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EGY ELFELEJTETT KÖLTŐ:

VITNY~DI NÉMETH ISTVÁN'
Ha 1948. májusában nem ragadja el a sietős halál, még csak most

lenne hetven éves. 1894. december 4-én született Sopron megyében a Rá
baköz szívében, a nagy Kapuvár melletti kis Vitnyeden. (Ezért vette föl
írói névül a Vitnyédi előnevet.) Szülőföldje a terjedelmes hercegi ura
dalom árnyékában oly elesett volt, hogy a környékbeliek kenyeretlen
Vitnyédnek csúfolták. A színmagyar és színkatolikus lakosság földműve

Iésből tartotta fönn magát, naponta megküzdve földjével - s inkább a
máséval. mint sajátjával, - melyet az időjárás szeszélyeín kívül a Répce
és a Kardos zabolátlan vize is veszélyeztetett:

Itt született és növekedett szüleí népesedő családjának első gyerme
keként Németh István, úgy mint a többi apró vitnyédi magyar. Életének
külső kerete a csöpp parasztház volt és a kis udvar az ólak és az istálló
lakóival. Szülei pöttöm 'korától fogva magukkal vitték a határba, ami
kor mezeí munkára mentek. Játszópajtásokként ismerte meg a rét füveit,
bogarait, madarait. Szomjas lelke mélyen magába itta a századfordulói
magyar falu életének ezer színét, ízét, illatát, annak az életformának
minden átkát és áldását, amelyben Isten után az első volt a föld, a ka
lásztríngató, életet termő, de vért és verejtéket szípolvozó anyaföld.

Bontakozó élete azonban mégsem itt borult virágzásba. A falu áldott
emlékű tanítója - akinek később A főtanító úr círnű regényében álIí
tott emléket, - továbbtaníttatására bíztatta édesapját. S a kis paraszt
fíókakiröpült a falu meleg fészkéből, hogy szíve vágyát követve Isten
szolgája és dalosa legyen belőle, kiröpült, hogy

énekeljen útján szakadatlan,
'álmos estén, vidám virradatban.
Virágozzék énekké a lélek
jázminbokrán nyíló életének.
Csókoljon meg dallal minden embert ...

(A kis csillag és a kisgyerek)

Falujához azonban sohasem lett hűtelen. Szívében mindvégig meg
maradt falusi parasztgyereknek. Szíve melege a földhöz, a faluhoz kö
tötte. Tudatosan vállalta gyökereit, paraszti őseit. Ha lankadni érezte
magát, hozzájuk menekült erőért, példáért.

Parasztőseim nagy-termők voltak,
Öreg t;tlmafák, bölcsek, bátrak.
Ha szántottak is. elálmodoztak
és nem hittek a ·Halálnak.

Életet hittek mindig. Akkor is,
ha halált bömbölt rájuk a Répce.
Elöntött mindent: vetést, kenyeret,
de kedvük nem szegte mégse!

Sohasem voltak kapzsi-fukarok,
bármilyen sors is csapott le rájuk.
Megtépve és százszor szedetten is
valamit csak termett a fájuk!

(Nem maradok félben l)
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Kimeríthetetlen lírai forrás lett számára gyermekkorának élmény
világa. Bárhová vetette lelkipásztori beosztása, képzelete mindig szívesen
visszajárt gyermekségének elhagyott tájaira. Verseiben gyakran fölidézte
a szülői házat, benne édesapjának alakját. Egyszer úgy mutatta meg,
amint a nyakába akasztott, duzzadt vetőruhából széles, örök-emberi moz
dúlattal hintette a magot:

egy vasmarokban megzizz.ent az élet,
kinyúlt a kar, a láb ütemre lépett
és elsuhant a mag.

Hullott a mag - pirosan és lobogva . . .
dalolt a föld, az új termést dalolta
és mosol.ygott a nap.

Mi lesz? Hogyan lesz? - .Az már az Isten titka.
Egy álmos, őszi, elkésett pacsirta
az égre felsuhan.

A földje végén áll és szertekémlel,
imádkozik s vitáz a hetyke széllel
apám: a magvető. (Apám: a magvető)

Máskor az erdőszéli földecskén látjuk aratáskor. A szekér mellett ott
legelész a két kifogott tehénke, a szegényember igásállatai. A vadvirágos
fűben ott játszadozik apró gyerekként maga a költő. Kezdődik a falusi
ember legáhítatosabb munkája, az aratás:

tdesapám egy nagyot suhintott
s az aranysárga rendek sírni kezdtek ...
A Nap aranyját kaszájára szórta;
édesanyám meg úgy vetett keresztet,
mint ájtatos pap mise kezdetén ...
Nézte a Nap, a két tehén, meg én. (Aratás)

S ha megénekelte édesapját, a föld szerelmesét, gazdag falusi-családi
Iírájából nem hiányozhatott az édesanya képe sem, Azé az édesanyáé,
aki az apa korai halála után magára vette a népes család minden gond
ját-baját. Teljes egészében ide kívánkozna alábbi verse, amely oda il
1i.k a legszebb magyar édesanya-versek közé:

Nem volt soha békessége,
Most a lelke ékessége:
lsten és a csend.

Mások harcát nem kavarta,
Szőttesét is könnyel varrta
S járta a mezőt.

Ha nehéz volt, mindíg bírtG,
Jóságát lelkünkbe írta:
Pazarolt szegény!
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Mosolygását ránk aggatta,
Istent a tejével adta,
Nem pihent soha!

Adott osztott énekfJlve,
Még ha könnyes volt a lelke,
Akkor is adott!

(Egyszerű sorok az édesanyámr6l)

A falusi élet, az erdő-mező emlékvilága nemcsak azokban a versei
ben lelhető föl, amelyekben kifejezetten róluk énekelt, hanem gazdag
erként végighúzódik egész költészetén. Szinte együtt élt a természettel
s annak képei saját belső életének képeivé nemesedtek. Saját lelkéről

például mint tavaszi erdőről szólt, ahol

aranyhajukat most bontják a somfák,
Wa palástot szőtt az ibolya.
A kökénybokrok menyasszonyi fátyla
olyan - Uram! - mint orcád mosolya!

(Aranyrurjukat most bontják a somfák)

S amíkorbetegségében messziről fölsejlett benne a korai halál lehe
tősége, akkor magát siratta el az őszi lóherében, amelyet akkor kaszál
nak le, amikor legillatosabb tőle a rét (Ének az őszi lóheréről), meg a
tisztesfűben is, amely

tarlóvirág: szerényke
szoknyába bújtatott,
inkább fű csak szegényke,
de olyan illatot

dobál a méhseregnek,
hogy zeng a nagyvilág !
A mezők megrészegednek
mézedtől, kis virág!

De jaj! - a méhek szállnak ..
Pille sem ünnepel ...
Tekergő birkanyájak
bús szája lelegel. (Tisztesfű)

Költő volt, költőnek tudta magát. De méginkább és mindenek előtt
papnak.

Istenhez mindig úgy közeledett, mint a gyermek Atyjához, mint hű

séges szolga Urához. Tragikus viaskodások, megrázó bukások nyomát
nem lelni költészetében. Ember volt. Ö is ismerte a kísértések, a gyar
lóságok és a mindennapi bűnök fanyar ízét. De ezek sohasem szakítot
ták el Urától, mert nyomukban mindig fölfakadt a bánat tisztító vize.
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Sírtam gyászba-semmisülten,
én: a senki, én: a hűtlen ...
És a bánat tengerének
csendes partjára leültem . . . (Szörnyű volt)



(De profundis)

Igazi vergődései csak akkor támadtak, amikor rászakadt a szenvedés,
Utolsó tíz évét, azt a kort, amelyben a férfi élete alkotásokhan szekott
kiteljesedni, gyötrelmes betegségben töltötte, amely megálljt parancsolt
addigi aktivitásának. A kínok időnként neki is próbára tették türelmét,
mint a bibliai Jóbnak.

Van Isten! jajgat bennem a lélek.
Van ördög! ordít kíntól a test.
Fogom az Istent. El nem eresztem;
a gonosz úr meg fogja a testem ...
Ki állja, győzi örökig ezt?

A keresztény hivő és a katolikus pap sem kivétel a szanvedés nagy
emberi törvénye alól. Hiába érti át a kereszt misztériumát, ha súlya az
ő vállára nehezedik, ő is belejajdul. Csak belőlea szenvedés nem a láza
dás indulatát sajtólja ki, hanem a nehézségek között is szeretni akar.

Gyötl'ődik a lelkem:
borús őszi táj.
Kínok vernek engem,
az Isten rám hajolt.

Fészket rakott bennem
egy sötét madár.
Azt kell rnegölelnem,
ki ostorral szeret.

Szeretném szeretni,
aki ostoroz.
De nehéz szeretni
a ránk hulló Kezet! (Csak fájni tudok é.n)

A küzdelmet végig állta. Nem akart behódolni egy értelmetlen szenve
dés gondolata előtt. Szüntelen ébresztgette magáhan a töretlen hűséget:

Hinni, ha omlik a házad,
ha kín marja a szádat,
ha eléget a lázad, .
kiáltson ben ne az égig
a hűség és alázat. (Mi fáj a fájdalomban ?)

Érdekes itt megjegyezni, hogyaráváró szenvedéseknek, a boldogság
illanékonyságának gondolata egész fiatal korától fogva kísérte. Nehéz
megmondani, rnennyi az irodalmi ihlet és mennyi a saját megérzés és
megélés abban, amit huszonkétéves fejjel írt:

A boldogságat halkan símogassuk,
mert holnap .elszáll . . . Ma még ne sirassuk.

A tűnt tavaszról bús szelek dalolnak ...
Ma nyár van még. " De sápadt ősz lesz holnap.

(Sápadt ősz lesz holnap)
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Annyi bizonyos, hogy egy költő belső világáról sokat elárulnak gyakori
jelzői. S ha Németh István jelzőit statisztikába szednénk. akkor messze
megelőzné a többit a "bús" szó számaránya. Alig találunk versét, amely
ben elő ne fordulna - a hosszabb Iélekzetűekben olykor többször is.

Hasonlóképpen végigkísértie egész pályáján a halál árnyéka.. Ady
Endre divatba hozta a halált, mint költői témát. S az első világháború,
amely alatt Németh István iköltői pályafutása elindult, a valóságban be
vlitte a mindennapi életbe a halált. Mégis meghökkentő. hogy egy hu
szonegynéhány éves papnövendék barátjának nevezze (Halál! öreg bará
tom!) és testvérének szólítsa a nagy Kaszást (Testvéri szó a halálhoz).

Az viszont természetes, hogy amiikor elhatalmasodott rajta a fájdal
mas betegség, egyre többet foglalkoztatta az elmúlás gondolata. S ha ko
rábbi verseiben esetleg lehet olvasmány-élménybőlfakadó költői gondolat
játéknak tekinteni a halál-motívumot, itt húsbamaró valósággal állunk
szemben. Azzal a valósággal, amellyel a korban ['IS betegségbenelőve
haladó embernek számolnia kell: ellene lázadnia, vagy békén elfogadnia.

Mindennap meghal benned valami.
Elszökik egy szó s nem jön soha vissza,
elmerül egy kép s nem bukkan újra fel.
meghal egy fájdalom, amit új temet el,
lepereq egy könny s ha a por felissza,
nem csillog vissza
soha rád .

Meghal mindennap benned valami?
Jó, Sirasd meg és tedd össze kezed,
ímádkozgasd el, ami hátra van.
Örülj, hogy elfogysz csendben, mint a gyertya:
Isten gyertyája, Ember, lassú Omlás
s ne légy, ne légy, ne légy boldogtalan.

(Mindennap meghal benned oaunnú

S keresztény emberről s papról lévén szó, az is természetes, hogy az
elmúlás gondolatával való barátkozás magával hozta az Istenhez való
közeledés gondolatát.

Surrannak az évek,
fog1Jtán van a napom.
Isten felé leng már
bokrétái kalapom. (Fogytán a napom)

Már nem érzi meg senki, ha hívom
elmarad lassan a földi,
közelebb lépked hozzám a sírom
s az Isten, ki életem betölti. (Egy körtefa halálára)

Életének Istenbe hanyatlását többször megénekelte. Alljon itt két
szakasz abból a verséből. amelyben elmúlását ·a szomorúfűz képébe öl
töztette:
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Fáradt lombja halkan verdesi
az örök Tenger harsogó vizét.
Ha szól az Isten, csak suttog Neki.
Már nem kiált és nem kérdi: miért?

Egyszer ledől. Ol'kán fut neki,
eltép i .minden életgyökerét. .
S egy fényes angyal beletemeti
a nagy vizekbe gazdag életét.

(A szomorúfűz balladája)

Eletének fája aránylag korán kidőlt. De nem volt gyümölcstelen.
Kár lenne, ha máltatlan feledés borulna rája. Pedig nem sokan tudnak
róla, még kevesebben emlegetik. Várkonyi Nándornak 1942-ben megje
lent Az újabb magyar irodalom 1880-1940 címu összefoglaló jellegű

munkája költőnk minden kortársáról. ahuszadrangúakról is mond vala
mit, neki még nevét sem említi.

Ennek nyilván az is oka, hogy reprezentatív, gyűjteményes verses
kötete sohasem jelent meg. Verseit folyóiratok közölték: kezdetben a
Zászlónk és az Elet, később a Napkelet, majd az induló Vigilia. Külön
csak egy kis verses füzete jelent meg Győrött még 1916-ban, majd egy kis
kötete Csornán 1922-ben. Később kiadott két regényt. Az egyik közűlük

a már említett A főtanító úr (1941), a másik Árpádházi Szent Erzsébetről

szóló történeti regény: Az áldozat (1942.), Gyűjteményes verses kötete
Megjött a nyár címmel kiadásra készen állt 1943-ban, csak a háborús
nehézségeken múlott, hogy kéziratban maradt.

Pedig megérdemelte volna, hogy Iíráját szélesebb körök megismer
jék. Eszmei mondanivalóján kívül (amely sohasem volt felekezetieskedően

zárt, hanem kitárult a humánumnak) értékessé teszi gazd:{g lírizmusa.
formakészsége és zamatos -- olykor egy kissé rábaközi tájízű -- nyel
vezete, Szerény. de illatos hajtás a magyar irodalom katolikus ágán.

----_llII__,...,...·-----

JATÉKVONAT

Kattant a kapcsoló gyermekk9zemben,
a sineken megindult vonatom,
súlyával robogott fegyelmezetten
a fénylő kinyíló ka szalagon.

Széjjelfeszített hegy, s mező/;'arámot

-- a játékszív a festett pléhkazán 
lli.sszhangoztak füsthaj{L állomások
apró, sebes sürgető ritmusán.

Ha néJw torpant is, futott tovább,
a csillagrajz vezette égi táblán.,
$"águldozort szabad váltókon át

ti kiirt és egyeneseket bejárván,
míg papínnas5 hegybe bújt a sín,
s ő fennakndt alagút csápjain.

F; b e l' t T i b or
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