él-hal a munkásosztály felemelkedéséért és
a szo cializmus világméretű győzelméért. Valójá-
ban azonban a pletykák hálózatában érezte magát
otthonosan, megbízható és megbízhatatlan hírek
özönét jegyezte föl, ha valaki a kor eseményeinek
tudati tükröződésére kíváncsi, sokat meríthet a
naplókból, de kivált az utolsóból, hiszen
Ortutaynak módja volt bepillantani a politika bo-
szorkánykonyhájába. Említettem Dobi Istvánnal
kialakított kapcsolatának kettősségét: „Pista bá-
csi” feltétlen tekintélynek minősült mindaddig,
amíg hírforrása volt, s a hatalom csúcsán történ-
tekről tájékoztatta. Az Elnöki Tanács tagjaként már

másoktól is gyűjtött információkat, a sértett, be-
teg, nyugdíjas Dobi már csak múltja emléke
volt. Figyelemre méltó, mennyire félreismert jó né-
hány embert, kettéosztotta a világot, ellenségei-
re és barátaira, bár ez a fogalom az ő szótárában
folyvást változott, barátait könnyen ellenségeinek
látta és fordítva. Maga is megvallja, két igazi szö-
vetségese maradt, Baróti Dezső, tőle aligha sze-
rezhetett politikai híreket, és a radiológus pro-
fesszor, Zsebők Zoltán, akinek az a hálátlan feladat
jutott, hogy a haláláig kísérje (és gyógyulásának
esélyével kecsegtesse).

S a másik kérdés: tevékenységéhez mérten tel-
jesítette-e tudományos elvárásait? Századik szü-
letésnapján ünnepségeken, tanácskozásokon em-
lékeztek rá, holott nem lehet azt állítani, hogy
békés alakja lett volna a néprajznak. Találó, okos
kritikákat írt a háború előtt néprajzi és néprajzi
érdekű művekről, de inkább a szociográfiákról (a
Puszták népe ismertetése talán a legizgalmasabb:
egy-két óvatos fenntartása persze arra utal, hogy
nem kedvelte íróját, bár elismerte tehetségét. El-
lenszenve inkább politikai megfontolásokból
táplálkozott: sehogy sem békült meg azzal, hogy
a kultúrpolitika irányítói számára még a saját út-
ját járó, nemzeti ikonná vált Illyés tekintély ma-
radt, s ha vitáztak is vele, érezhető volt az irán-
ta tanúsított megbecsülésük.) Jelentős néprajzos
tudós kollégáiról viszont a legritkább esetben volt
jó szava. Némelyikükről indulatos dühvel, sér-
tettséggel írt, mintha az bosszantotta volna, hogy
a tudomány berkein belül maradva szorgosan
dolgoztak.

1977. június 6-ról való utolsó feljegyzése: „Köz-
ben ismét a Zsebők-Klinikára kerültem vacak veséimmel,
mert én aztán jogosan emlegethetném a ’vesék forrón buz-
gó kútjait’ — ha nem is a fájdalom és szerelem eufóriá-
jában, mint szegény Atti la. Vizsgálgattak, konzíliumot
tartottak, még Babin Tónit is felhozatták a Balaton mel-
lől, pecabotja mellől — s aztán közölték velem az ítéle-
tet: mi mindent kell ennem, hogy jó legyen a kondícióm,
mert a veséimet operálni nem lehet, mindkettő zűrös ál-
lapotban van, de a halálos ítélet egyelőre elmaradt, erő-
sen kell kosztolnom, többet kell pihennem stb, stb. Egy
finn hazai tárgyalást (Lauri Hon kóék) kihagytam, egy
szovjet utat lemondtam. A többit majd meglátjuk, pi-
siljünk szorgalmasan tovább.” Hiába…

Érdekes, tanulságos naplók. Egy nagyra hiva-
tott, tehetséges tudós politikussá változásának, las-
sú romlásának állapotrajza. Emellett kora sze-
mélyes érzelmei által megrajzolt képe. Ebben a
korban nem volt könnyű élni, még nehezebb tisz-
tának maradni. Ortutaynak sem sikerült. (Szer-
kesztette és a jegyzeteket írta Markó László.
Alexandra Ki a dó, Pécs, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ
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