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Akiadatian cikket 1976 áp
rilisában,Németh Lászlóné
felkérésére írta a költó,
Szigligeten. A levélrészle
tek címzettje Baitz Mária
(1894-1982), Pilinszky
anyai nagynénje, kereszt
anyja. - A dokumentu
mokat a k ölt ő unokahúga,
Kovács Erika jóvoltából
közöljük. A levelek teljes
terjedelmükben az Osiris
Kiadónál a közeljövó
ben megjelenó, Minden
ból költészet lesz és
csend címú kötetben lesz
nek olvashatók. (H. Z.)

SZÉPIÍRÁs

Vázlat
Németh Lászlóról
Tüdőgyulladásban, negyven fokos lázzal igyekszem írn i róla. Feje
meglepően hasonlított [ean-Loui s Bar rault fejére. De míg Barrault
feje stiláris fej, az övé csupasz volt és önfeled t, mint az igazság. Ez
kül önben művészetét is jellemezte. Kiváló "s tilisz ta" létére min
dig, szinte vakon, tévedéseiben is egyedül az igazság sze retete ve
zette tollát. Gondolatait pillan atra se szülte stílusa; sose a stílus
gondolkodott helyette.

Ha Németh László tiszta tekintetére gondolok, Hom érosz
vaksága jut eszembe. Ha betegségem engedné, talán volna is
erőm kifejteni, hogy miért ? Homérosz vaksága, ha legenda is,
igaz . Mivel az igazság "megvakít", még akkor is, ha paran csára,
követelésére önkezével böki ki valaki a szern ét, mint Oidipusz
király. Németh ragyogó, gyermekese n tárgyilagos tekintete szá
momra nem volt kevésbé megrendítóbb Oidipusz tragikusan ki
bökött véres szemein él. vagy Homérosz vak elevetudásánál.

Pedig "nőies" természete, stilárisan szép vonásai másra szánták.
Kívülró1. Titka, legrejtettebb rugója belül, idegeiben munk álkodott.

Nem tudom mi ért, de nagyon vonzódott hozzám. Hal álbiztos
diagnosztaként pillanatokon belül fölismerhette bennem a
pszichopathia minden pokoli kísért ését, s azt, hogy foggal-kö
römmel védekeztem sok minden ellen, amiből mások divatot és
kosztümöket fabrikáltak. Talán az ő belső drámája is ez volt?

Évekkel az egzisztencialisták előtt megírta az első egziszten
cialista regényt, a világirodalom egyik legjobb regényét, az
Iszon yt. Tizenh ét éves lehettem. mikor első kön yveit elolvastam.
Tehetsége "megvakított" r elbűvölt és kétségbe ejtet t. Hogyan, hát
én nem vag yok magyar?

Mikor első dideregő kis kötetem megjelent, nem küldtem
neki ; nem tudtam volna elviselni elutasítá sát. Hetek múlva egy
fiatalember keresett fel: Németh Lászlónak valahol kezébe került
kötetem, s sze retn é, ha ajándékoznék neki egyet. A boldogságtól
remegve ded ikáltam neki keserves fiatalságom első do kumentu
mát, a "Trapéz és korl á!" -ot.

Első találkozásunkkor minden bevezető nélkül a sze relem
szó kimondásával kezdtem. Önözöd t ünk. Szinte goromba voltam.
"Én Önt vég telenüI tisztelem, de nem minden elvével értek
egyet."
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lVÖ. Németh László:
Az utolsó vásárhelyi év.

ln: Homályból
homályba. .Magvető 

Szépirodalmi, Budapest,
1977, 158-162.

Levélfogalmazvány
Németh Lászlónénak

Másnap bevitt az osztályába és magyar órát tartott a "költésze
ternböl".

[Ötvenegyben meghívott nyaralni Hódmezővásárhelyre.Elvi
leg sok mindenen vitatkoztunk. De egyek voltunk, hasonlóak, s
jeltelenül, szemérmesen, apa-fiú módjára azonosak. Magánéletről

sose beszélgettem vele. Akkoriban külön élt a családjától, volt
ideje rám a nyári iskolai szünetben. Emlékszem, már első nap ki
akart vinni a strandra. De én - anélkül, hogy meg mertem vol
na mondani az igazi okát, hevesen ellenálltam. Nem, nem szere
tek strandra járni - holott egyedül negyvennyolc kilóm zavart
volna a nyilvánosság előtt.'

Beadott hát a helyi költőkhöz. Az ötödik csésze feketénél tar
tottunk, amikor kopogott, szatyorral a kezében. "János, a strand
előtt még ki kell mennem a piacra. Itt a kulcs, ha elfáradnál."

Mikor elment, mindenki ,,finoman" nevetett. "Ez a Laci 
hajtogatták - olyan, mint egy nő."

Ebédre korsó sört hozatott, s még meg is sétáltatott a rekkenő

hőségben, gondolván, hogy fölerősít vele. Lángolt a nap. Gondo
lom, őt is elkábította a sör és a bécsi szelet. Már vagy tíz perce
hallgattunk, amikor - mivel semmi egyéb nem jutott eszembe
- visszamondtam neki a délelőtti történetet.

Ami erre következett, azt sose fogom elfelejteni. Szája sarka
egyszerre lett derűs és kesernyés: "Igen, havonta egyszer együtt
vacsorázom velük. Mindenki a legkülönbözőbb nőügyeivel hen
ceg, és senki se hiszi el, hogy nekem senkim sincsen." Emlék
szem a lépteire, a pillanatnyi szünetre, majd az újabb mosolyára:
"Pedig így igaz. Senkim sincsen. Ha nagyon feszült vagyok, leg
feljebb könnyítek magamon."

Mit volt erre felelnem? A megrendültségtől némán valójában
akkor éreztem meg először, hogy egy Tolsztoj-méretű ember
mellett lépkedek.

Kár, hogy nálunk csak a jóízű malacságok, az exhibicionizmus
vagy a hipokrízis, de főként a pszeudo, menteszabású morál
nyomdaképes.

Én mindenesetre igyekeztem róla egy nagy íróhoz méltó
őszinteséggel vallani, ha a láz hevenyészett fogalmazásában is.]

Nagyon szeretett. Nagyon szerettem.

Drága Ella, íme hitvány kis vázlatom, de Róla én nem tudok föladatsze
rüen, nemzeti kampányszerűen írni. Majd... és mindig. A kényes részt [ l
zárójelbe tettem. Ha mégis közölnék - segítene legalább valamit megsej
tetni hétköznapjaiból, abból, amitó1 életműve valóban tolsztoji, ágostoni,
egyszóval az volt, ami. Gyónás, világirodalom. S amennyiben provinciális,
hát úgy, mint az evangélium.

Szeretettel:
János

Ui: Én nem tudom retusálni azt, akit értettem és csodáltam.
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