
Életem legtermékenyebb szakasza v o l t . . 

Ennek a képnek — 
zsögödi Nagy Imre a lko-
tásának — közlésekor 
nemcsak Németh Lász-
lóra emlékezünk. Bú-
csúzunk a nagy, erdélyi 
művésztől is, aki 1976. 
augusztusában hagyott 
itt bennünket. 

A 20. század magyar szellemi életének talán csak a reneszánsz fogalmával mér-
hető rendkívüli alakja, Németh László író, gondolkodó, tanár és orvos, az idei tava-
szon ünnepel te volna 75. születésnapját. Könyvtárnyi mennyiségű tanulmányt, drá-
mát, regényt, novellát és műfordítást teremtett , nemzedékeket tanított gondolkodni 
műveiben és vásárhelyi ka tedrá ján , éber felelősséggel és igényességgel gondolkodott 
egyénről, társadalomról, hazáról; szerepről, kötelességről, cselekvésről. Több mint egy 
éve, hogy már csak művei élnek. 

Színvonalas, tudományos emlékülés volt a méltó kerete az Idei könyvhéten, j ú -
nius 2-án annak az ünnepi alkalomnak, amikor az 1887-ben alapított vásárhelyi 
városi közművelődési könyvtár az ő nevét vette fel. 

Ha ez a vidék nem is volt Kemenesalja, vagy Szatmár, meg tudta azt adni Né-
meth Lászlónak, amit azok a tá jak Berzsenyinek és Móricznak jelentettek: emberi 
közeget, nyugalmat és munkát . Sokat köszönhetnek egymásnak, a város az írónak, s 
Németh László Vásárhelynek. A kapcsolat — melynek a névadás, s a köztéri szobor-
avatás emléket állított — mint közismert, az 1945—49 közötti időt jelenti, amikor az 
iró tanárként, kisérletező pedagógusként a vásárhelyi gimnáziumban dolgozott. Nem 
volt azonban előzmény nélküli a várossal való találkozása, s nem szakadtak meg 
az őt idefűző szálak 1949-ben sem. „A pillanat, amely Némethből a nagy tanár t ki-
csalta — ír ja Vekerdi László — régen k é s z ü l t . . . Tornyai János képei, Endre Béla 
mélységes műveltsége, Kiss Lajos szenvedélyes néprajzi kutatásai , Pécely Attila nép -
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dalgyűjtése, és párat lan zeneértése, Szathmáry Lajos felelősségtudata és önzetlensé-
ge, s talán leginkább az a csomorkányizmus, amit Németh az Égető Eszterben csodált 
s leírt, mind segített előkészíteni Vásárhely pillanatát." 

A családjával akkor megélhetés nélkül álló írót 1945 őszén hívta meg Vásárhelyre 
óraadó tanárnak a református egyház a nagymúltú Bethlen Gábor Gimnázium javas-
latára. ö maga így írt erről k é s ő b b : . . . „itt találkoztam azzal a foglalkozással, amely-
re s z ü l e t t e m . . . mint író is tanár vol tam voltaképpen, együtt-tanuló, ahogy a tanár-
ságot é r t e lmez t em. . . Vásárhelyen a háború utáni nagy tanárhiány, s hogy Móricz 
Zsigmond adjutánsaként jár tam ott, no meg Cseresnyés című darabom, melynek 
keserves honoráriumát az ottani tanulóotthonnak a d t a m : megszerezte a jogot, hogy 
igazi tizenöt-tizennyolc éves diákokat taníthassak." Majd m á s u t t : . . . „kormányen-
gedéllyel pedagógiai kísérleteket végeztem, közben csaknem valamennyi középisko-
lai tárgyat tanítottam, s a magam szabta, s a tanítványaimon kipróbált tantervben 
műveltségünk törzsanyagát próbáltam összeállítani. A Tanú első hónapjai óta nem 
égtem ilyen szellemi lázban. Írói szempontból is az itt eltöltött öt év volt életem leg-
termékenyebb szakasza. Vásárhelyre érkezésem heteiben a Mathiász panzió-1 fogal-
maztam újra , a következő évben az egymással versengő két helyi folyóirat (akkora 
volt ott a szellemi égés!) két régi t émám Íratta át és meg: a Puszták JVépé-nek a 
Pusztuló magyarok című vígjátékot ad tam oda; a Délsziget-nek az Erzsébet-napot. Itt 
fejeztem be Iszony című regényemet, ennek a városnak csehovi alakjairól ír tam leg-
nagyobb regényemet, az Égető Eszter-1." Történeti drámái közül itt fejezi be a 
Széchenyit, s í r ja meg a Husz János-t és az Eklézsia-megkövetést. 

Késő öregkoráig honvágya volt a tanítás, s ami ezt jelentette számára: Vásárhely 
után. Vissza-visszatért hosszabb-rövidebb látogatásra, 1957-ben kapott Kossuth-díjá-
nak összegét a Bethlen Gimnáziumnak adományozta könyvtárfejlesztésre, tömör pon-
tokban megfogalmazta az emberség és magyarság életigazságait az iskola díszkútjá-
nak oszlopára. Szenvedélyesen érdekelte a fejlődő város sorsa, külön tanulmányban 
rajzolta meg régi lakóinak arculatát, latolgatta a település lehetőségeit, jövőjét. 

1976. június 2-án a városi tanács dísztermében özvegye, lányai, egykori tanár tár-
sai, tanítványai, az irodalmi élet több jelese, a város kul túrájának munkásai előtt 
irodalomtörténészek sora — Bodnár György, Bakos István, Grezsa Ferenc, Kiss Lajos 
— elemezte a hatalmas életmű összetevőit: az írói munkásságot, a gondolkodót, a re-
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gényírót, a reneszánsz embert, Földesi Ferenc, a Bethlen Gimnázium jelenlegi igazga-
tó ja pedig a pedagógiai örökségét. A városi könyvtár névadásáról szóló oklevél átadása 
után bronz mellszobráról hullt le a lepel a könyvtár előtti parkban. Tóth Valéria 
alkotása, a negyvenes évei elején levő fiatal férfi alacsony márványoszlopról, ember-
közelből néz ránk; a tiszta homlokú, nyugodt arc szelíd derűvel tekint a könyvtárba 
é r k e z ő k r e . . . . Amikor az ő szellemében való munkálkodást vállaltuk, szavaira gon-
doltunk: „Ez a mély műveltségű város jó lenne iskolavárosnak. Ha nem teremthe-
tünk központot ebből a városból, csináljunk hát tégelyt, melyben a múl t legjava lép 
reakcióba az ú j idők szellemével." 

Kőszegfalvi Ferenc 

Népművészeti tanácskozások Kaposvárott és Szekszárdon 

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye 1970 óta minden ősszel közös Dél-dunán-
túli Népművészeti Het-et rendez, évente változó tárgyú tudományos tanácskozással, 
más-más megyeszékhelyen. A következőkben a két utóbbi összejövetelről adunk szá-
mot. 

Kaposvárott (1974. X. 10—11.) Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lőtőt lépék c. ki-
adványa s a mögötte álló hatalmas ráolvasó- és imagyűjtése, majd Együd Árpád so-
mogyi szövegfolklórkutatása került megvitatásra. Erdélyi Zsuzsa gyűj tőmunkájának 
somogyi kezdetéről, országos kibontakozásáról és további terveiről számolt be, eredeti 
hangfelvételeket mutatot t be, végül megköszönte a Somogy megyei Tanácsnak, a 
Megyei Levéltárnak és vezetőjének, dr. Kanyar József kandidátusnak a könyv kiadá-
sát. (A Hegyet hágék, lőtőt lépék a Somogyi Almanach 19—21. számaként látott nap-
világot ezer példányban. A könyv — példásan szép kiállításban — azóta már a Mag-
vető Könyvkiadónál is megjelent.) Az archaikus népi imák és ráolvasások nyelvi, köl-
tői, irodalomtörténeti, néprajzi, pszichológiai és zenetudományi jelentőségét Bárczy 
Géza, Bán Imre, Katona Imre, Murányi Mihály és Olsvai Imre méltatták. 

Együd Árpád áttekintést adott a népköltészet minden elérhető ágára kiterjedő 
somogyi gyűjtőmunkájáról . Magánerejű gyűjtőfáradozásainak két évtizede után (mag-
netofont és filmfelvevőt is saját pénzén vett 1959-ben), néhány éve főhivatású mú-
zeumi kutatóként végezheti feltáró munkájá t . Anyaga kb. 3000 népköltészeti egység, 
zömében magnószalagon. Beszámolóját részint felvételekkel, részint személyesen be-
hozott énekes és imamondó népi előadókkal, adatközlőivel illusztrálta. Különösen 
nagy tetszést és elismerést arat tak a Ló farkához kötött lány (Bodor Katalina, Rá-
kóci kis úrfi) mai változatainak előadói.2 Együd Árpád beszámolóját többek között 
Katona Imre, Király Lajos, Andrásfalvy Bertalan és Olsvai Imre egészítette ki. Jogos 
észrevétel és aggodalom is hangot kapott Király és Andrásfalvy szavaiban. Király 
Lajos Vikár Bélát állította követendő példának a folklórszövegek nyelvjárási hűségű 
lejegyzésében és közreadásában. Ehhez viszonyítva vizsgálta meg Balassa Iván, Pena-
vin Olga, Kallós Zoltán és S. Dobos Ilona mostanában megjelent munkáit, ma jd rátért 
Erdélyi Zsuzsa könyvének és Együd Árpád korábbi kisebb közleményeinek bírálatára 

Andrásfalvy Bertalan elnöki záró szavaiban sokunk fá jó hiányát tet te szóvá: azt, 
hogy ez a kétnapos ülés — szemben a korábbi évekével és szemben az eredeti, 1970-es 
célkitűzéssel — csak a kutatásról és tudományos kiadásról tanácskozott és nem foglal-
koztunk a népköltészet közművelődési, pedagógiai, művészeti alkalmazásának, fel-
használásának helyzetével és feladataival. Arra is komolyan figyelmeztetett András-
falvy, hogy sietni kell a módszeres, sok szempontú gyűjtőmunkával, mer t az életfor-
ma gyors változása meggyorsítja a néphagyomány pusztulását. Éppen Együd bemuta-
tott példái bizonyítják, hogy a harminc-negyven éve még archaikus stílusban énekelt 
bal ladák ma már csak egyénieskedő, modoros hangvétellel és töredékes változatok-
ban kerülnek elő. Képezni kell a gyűjtőket is, mert nem elég a lelkesedés, meg a 
magnetofon. Ez csak a felszíni réteg megtalálásához elegendő. A mélyebben fekvő, 
feledésbe merülő értékeket csak tanult, módszeres kutatók érhetik el. 

Együd Árpád népköltészeti válogatása Olsvai Imre népzenei fejezeteivel kiegé-
szítve a Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában — mint Somogy Népraj-
za 1. kötete — 1975. karácsonyán hagyta el a nyomdát ezer példányban. A hozzá 
tartozó hangzó melléklet (két kislemez) pedig 1976. tavaszán készült el. 

?Ld . H o n i s m e r e t i H í r a d ó 1974. 2. s z á m 42—46. o l d . 
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