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KORTÁRSAK 
NÉMETH LÁSZLÓ 

Irta: Marék Anta l 

IRÓ közönség nélkül! A közönség beül a színházba a Villám-
fénynél vagy a VII . Gergely előadására, áthömpölyög figyelő 
tuda tán a lávaszerű, ijesztő élményanyag, amit tárgyismeret 

hiánya és a kergető idő rövidsége miat t nem tud elég jól percipiálni 
s mire kijön a színházból a tavaszi estébe, az író egy lépéssel sem 
ju to t t közelebb hozzá. Az olvasó kezébe veszi a Tanu évfolya-
mait, Németh László regényeit, röpiratait s mire dicséretreméltó 
kitartással átvergődik ra j tuk , hiányérzete támad. A lélek i t t-ott 
felharsanó örömén, rejtelmes úton feltámadó sejtésen túl úgy érzi, 
nem kapot t feleletet kételyeire. 

Az író, hogy korszerű hasonlattal éljünk, búvárruhába öltö-
zik, oxigénnel tel í tet t búrát rak szép, emberi fejére, leszáll a 
tenger mélyére, hogy megpróbáljon hozzájutni az elsüllyedt hajó-
testhez. Ime az ismeretlen, formaruhájában deformált modern 
hős, kinek élete az oxigént vezető gumicsőtől és az oxigén appa-
rátust kezelő legénység figyelmétől függ. Feladata egyedülállóan 
nehéz. A nehéz acéllemezek mögött fáradt kopogtatás hallatszik, 
a legénység még él, de már sorsában hordja a halált. Igy képzeli 
az író a magyarság sorsát, ilyen kilátástalanul mélyen heverő-
nek, ilyen oxigén-szegénynek. Hősi elszántsággal menteni akar, 
de az acéldrótok elszakadnak, a tengeralat t járó még mélyebbre 
süllyed s neki nem marad más feladata, mint az, hogy felhuzatja 
magát, odafent pedig fáradtan tűri, hogy a burát lesrófolják 
fejéről és megtöröljék verítékes homlokát. 

Németh László pesszimizmusa, amely a Kisebbségben című, 
az 1939. évi könyvnapra megjelent röpiratban válik szinte első-
ízben optimizmussá, az ellentmondás viharát keltette az írástudók 
körében. A magyarság sorsának vigyázó doktora — Németh 
László — orvosi bulletinjeivel nem nyugtat ta meg az aggódó-
kat , túlzot tan sötét képet festet t a beteg állapotáról, gyógykeze-
lésével pedig gyanút keltett a beteg előtt. Németh László írói 
nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ezeket a 
vaskos tévedéseket is a tehetség különleges mérőeszközeivel mér-
ték vitatói és mint a tiszta ész jószándékából fakadó lapsust 
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majdnem elfogadták, legalább is komoly vita alapjául beállí-
to t ták . 

Mi hát a titok, mely ezt a kulturált , de nyugtalan írót el-
zárja az egyetlen éltető napfénytől, a közönség jóleső vagy íté-
letet mondó véleménye elől? Nyilván elsősorban az exkluzivi-
tása, az anyag önkéntes megválasztása, mondanivalóinak telje-
sen és tévedésekkel teli egyéni beállítása, ugyanakkor az egyén 
gőgös eltávolodása a műtől. Másodsorban az a tény, hogy Németh 
Lászlót megelőzték a korszerű reformok egyéni módszereiben és 
hangszerelésében és az, aki őt megelőzte, egyéniségében is gigan-
tikus kortárs volt. Harcmodorában az eddig elért eredmények 
teljes elvetése, ugyanakkor új, veszedelmes tételek felállítása. 
Nem utolsó sorban pedig az a tény, hogy a közönség nem ren-
delkezik az író megértéséhez szükséges tárgyi ismerettel. Ki 
olvasta el a magyar középosztályból a teljes Eötvöst, Kazinczy 
valamennyi művét, Bessenyei Tarimenesét, Csokonai leveleit úgy 
és annyira, hogy Németh Lászlót kellő esetben kontrolálni vagy 
éppen neki ellentmondani tudna. 

Ezek után essünk kétségbe? Parentál juk el szép szavakkal 
az írót, kinek meg kell várnia korát, amely megérti és méltá-
nyolja őt? A magyar irodalom Wagner Richardja-e Németh 
László? Szidjuk-e a közönséget, mely nem érti mesterei szavát, 
közönyös és felületes, kiszámíthatatlan vagy kulturát lan? Adjunk 
tanácsokat, amiket az író minden bizonnyal nem fogad meg, 
hanem megy tovább a magaválasztotta, sorsküldte ú t j án? 

Nem. 
Debrecenben nem egyszer találkoztam híveivel. Érdes és 

szenvedélyes vitáink voltak Németh Lászlóról. Soha meg nem 
győzhettem őket, soha meg nem győzhettek ők engem. Egy gene-
ráció él ebben az országban, idősebb kortársak sem kivételek, 
kiknek csónakját ő oldotta el, vitorláikat az ő szellemi dinami-
kája duzzasztotta az irodalmi vizeken. Németh László után 
szárazföldön is tódult a hívek és barátok tömege, mert ja j , ez 
az ország a jó és méltó vezérek nagy híjjávai vagyon. De a vezér 
nem egyszer vágott kartácsot soraik közé és űzte el őket a magá-
nosság hegyére vagy még távolibb tá jakra . Lehetetlen i t t Szabó 
Dezső hatását fel nem fedeznünk. Az irodalom nagy bajvívója, 
hérosza és cézárja, a ret tenthetetlen férfiú nem talá lhatot t tehet-
ségesebb taní tványt Németh Lászlónál. A Tanu, amelyet utolsó 
betűjéig Németh László írt, amely felé pedig a fiatal kritikus-
generáció halálos nosztalgiával vágyakozott, az ostor, amellyel 
sebeket ejt nemzetén és barátain, a szenvedélyes hang, ami úgy 
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zeng, mint viharral vert erdőben a megfélemlített vadállat bőgése, 
az irodalom valamennyi ágának hősies művelése, megannyi jel, 
melyek lá t tán gondolnunk kell a nemes elődre. Mindez azonban 
nem von le semmit Németh László értékéből. Egyik fiatal esszéis-
tánk szerint Babits taní tványa. Lehet, hogy Babits taní tványa 
is. Németh László sem kivétel, ő sem vonhat ta ki magát a kor 
szellemi nagyjainak hatása alól. Fellépése idején befejeződött 
a magyar irodalom csodálatos forradalma. A csatatéren elszór-
tan hevertek a törö t t fegyverek, amikkel Ady élve maradt szel-
leme ellen küzdöttek derék akadémikusok és félrevezetett írók. 
Németh László felszedte a töröt t fegyvereket, gazdátlan lóra ült 
és új harcot kezdett mindenkivel, barát tal és ellenséggel. Ugyan-
akkor Szabó Lőrinc mellett József Attila indult el Szegeden, 
Erdélyi József, Féja Géza, Tamási Áron és a többiek. A dandy 
irodalom felett meghúzták a lélekharangot. Molnár Ferenc, Bródy 
Sándor, Szomory Dezső gáláns irodalma helyén növekedett, izmo-
sodott egy nemzedék irodalma, amely nemzedék képviselői a 
népből és a köznemes ősök arcával jöt tek szorongó lelkükben, 
kik az őszinteség és igazság, a magyarság és a mítosz eredőiből 
teremtet tek a magyarság arcára hasonlatos irodalmat. Ez a 
nemzedék már poroszkáló lovon talál ta Németh Lászlót, töröt t 
fegyverekkel kezében, zsoldosok nélkül és barátok nélkül, a hős 
pózával gyermekes arcán, de jól suhintó karokkal és vezéri 
at t i tüddel. Ez a generáció nem értet te a nyelvet, amellyel a 
vezért a sereg élére állította volna, de a vezér sem tud ta a vezény-
szavakat, amikkel a tettrekész sereg végérvényesen és mind-
halálig mögéje sereglett volna. Németh László is éppen úgy el-
mulasztotta a lélektani pillanatot, mint nagy elődje : Szabó Dezső. 

Mérhetetlen energia duzzad Németh László szellemi izmai-
ban. A Tanu egyik számában olyan hatalmas, szinte könyvtárra 
menő programmot és beszámolót adott , regény, esszé, színdarab 
stb. címeket, amik egész bát ran egy egész emberi élet munka-
anyagát szolgáltathatnák. De Németh László szinte valamennyit 
megvalósította, a politikus felületességével, a kritikus gőgjével, 
a költő könnyedségével, de tehetséggel és lendülettel. Ez a küz-
delem az irodalom valamennyi mezején az igazság kényelmetlen 
páncélöltözékében más írót már régen menekülésre késztette 
volna. Más író már régen levette volna a kényelmetlen felszere-
lést, megmutat ta volna gyenge pontjai t , hol sebet üthetnek r a j t a 
ellenségei. De Németh László emberi szerénységével ellentétesen 
megmaradt írói gőgben, örökös harci felszerelésben, örökös 
harci állásban, soha, soha megpihenve, soha vetet t ágyban. 
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Nincs alvezér, ki e kényelmetlen harcban felváltaná és harci 
készenléttől mentesítené. Külön sorstragédia, hogy az írók, akik 
nyomában gázolnak az évek titokteli világa felé, nem találják 
meg azokat a színeket és árnyalatokat , azt a horizontot, a leve-
gőnek azt a fénytörését, ami a tanítómester sorsát oly végzete-
sen irányít ja. 

Rohanjunk át a fiatalságában is gazdag és érdekes élet 
néhány irányvonalán. Németh László kritikai jelentősége az, 
hogy szakított a barátság kritika egymás dicséretével, keményen, 
folyton támadva mondott véleményt művekről. Ismételjük, 
művekről és csak nagy ri tkán emberekről. A legkisebb kultúr-
jelenséget is egy tágabb horizont és egy messzebb feladat hatal-
mas távla tába állította. A személy nem fontos, csak a mű — 
hitte Németh László s ebben a véleményében nem ingatta meg 
sem barát , sem ellenség. 

Novellával nyert első díjat a Nyugatnál, nem sokkal később 
a magyarság európai helyzete ihleti írásra. Gondolatmenetének 
lényege az, hogy az európai kultúra megújhodást a görög szel-
lemiséghez való visszatérésben nyerhet. Magyarországból «kert-
országot» akar teremteni, mely az egybehangolt ideális Közép-
Európa megbékélt világában fejlődne egy nyugati szocializmus 
érája alatt . 

A regényíró Németh a Gyász című regényében Kurátor 
Zsófi kemény arcélét villantja elénk, egy zsúfolt, keményen kop-
panó sötétfelhős próza sorain keresztül. A Bűnben Kovács Lajos 
és dr. Horváth Endre — az utóbbiban megtaláljuk a Villám-
fénynél orvosának körvonalait — sorsát olvassuk. I t t már fel-
hígultabb, lazább a mondanivaló, már nem olyan zsúfolt, mint 
a Gyász vagy a Napkelet hasábjain megjelent Emberi színjáték. 
Az epikus nyugalma i t t már visszatartóztatja az írót a rohanás 
izgalmától és gyors, szaggatott lélegzetvételétől. 

A legnagyobb vihar, amit Németh László indítot t el, az 
volt, amikor Budapestről vádat emelt az erdélyi magyarság 
vezetői ellen, ítéletet mondott és a halállal jegyezte el őket. 
Németh Lászlót Erdélyben ismerték el legelébb, o t t volt mű-
veinek sikeres «ősbemutatója», hogy divatos szóval éljünk. 
Pesten még javában támadták , amikor az erdélyi lapok hevesen 
védelmezték. Ez a megmagyarázhatat lan ítélet súlyos felelőssége 
alól még ma sem mentet tük fel Németh Lászlót. De éppen ilyen 
vihart ara t Kisebbségben című új röpiratában azzal a szinte 
egyedülállóan vallott nézetével, hogy bizonyos szempontból előnyt 
lát az ország megcsonkításában. A seb még meglehetősen sajog, 
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magyarok élnek szerte a világban üldözötten, megfosztva a sza-
badság éltető levegőjétől, sírok domborulnak szuronyok árnyéká-
ban, miket nem látogathat a hozzátartozó. Még nem bizonyos, hogy 
a seb, amiből a magyarság még ma is vérzik, valamikor is jótékony 
hatással lesz a szervezetre. De felhorkannak az irodalomtörté-
nészek Vörösmarty értékelése miat t is, aki «elsüppedt ember az 
elismert lángész trónusában». Kazinczy mögött hatalmas pusz-
tulás maradt . Kisfaludy Károly csak az Auróra kötetecskéit 
hagyta az utódokra, mert őt magát Kazinczy elpusztította. Híg 
magyarság, jö t t magyarság, mély magyarság csupa új fogalom, 
amikkel való megbirkózására máris gyűrkőznek az ebbe vagy 
abba a kategóriába tartozó írástudók. 

Minden Németh-mű felett felhők tornyosulnak, miknek ellen-
tétes pólusaiból villámok cikkáznak s világítják meg pillanat-
nyilag és ijesztően a t á j a t . A villámhárító nem használ, régi 
irodalmi értékelés, tankönyv és ex cathedra vélemény mit sem ér 
itt . A villám kikerüli még a villámhárítót is, szakít a természeti 
törvények ijesztő biztonságával, oda vág éppen, hol békésen ül 
együtt a család. Védekezni kell, de a döbbenet megbénítja az 
embereket. Hinni kell egy végzetben, egy földöntúli világ vég-
zetes szándékaiban, különben nem értenők a jelenségeket és 
hiábavalóan védekeznénk ellene. 

A magyar irodalom bujdosó kuruca tárogatóján reményt-
keltő dallamokat fú j . sorsunk reménytelen rengetegében. Végre 
korához mérten fiatal. Vaskos tévedéseit is szívesen elnézzük, 
érdekes kísérlet hűvös és tárgyilagos szemlélődésével figyeljük 
és együtt mondjuk az í róval : a magyar író legyen aszkéta, a mély 
magyarság szava legyen művelt, éljen a szegényekkel és ne fél-
jen a magányosságtól. Hozzátesszük még, legyen őszinte és aggó-
dásain túl optimista. Az élet szereti a fényes hajnalokat, a har-
mat ta l áz ta to t t füvet, a bárányfelhős eget és ret tenve gondol 
a viharra, amely fekete felhőket görget a háza és a virágokkal 
színültig teli ker t je felé . . . 


