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Németh G. Béla hatvanéves 

Ha csak nyomtatásban megjelent alkotásai révén köszöntenénk, akkor is volna mit ünnepelni és 
köszönteni: a könyvtárakban, oktatók, tanulók és kutatók íróasztalain kötetek sorakoznak egymás 
mellé: monográfiák, tanulmánygyűjtemények, bennük az újraéledt műfaj kiemelkedő' példáival, egye
di íróportrék, pályaképek, széles szemhatárú verselemzések. 

Ha a tevékeny ember eló'tt tisztelegnénk, erre is van bó'séges ok: egy aktív és dinamikus egyé
niség él itt közöttünk, aki a maga energiáit önti bele egyetemi oktatásba, fiatal kutatók és követó'k 
nevelésébe, kiadványok irányításába és szerkesztésébe, s újabban még könyvtárszervezésbe is. S ha 
még egy pillantást vetünk emlékezetünkben azokra az akadályokra, személyes és külső gátló körül
ményekre, amelyekkel meg kellett küzdenie, amíg a pálya vonala egyenesbe ért és nekilendült -
köszöntésünk még melegebbé és komolyabbá válik. 

De a hatvanadik év lezártával, gazdag múlt és remélt gazdag jövő között a legfőbb köszöntés 
mégis magát az alkotót illeti, ezt az egyedi, összetéveszthetetlen, saját jellegét viselő egyéniséget, aki 
itt él és hat köztünk, s aki nélkül mai irodalomtudományunk szegényebb lenne. Mint félig-meddig 
oktatójának, módomban volt észlelni és végigkísérni pályakezdését, s talán meg is tudom rögzíteni 
azt a szituációt, amelyben egyszerre csak a nyilvánosság elé lépett. A hajdani megjelölésre vissza
nyúlva az „olvadás" kezdő szakaszát idézem föl: a fiatalok, a kezdők számára ez még nem hozta 
meg az indulás lehetőségét, de a hol többé, hol kevésbé idősebb irodalmár-nemzedék a hallgatást 
megtörve, a mimikri-burkot lerázva már újraéledt és jelentkezett - nem azért, hogy tagadja azt a 
társadalmat, amely időközben kialakult és kezdte kiforrni magát, hanem hogy annak tudatát eleven 
művelődési tartalommal töltse meg. Az első tanítványok is készen várakoztak már: valahova az ötve
nes évek derekára, a hatvanasok első felére kell tennünk azt a (ma gyakran e szóval jelölt) „hullá
mot", amely úgy alkotott, hogy mentette is a hagyományból az értékeset, úgy volt marxista, hogy 
az alapokat új, korszerű szemlélettel töltötte meg, s befogadta az egyetemes irodalomtudomány ak
kor már magas szintű eredményeiből, fogalomkészletéből és módszereiből is azt, ami a hazai kultúrá
ra is kedvezően hathatott. 

Németh G. Béla elég korán ugyan, de már az első nyitó lépések után jelentkezett, és már első 
próbálkozásaiból hamarosan észlelnünk kellett, hogy személyében egy újszerű igény, újszerű energia 
jelent meg soraink között, az expanzivitásnak új, széles horizontokat föltáró, kereső lendületével, -
s a friss szellők nyomán egy új koncepció kialakulásának lehettünk és lehetünk ma is tanúi. A pálya 
azóta eltelt évtizedeivel szembenézve első benyomásunk az, hogy az új koncepcióhoz és az új ered
ményekhez még a mi tudományszakunkban is szokatlan méretű receptivitáson és asszimiláción át 
vezetett az út. Ha könyveinek tartalomjegyzékét átfutjuk, izgató kérdés gyanánt bukkan föl ben
nünk az álmélkodás: van-e és hol van ennek a költészet- és kultúraszomjnak határa? A hazai irodal
mon és kultúrán túl külföldre is kitekint, megakad a szeme képzőművészeti alkotásokon és irányza
tokon, újabban aztán a szélesebb művelődéstörténet mezeire rándul át - ma is élő problémákat 
exponálva. 

De meg kell éreznünk ebben a tudós-alkatban a receptivitás ellenpólusát is. Belülről indul el ez, 
belülről hatékony: valami spontán áradásban, belső energiák könnyed felszabadultságában. A témá
nak, a jelenségeknek, a recipiált esztétikai-gondolati anyagnak könnyű és olykor sodró visszhangja 
támad tudatában: az azonosulás, az átélés, rokonitás és elmélyítés, felismerés és viszonyítás egyszer
re hatékonnyá válik, néha talán még túl is burjánzik - de szaktudós és művelt olvasó egyaránt 
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tapasztalhatja, hogy itt nincsenek izolált jelenségek, mindennek kisugárzása, fényudvara van, leg
alábbis a szerző ilyent varázsol köréje. 

Sokat lehet kiolvasni abból, hogy Németh G. Bélának megvannak, nemcsak a legnagyobbak kö
zött, kedvelt szerzői; jellemző Arany László- és különösen Péterfy-kultusza. Sok minden tükröződik 
ebben, itt most egyre, a legkomolyabb tényezőre illik rámutatnunk: enélkül a portré csonka lenne. 
Az „erkölcsi-ontológiai gondolatba beállított szellemek" vonzzák - azoké a rokonszenve, akik egy 
hanyatló korban ár ellen küzdve igyekeznek a múlt nagy értékeit továbbvinni, a degenerációt megál
lítani - azok, akiket a történelmi tragikum légköre vesz körül. Abban, ahogy ő a múlt század 
második felének (a „pozitivizmus" korának) fejlődéstörténetét megrajzolja, különös jelenségnek le
hetünk tanúi. Egyik kötetének címében szemünkbe szökik a „létharc" kifejezés, és a tanulmányok 
olvasása közben eszmélünk rá, hogy ez a darwini „struggle for life" magyarítása, de egyúttal új 
tartalommal való megtöltése is. A klasszikus nagy nemzedék eszményeinek, a pozitivizmus és evolu
cionizmus nagy ígéreteinek visszára-fordulása a szellemi életben, az 1867 utáni politika általános 
keretébe állítva, bizony lehangoló képet ad, és már előrevetíti jövendő tragédiák árnyékát. A ma
gyarság elhagyta, elherdálta az előző nagy nemzedéktől örökölt szellemi fegyvereit ahhoz, hogy a 
maga „létharcát" a rátornyosuló vészes problémák, a baljóslatú történelmi helyzet közepette sikerrel 
megvívja. 

Az a kép, amelyet a hazai művelődéstörténetnek így értelmezett szakaszáról rajzol, alapja egész 
szemléletének, s bizonyára a történészeknek is lesz hozzá szavuk. A tragikum visszafordíthatatlan és 
jóvátehetetlen — de ahogy Németh G. Béla itt a tollát vezeti, minden apróságon és esetleges botlá
son túl egy nagy fölismerésünk erősödött meg újra. Az első világháború után beszéltek a gondolko
dók az írástudók árulásáról, a második világháború után fogalmazódott meg az írástudók felelősségé
nek követelménye. Abban a tudományban, amelyet Németh G. Béla művel, megérezzük a lelkiisme
reti, a morális tendenciát, amelynek óhajtásunk szerint valahogy mégiscsak úrrá kellene lennie min
den más ösztön és gerjedelem fölött. 

De a puszta tudomány számára is van ennek a kibontakozó életműnek több értékes tanulsága. 
Először is megújította és megerősítette hitünket az egyedi látás és egyedi megnevezés erejében. Ez 
az a törekvése, amelynek révén pályakezdésekor olykor idegenkedéssel találkozott. De ami valami
kor ősrégi babona és mágia volt, majd modern filozófusaink kezében a valóságfeltárás eszközeként 
éledt újra, ott működik, él és hat az ő tudósi magatartásában is. Egy-egy esztétikai jelenségre, típus
ra, mozzanatra alkotott újszerű megnevezései a megértés, a lényeglátás eszközeivé lettek. S nem 
utolsósorban segítettek a sablonok levetésében. Egyik nem éppen szokványos eleme ennek a cím
adás mestersége, amely együttesen már a kötetek tartalomjegyzékében tanulmányozható: a cím nála 
címke is, minősítés, eligazítás, irányjelző a meglátás és megértés új tájai felé. 

Az is régi tudományos igazság - Németh hivatkozik is rá - hogy egy-egy szaktudomány megis
merő kategóriái, elemző fogalmai időről időre elkopnak, erőtlenné válnak. Nos, benne egy olyan 
megismerőt üdvözölhetünk, aki a maga széles területéhez, sokoldalú jelenségeihez friss szemmel tud 
közeledni, s állandóan él a fogalmi eszköztár regenerációjának, újból hatékonnyá és tartalmassá téte
lének lehetőségével. A megnevezés és a minősítés művészete egyike ama tényezőknek, amelyek őt 
vérbeli irodalmárrá teszik. 

Még egy oldalon kapott tőle szakmánk erősítést: amire már előbb is voltak jelentős tendenciák, 
utána még világosabbá válik, hogy tudományt, társadalom- és irodalomtudományt csak filozófiai 
megalapozással lehet igazán művelni. Hogy Németh G. Bélának megvannak a régiek és újabbak közt 
is a kedves filozófusai, hogy egynémelyiküket talán a kívántnál többet is emlegeti és hívja segítségül, 
hogy sűrűn igényli és gyakorolja az „ontológiai" fürkészést és elmélyítést, - hogy olykor-olykor a 
lappangó ér, amelyet nyomoz, illuzórikusnak érezhető is: ez a tudományos formátummal velejáró 
kockázat természete, és talán joga is. 

Mit kívánjunk neki mindannyian hatvanadik születésnapjára? Többször idézett filozófusának 
egyik versére emlékezve talán legméltóbban azt: legyen továbbra is köztünk a láng, amely minden
ből, amit elér, fényt tud varázsolni. 

Barta János 


