
Székely György beszéde Ortutay Gyula síremlékének avatásán 

Ortutay Gyula egyéniségében szétválaszthatatlan a tudós tanár, a közéleti ember, 
bármely posztra állította, engedte a sors, a megoldásra váró feladat. Mindvégig a 
magyar Délvidék szerelmese maradt. Szabadka szülötte, apja a forradalmak előtti 
Szegedi Napló újságírója, maga a szegedi egyetem hallgatója, a Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiumának alapító tagja, falukutató, Radnóti Miklós és Buday György 
barát ja , a szegedi egyetem doktora 1934-ben, hosszú ideig Bács-Kiskun megye ország-
gyűlési képviselője a szocialista magyar parlamentben, ak i mindvégig ér te t t a parasz-
tok, a vidéki emberek nyelvén, megértette gondolataikat, céljaikat, jogos panaszaikat. 

A kitűnő tehetségű, széles látókörű fiatal értelmiségi rövid ideig a Széchényi 
Könyvtár gyakornoka, de közéletibb pályára ment, 1935-tól a német megszállásig 
a Magyar Rádió lektora, a megszállás alat t könyvkereskedésben alkalmazott. 1942 óta 
a Független Kisgazdapárt tagja volt, annak polgári tagozatában tevékeny részt vál-
lalt. A felszabadulás előtt vezette a Független Kisgazdapárt közoktatási bizottságát, 
ekkor dolgozta ki az illegális Kommunista Pártnak is bemutatott közoktatási terve-
zetet, amelyet a felszabadulás után az ő hivatali vezetése alatt valósíthattak meg. 
Bajcsy-Zsilinszky Endrének élete utolsó szakaszában közeli munkatársa volt. Egyik 
alapítója a Kommunisták Magyarországi Pár t j a kezdeményezte Történelmi Emlék-
bizottságnak. A Petőfi-plakett megalkotásának és terjesztésének egyik mozgatója. 
1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban, október 15-e után illegalitásba vonult. 

A szocialista magyar köz- és felsőoktatásügy kiemelkedő munkása, harcosa lett 
Ortutay Gyula. Az elhunyt Viski Károly örökét, az Egyetemi Néprajzi Tanszéket 1946 
februárban vette át, ebből szervezte a társadalom és a tudomány korszerű igényeinek 
megfelelően a Folklór Tanszéket 1951-ben, ezt 1953. j anuár 1. óta irányította főállásban. 
A néprajzos muzeológus szakképzés kialakítója. 1947. márc ius 15—1950. február 26-ig 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Olyan jelentékeny lépések következtek be alatta, 
mint az egyházi iskolarendszer államosítása, a szocialista közoktatás máig időtálló 
formáinak, fokainak kialakítása. 1956 novemberében az egyik első professzor, aki ak-
tívan bekapcsolódott a forradalmi munkás-paraszt kormány egyetemi felsőoktatási 
konszolidációért tett lépéseibe. A továbbiakban Dobi István, Kállai Gyula közeli mun-
katársa volt. 1965-től szervezetileg is az MSZMP tagja lett. 1957. június 15-től az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem rektoraként az egyetem szocialista szellemű, sajátos 
oktatás- és ifjúságpolit ikai célú megújulását irányította. Vezetése korszakában tért 
vissza a Lenin Intézet az egyetem kereteibe. Az orosz ínyelv és irodalom oktatása 
szerves része lett a bölcsészkari munkának, újraindítva a filozófiai oktatást, hangsú-
lyozta a bölcsész képzés valódi sokoldalú jellegét. Előtérbe került rektorsága alatt a 
tanárképzés. Az egyetem három gyakorló gimnáziummal és általános iskolával gya-
rapodott. Az Eötvö6 Kollégium helyreállításával a t anár - és tudósképzés egységének 
lehetőségét, a tudós t aná r eszmény ma is korszerűségét húzta alá. Sokat tett az egye-
tem művelődési nevelő szerepének kibontakozásáért. Ezt az összetartozást húzta alá 
Kodály Zoltán tiszteletbeli doktorrá avatásával. Az egyetemi kórus Bartók Béla nevét 
vette fel. Megindította az egyetemtörténeti kutatásokat, gyűjtemények kialakítását, 
ünnepi alkalmakkor a z egyetemi jelvények használatát. Egyetemünket széles körű 
nemzetközi kapcsolatokhoz juttat ta: a bukaresti , jenai, leningrádi, liegei, prágai egye-
temi kapcsolatok alatta vál tak szervezetté. Létrehozta az egyetem Tudományos Taná-
csát, ezzel jelölve meg a kibontakozás egyik fontos i rányát . Előtérbe állította a kollé-
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giumi és más egyetemi épületek megszerzésének feladatát. 1963-ban véget ért rektor-
sága nagy tettek és megoldásra váró feladat kijelölések korszaka egyetemünk életé-
ben. A megoldásokat mint országgyűlési képviselő a parlament kulturál is bizottságá-
ban, mint professzor az egyetem tanácsában továbbra is egyengette. Dékánjának 1965. 
évi véleménye szerint „egyike azoknak a tanszékvezetőknek, akik valóban vezetik a 
tanszéki kollektívát, törődnek munkatársaik problémáival". Az egyetemet sokat segí-
tette finn kapcsolatai erősítésében. A finnugor kongresszusok kiemelkedő magyar tu-
dósa és közéleti személyisége, a f inn—magyar politikai tárgyalások fontos vezető sze-
mélyisége volt. 

Az akadémikus, a professzor mellet t nem szűnt meg az aktív politikus személyi-
sége. 1954-től haláláig a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja, 1957—64 évek-
ben főtitkára, m a j d alelnöke volt. A honismereti mozgalom egyik fő szervezője, 
találkozóinak mindig ú j gondolatokkal, emberséges közvetlenséggel k i tűnő résztvevője 
maradt . Emlékét nemcsak ez a sírkő, hanem az egyetem ú j létesítményeként felállí-
tásra kerülő Ortutay Gyula könyvtár, s a Hazafias Népfrontnak az ő arcmásával ellá-
tott honismereti emlékplaket t ja is őrzi. De legfőképpen az, hogy rá is vonatkozik a 
költő szava: „ I f jú szívekben élek." 

(Szajkó Pál felvételei) 
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