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Sokasodnak halottaink, egyre gyorsabb ütemben távozik  korunkból egy nagy nem
zedék, szakmánk, kultúránk és emberségünk utolsó hírmondói. Az utánuk támadó 
ür aligha pótolható új ezredévünk feltörekvő generációival: nem csupán egy nemze
dék, de egy szemlélet és emberi mentalitás is  tűnőben van világunkból. Katona Béla, 
a Bessenyei György Tanárképző Főiskola nyugalmazott tanára, Krúdy és a h ely i 
hagyományok je les  kutatója, a szabolcs-szatmári literá torok  mentora, a Szemlében 
is  megannyi értékes tanulmány szerzője életének 75. évében, hosszú betegség után, 
1999. december 17-én hunyta le  örökre szemeit.

Aktív é le te t é lt , egész sorsa ftyíregyházához kötötte, hiszen a szomszéd község
ben Oroson született 1924-ben, s nem is  távolodott messze szü lőfö ld jétől. Egyetemi 
tanulmányai után ide té r t vissza, s fő iskola i oktatóként, irodalomtörténészként és 
irodalomszervezőként egyaránt úttörő kezdeményezéseket te t t  a város szellemi é le 
tének fellendítése érdekében.

Jövőbe tekintő, az é letet szerető ember volt, távol á l l t  tő le  minden ál szentség, 
dogma avagy nagyzolás: értékekre nyito tt szelleme az apró dolgokban is  képes vo lt 
fölfedezni az örökkévalót, miként a maradandóságot is  sok-sok apró örömön keresztül 
vo lt képes megélni. Alkotásra, munkára orientá lt ember vo lt, s mint ilyen  sohasem 
pihent: a tétlenség fárasztotta. Utolsó éveiben betegségekkel küszködve, fé l ig  vakon 
épen oly töretlen lendülettel dolgozott, mint életének fénykorában. Utolsó éveiben 
mégis napról-napra lejjebb k e lle tt csavarni a lángot. . .

Pedig de kívánta megélni az új századot és ezredév kezdetét, mint ahogy szerette 
élni az életet, szellem és a matéria világát egyaránt. Igazi társasági lény volt, aki úgy 
a magánéletben, mint a szakmában k ia lak íto tta  és ápolta saját társasköreit saját 
maga, barátai és kollegái nagyobb örömére. Jelenség volt, vonzotta tehát maga köré 
az irodalmat művelő tehetséges vagy csupán jóindulatúan dilettáns fia ta lok  sere
gét, s a ffé le  ír ó i társulást hozott lé tre  ezálta l Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
megmutatván a régió értékteremtő ere jé t. Évtizedeken át fórumot harcolt ki a vox 
humana, az emberi szó jogának, a Tiszta Szívvel füzetek éppen úgy példázzák ezt, 
mint az á lta la  vezetett ír ó i kór, a Szabolcs-Szatmár Megyei írók Köre. Kulturális és 
közéleti fórumokon éppen úgy otthon érezte magát, mint a katedrán, vagy a kutató
munkában, melyet látása megromlása e llen ére  is  szakadatlan szorgalommal mű
velt, szinte élete utolsó pillanatáig.
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Mert egyszemélyes intézmény is  vo lt Katona Béla, aki nem tűrhette sem a sze lle 
mi tunyaságot, sem a sarlatán hőzöngést, aki irtózott a szellemi vákuumtól, viszont 
nyitott vo lt mindazokra, kikben az értelem vagy tehetség akárcsak egy kis szikráját 
is tan íto tta . Sokat kelle tt tapasztalnia maga korul értetlenkedő rosszindulatot vagy 
éppen fagyos közönyt, mégsem adta fe l  soha kitűzött cé lja it . Apró, lépésről-lépésre 
megvalósított célok voltak ezek, melyek a megtett út távlatából szemlélve és az é le t
mű nagyságára tek in tve roppant nagy energiákat és mindennapos apróbb-nagyobb 
küzdelmeket követeltek, s a felórlódés tragikumával fenyegettek. Katona Béla még
sem őrlődött fe l, az idő őt igazolta: mert nem csak követőkre és segítőkre ta lá lt, ha
nem lassanként azt is  tapasztalhatta, hogy ha lassan is, de elindult ebben a homokra 
épült világban a szellemi változás valami nő folyamata, mely a jelen fe je  fö lö tt igyek
szik átnyúlni az európai jövőbe, s számot vetni a múlt eddig e lfe ledett szellemi kin
cse ive l. Joggal mondhatjuk: Katona Béla paradigmát teremtett, s ha ma van Nyír
egyházán és Szatmár-Szabolcsban irodalom és szellemi é le t, az nagyrész az ő úttörő 
kezdeményezéseinek köszönhető.

Elsősorban azonban mégis irodalomtörténész vo lt, életműve javát ebben a szak
mában alkotta. Krúdy volt igazi nagy szerelme -  s talán emiatt kötődött az iró  városál
hoz, Nyíregyházához is  oly melegen -  Krudy-konyve máig alapvető mű az Íróval fog
lalkozó könyvek sorában, s fo ly ta tta  mindezt hosszú éveken keresztül tanulmányok
kal, előadásokkal, kötetek szerkesztésével. Első Krúdy-tanulmánya 1953-ban jelen t 
meg (Krúdy emlékezete -  Nyíregyházi diákévek) utolsó -  posztumusz -  kiadványként 
1996-ban. A két publikáció között e lte lt  közel fé l  évszázad nem szűkölködött új ered
ményekben. A K rúdy-filo lóg ia  máig alapvető monográfiája az 1971-ben megjelent 
Krúdy Gyula pályakezdése cimü könyve, melyet bőséggel követettek újabb és újabb 
Krúdy-interpretációk, kisebb-nagyobb résztanulmányok. Fontos szerepet já tszott 
Katona Béla a nyíregyházi Krúdy-kultusz kialakításában, s elsőként szorgalmazta a 
szülőház megjelölését emléktáblával, egy állandó Krúdy-emLékkiál 1 itás létrehozását, 
valamit a színházzal szemközt fe lá llítandó Krúdy-szobor tervezetét. Eme utóbbinak 
a megvalósulását már nem érhette meg: Varga Imre Krúdy-szobrát csak 2003-ban 
sikerült felavatn i -  ám a Katona Béla á lta l megálmodott helyen.

Bár Katona Béla kutatói és oktatói érdeklődésének középpontjában Krúdy Q/u- 
la  á l l t ,  szükségképpen tágabb kontextusban gondolkodott. így tanul Hiányokat pub
lik á lt  Mikszáthról, Babitsról, Tóth Árpádról, a szűkebb páriájához kötődő Bessenyei 
Györgyről éppen úgy, mint Váci Mihályrói, akit még a nagy átértelmezések és para
digmaváltások korában sem tagadott meg. Érdekelték Szabolcs-Szatmár ta lán nem 
tú l neves, de mégiscsak je llegzetes  alkotói, mint pl. Bessenyei Anna, Fehér Gábor, 
Sipkay Barna. Katona Béla sokfelé, sok irányba figye lő  irodalomtörténész volt, még 
„öreg" napjaiban is  szinte naprakészen tájékozott vo lt mind a helyi, mind pedig az 
országos irodalmi életben. Hivatásának tekintete az értékek megőrzését és felmuta
tását, s azon kevesek közé tartozott, akik kezdettől fogva nagyra értékelték Ratkó 
József költészetét, s később is  ébren tartatták enlékét és lírá já t.

Élete utolsó éveiben lankadatlan szorgalommal dolgozott Szabolcs-Szatmár me
gye irodalmi topográfiáján , s ez a mű, mely é le te  utolsó könyve vo lt, alighanem 
hosszú id e ig  alapműve lesz a megye és a régió szellem i öröksége iránt behatóbban 
érdeklődőknek.
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Publikussá te t t  tudása szakemberi mivoltát példázza, emberi habitusa tan ítvá
nyai, kollégái és barátai körében hasonló értékteremtő módon nyilatkozott meg. Ele
me volt az érve lő-k ife jtő  előadói modor, a nivós társalgás, mondhatni a jó  értelem
ben vett társasági létben is  ki tudta bontakoztatni szakmai attitűdjét. E sorok író já 
nak sokszor vo lt alkalma hallgatni fehér asztal m ellett szakmai argumentációit, 
értékelő előadássá terebélyesedő társalgási stílusát, anekdotáit, vagy éppen azon 
re jte tt értékekről szóló fe jtegetéseit, melyek már számunkra igazi csodaként hatot
tak. Elemében akkor volt, ha kedvenc irodalmi témáiról beszélhetett -  az igazi je les  
tanáregyéniségek gesztusaival és habitusával.

Életét az értékteremtésre-mentésre te tte  fe l, mert jó l  tudta, van mit menteni, ha 
nem akarjuk, hogy végképp eltűnjenek a múlt apróbb-nagyobb emlékei egy tech
nokrata civilizáció lánctalpai alatt. És tudni kell -  vallotta -  felmutatni a vállalt érté
keinket, nem az anyagi haszon reményében, hanem egy olyan v ir tu á lis  valóság igé 
zetében, melyben együtt ragyog fe l  múlt jövő és je len  a végső emberi harmónia igé 
zetében. Katona Béla már á tju to tt eme megbizonyosodás aranyhídján, az örökkéva
lóság kapuján. Voltak te rve i és még te nem vá lto tt ígérete i, az életmű azonban így 
is  lekerek ített egész, méltatásra és ápolásra váró örökségünk része. Megkezdett 
munkái, programjai fo ly tatásra várnak, távozása azonban te nem tö lth ető  űrt ha
gyott maga után. Annak az egyre rohamosabban fogyatkozó nemzedéknek vo lt egyik 
képviselője, melyet joggal nevezhetünk -  klasszikus terminussal élve -  a humanis
ta  tudományok, a studia humanitatis legfőbb e lkötelezettjének. Humanista ember 
volt, a szó klasszikus értelmében, é lete  pedig a humanizmus csendes diadala. 2004- 
ben le t t  volna csak nyolcvan éves. Emlékét megőrizzük!


