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Abstract 

It is an important feature of László Németh's oeuvre that certain themes temporarily surfaced and 

disappeared as well. Such an undercurrent was botany in his works with gardens and pedagogy. One of the 

most popular and returning themes of László Németh's diaries and essays is the multi-level and ambiguous 

relationship between landscape and people, school and culture. However, he did not have any opportunity 

to test his ideas in practice. In his oeuvre, he succeeded to elaborate his particular ideas only theoretically. 

He spent an especially difficult period of his life in Sajkód. The landscape of lake Balaton cured and 

revitalised his creative spirit.  

 

kulcsszavak 

botanika, táj, pedagógia, műveltség, tudománytörténet  

 

keywords 

history of science, landscape, literacy, pedagogy 

 

Bevezető gondoltok 
Németh László életművének fontos vonása, hogy egyes témák abban időről-időre felszínre törtek, majd 

eltűntek. Ilyen búvópatakja volt írásainak a botanika, a kert és a pedagógia. Az 1980-ban posztumusz 

megjelent Utolsó széttekintés című kötetbe bekerült életrajzi írások, esszék lezárták,  teljessé tették és új 

megvilágításba helyezték  életének legszemélyesebb és legkedvesebb témáit.  A balatoni táj  és  az alkotó 

ember kapcsolata izgalmas vonulata a magyar szépirodalomnak,  képzőművészetnek. Németh László 

számára az önfenntartó napi feladatok, a kertgondozás nehézségei és örömei a megtartó erőt jelentették az 

értelmiségi szerepvállalásban. A Sajkódon 1957-1962 között született  életrajzi írások, esszék, történeti 

nézőpontjából tekinthetünk az elmúlt két esztendőben átélt bezártságunk   tapasztalataira.  A múltba tekintés 

segítheti a jelen helyzetünkben való tájékozódást,  „a volt és a van” közös lényegének együttes megértését.   
 

Erőt adó környezet 
Az író a levert forradalom után 1957 telén két hónapot töltött a balatonfüredi szívszanatóriumban, majd 

tavasszal Borsos Miklós unszolására a Tihanyi-félsziget kis telepére, Sajkódra költözött, legidősebb 

lányának és vejének nyaralójába. (Németh 1980: 884) 

"Sajkód kis település a tihanyi félsziget nyakában, a Csúcs-hegy tövében, széles kilátással a Nagy-

Balatonra. Nemcsak fekvése kivételes, de flórája is egészen egyedülálló az országban, valamelyest 

mediterrán. Egy kiásatlan romvilla bizonyítja, hogy már a rómaiak is méltányolták ezt a környezetet. A 
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Csúcs-hegyről – amely néhány perces kapaszkodó Sajkódtól – látható a Tihanyi Apátságon túl megcsillanó 

Füredi-öböl, a falu a Belső-tóval, a híres levendulás a környező erdőkkel, az egész Nagy-Balaton, s a hegy 

tövében meghúzódó, az ötvenes években csupán néhány házikóból álló telep, hátterében pedig Aszófő 

község. A gyógyfüvekben gazdag növényzet illata, a mélységes csend, amit csak a kabócák ciripelése tört 

meg,  meghitté tette a hegyoldal hangulatát.(...)  Sajkódra vezető, talán egy kilométer hosszu dülőút a XIII. 

századbeli kis romkápolna közelében csatlakozik a balatoni műúthoz. (...)A telek 1954 nyarán került a mi 

nevünkre. Ekkor egyetlen fa sem volt rajta, borsóval és árpával volt bevetve. 1954 őszén felszántattuk, 

gödröket ásattunk, és elültettük az első 50-60 gyümölcsfa csemetét, néhány fenyőt, díszfát." (Németh 

1988:13-16) 

 

Sajkód a Balaton aszófői öblében, a Tihanyi-félsziget északi oldalán fekszik. Magdáék tihanyi terméskőből 

épült, lapos tetős, egy szoba, konyha, teraszos házában Németh László 1957 márciusától haláláig otthonra 

talált és a kert gondozója lett. A komfort nélküli nyaraló konyhájában rendezkedett be, vaskályhában szénnel 

fűtött, itt főzött, dolgozott és aludt. 1958 nyarán elkészült egyszemélyes nádfedeles háza, ahol könyvei 

polcra kerültek. A környék lakói „sors-vert” emberek voltak, akik a kitelepítéstől félve költöztek ide. 

Közülük a Thaisz-házaspár egész évben társaságot jelentet, gyakran náluk ebédelt, Peuser doktor kutyája, 

Dzsin kerti teendőinek, sétáinak hű társa volt. (Lakatos 2007) 

 

Lakóhelyet cserélt, életformát váltott és lezárt egy életút szakaszt.1950-től hét éven át tartott kényszerű 

fordítói tevékenysége, a tízezer oldalnyi szövegfordítás felőrölte idegrendszerét. 1954-ben diagnosztizálták 

nála a hipertóniát, aminek szövődményeivel élete végéig küzdött. Lánya vallomása szerint orvosai pár évet 

jósoltak, ám ez nem teljesedett be. A közélettől való viszonylagos távolság, a balatoni táj nyugalma, a jó 

levegő, a csendes környezet valóságos szanatórium volt számára. Az önellátás házi munkája, a fiatal 

gyümölcsöskert művelése, az építkezés aktív – napi sok órás – fizikai munkát követelt tőle, szigorú 

napirendet alakított ki magának. Életritmusát a napszakok, az évszakok, az időjárás és belső világának egyik  

indikátora, a hipertónia szabályozta. A betegség állapota kezelhetővé vált számára, vérnyomását 

rendszeresen mérte, feljegyezte, naplót vezetett fizikai tevékenységéről, lelki állapota és a 

vérnyomásértékek között folyton oksági összefüggést keresett. A sajkódi életforma komoly javulást hozott, 

visszatért az a meggyőződése, hogy képes meggyógyítani magát. Kedélye derűsebb lett, tervezte jövőjét, 

újra kedvvel olvasott, fordított. Korábbi írásainak rendezésével igyekezett megszabadulni az el nem végzett 

munka nyomásától. Egy év elteltével újra írt. (Vekerdi 1970)   

 

 A balatoni táj gyógyító erejéhez az a szellemi miliő is hozzátartozott, amit a környéken élő, nyaraló vagy 

oda látogató művészek, festők, írók teremtettek maguknak, egymásnak. A szántódi rév melletti völgyben, 

Halásztanyán élt Illyés Gyula, a Balatonfüred felé eső védett kis öbölben, a Diósban Borsos Miklós alkotott. 

A közelben élő vagy nyaraló művészek közül Keresztury Dezső, Passuth László, Déry Tibor, Tüskés Tibor, 

Lipták Gábor és azok családjai tartoztak még bizalmas köréhez. Kéthetente kapta Pestről postáját. 

Rendszeres vendége volt Vekerdi László, havonta bőröndben hozta-vitte a szépirodalom és a 

tudománytörténet régi, új könyveit. Az évek múlásával főleg nyaranként Sajkód családdal, unokákkal, 

barátokkal népesült be,  nem segítve az alkotói munkára fordítható elcsendesülést. (Lakatos 1981)   

 

Emlékek, kertek   
A kert születésétől haláláig az elvonulás, a gyógyulás, az írói és fordítói munka ihlető és ösztönző helye 

volt. Sajkódon a lelki és a testi gyógyuláshoz hozzájárulhatott mély vonzódása a vidékhez. Az Utolsó 

széttekintés kötetben A nemzet-ragasztó című fejezetben jelent meg Pusztuló kertek esszéje. (Németh 1980) 
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Ebben életútjára, mint kertekkel való találkozásainak sorára tekintett vissza. Leltárt készített, számba véve 

azokat a portákat,  udvarokat, kerteket, melyek gyermekként befogadták, ihlették egy-egy művét. Észak-

Partiumban, Nagybányán született, ahol édesapja tanári szolgálatot teljesített. Szőlő közt verandán volt 

ágya, az augusztus szagú almafák illatoztak a Kereszt-hegy oldalában. Szülőföldjének apai őseinek földjét 

vallotta, Mezőszilas környékét. Legmélyebb gyermekkori élményeinek helyszíne nem Pest, 

diákoskodásának városa, hanem a szilasi és a bogárdi paraszti udvarok, szántók, erdők voltak, itt tanulta 

meg az anyanyelv legősibb szavait, ház, család, asszony. 1970-ben egy televíziós műsor forgatókönyvébe 

az alábbi sorokat jegyezte le:  

”Mezőszilas a közepén fekszik a Mezőföldnek, annak a háromszögű földrésznek a szívében, amely 

Székesfehérvár, Siófok s a Kapos és a Sió összefolyása közt terül el. Ebben a faluban volt az a ház, mely 

gyermekkoromban számomra a boldogság szigetét jelentette. (…) A mostani udvar persze nem nagyon 

emlékezetet az akkorira. Eltűnt a szalmakazal, a farakás – játékaim helye –, el az ökrök nyílt jászola, a 

sokféle állat, a cselédek jövése-kelése, eltűntek játszótársaim; (…) Nem volt meg az őszibarackkos sem a 

tornác alatt; Később, hogy a kamaszkor beállt, a kert lett elvonulásaim, ábrándozásaim tere. De nem ez a 

kert, új ültetésű fáival, ágyásaival. Öreg diófák, cseresznye-, körte- és almafák nézték a föl-le sétáló fiút, 

amint ösvényt taposott ki a lucernán s szavaival mormolgatott maga elé. Ezekből a szavakból nőttek ki első 

verseim.” (Németh 1980: 715-716) 

 

A fővároshoz kapcsolódó visszaemlékezéseiben valóságos és költői mikrotájak bukkantak fel, anyai 

nagyszüleinek vízivárosi kertje és kútja, oleanderbokrai,  a Vérmező, mint „tündérkert”, a Naphegy, mint 

„elhagyott sziget”. A kert írói életművének alkotó környezetévé  először a Duna-parti Felsőgödön vált, ahol 

a harmincas években még  fiatal orvosként családjával a nyarakat töltötte az egyre zsúfoltabb iparosodó 

főváros közelében. A felsőgödi nyaralóban írta első regényét és rendezte sajtó alá a Tanú első számát. A 

dunai homokhát gyepéből kiszakított kertben tanulta meg fiatalon a növénygondozás alapjait. Ezt a tudást 

élesztette újra benne a vulkanikus Tihanyi-félsziget tölgyerdeinek helyén szántóból kialakított gyümölcsös. 

Németh 1980: 415-428)  

 

A sajkódi kert naplófeljegyzései elégikus hangvételűek, kissé fáradt, lábadozó szellemi töprengések,    a 

betegség krízisében a biztonságkeresés lelki dokumentumai. A szülőföld, a boldog  gyermekkor tájélménye 

az elfogadás derűjét ébresztette fel benne, visszatért    induló írói technikájához. Sajkódon műveihez hosszú 

vázlatokat írt, és a kert útjain sétálva fogalmazta meg mondatait, majd sokszor átírta a szöveg „lazának érzett 

szövetét”. Az ihletet, ami az agy vérbőségével függ össze, ezzel a módszerrel pótolta. (Németh 1974:6)  

 

Botanika mint lelkiállapot   
Németh László számos esszéjében foglalkozott költészet és növényismeret szimbiózisával, Csokonai 

természethez fűződő bensőséges világáról, a debreceni hagyományban gyökerező botanikai tárgyú 

verseinek kifejező erejével.(Juhász-Nagy 1993:91) A botanikához fűződő  kötődéséről egy utazás ürügyén 

a San Remó-i naplóban írt. 1935 tavaszán a virágba borult Budapestről a hózáporos Itáliába utazott 

feleségével és kislányával a közélet sivársága, a siker kettős hatása, a terhes megbecsülés és támadások elől. 

Útitársa volt Hérodotosz és Frobenius akkortájt megjelent könyve, így kerültek egymás mellé naplójában 

az Alpok lejtőin kőkerítéssel elzárt olasz mediterrán és az antik világ kertjei. Elszakadt a magyar tájak 

megszokott hangulatától, a múlt és a jelen közös világa  merész gondolatokat indított benne. 
„Ha lakásomat nem a világ jelölné ki, hanem magam választhanám meg, a legszívesebben egy füvészkertben 

laknék. Palermóban valóban ott is laktam, a három napból kettőt az óriási ficusok közt. Párizsi hónapomat 

a Louvre és Jardin des Plantes közt osztottam el. Diákkorom tanulóhelye, a pesti Állatkert nekem Növénykert 
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volt. A fák tövén a gyér táblácskákat néztem az állatok helyett. Semmiféle tudománya sincs a világnak, mely 

annyira vonzott volna, mint a botanika. (…) A botanika nem annyira tudomány, mint lelkiállapot; a 

növénynevek, mint Apollón, Aphrodite, Niobe nevei, nem adatok, hanem élmények nevei, s csak az tudhatja 

őket igazán, akinek elég csönd van a lelkében, hogy ezek az apró istenek – füvek és virágok – mint nevet-

kívánó személiség »ragadhassák meg. ” (Németh 1981: 80-81)  

A fent idézett megállapítások provokatívak és szubjektívek, a növények nevei akár az istenségeké, nem 

nevek, hanem élmények vagy  „a botanika nem annyira tudomány, mint lelki állapot”. Az érzelmi és értelmi 

viszony keveredéséből született „költői igazsága”.  Dilettánsként érezte magához közel állónak a fákat és a 

virágokat. Lelkesültségét árnyaltabb megvilágításba helyezi, ha felidézzük a dilettáns szó ’gyönyörködő’ 

görög jelentését.  

 

Húsz évvel később a tihanyi növények szépsége nem az utazás, a kaland, a felfedezés része, hanem a 

menedéket kereső ember lelki tápláléka, mert a növények „nyugodtak, nem ismerik a vadságot és az 

ízléstelenséget”. A tihanyi sztyeplejtőn a gyerekkorából, a Budai-hegyekben megismert növényfajok 

testvéri gyöngédséggel, mint „húgocskák” köszönnek vissza.  Mint író úgy érzi, a művésznek a növény a 

mintája. Gyökereivel a talaj ásványaiból, esőből és napfényből „csodálatosan szerkesztett remekművet” 

épít, mint művész ő is összerak, asszimilál, és amit felvesz semmiféle arányban nincs azzal amit létrehoz. 

(Németh 1980:17) 

„Régi vágyam, hogy az év négy szakát egyszer kinn, a természet szomszédságában, egy helyen tölthessem 

el, egy csomó növény életét napról napra, az első rügy megmoccanásától az utolsó levél tétova útjáig minden 

részletében megfigyelhessem. Mert mit tud például a barackfáról, aki csak a gyümölcsét ette, s a levelét, 

virágát ismeri, de nem figyelte meg egy áprilisi héten, mikor a messziről fehér fa lassan vörösödni kezd, s 

odamenve látod, hogy a csésze piros színe az, ami a hulldogáló szirom mellett érvényesülni kezd – aztán a 

zöld levelek is kiütnek s terülni kezdenek, úgyhogy egy-két napig szinte nemzeti színben áll ott a szép 

magasságon nőtt fa, a lucernás fölött, hogy aztán egészen elvessze fehérségét, s az öreg, vastag, barázdás 

ágak végleg eltűnjenek a levelek fényt lélegző áradatában.” (Németh 1980:15) 

 

A leírás alapja a növényi életjelenségek ritmusának finom megfigyelése, a színváltozás a virágtakaró- és 

lomblevelek cseréje. A rész és egész egybe kapcsolódik a virág apró szerveinek kifejlődésében és a teljes 

lombkorona kibomlásában.  A színek vörösből fehérbe, majd zöldbe váltanak. Ez nemcsak egy növény 

tavaszi  életjelensége, hanem  a földben gyökerező és emberben kivirágzó érzés, a szülőföld szeretete.  San 

Remó-i útján tájak és kultúrák összetartozásáról írt felismerését a sajkódi élmény az egyéni sorsban igazolja: 

”Mintha nem is a nemzetek műve volna a táj, hanem a tájak virágoznának ki emberekben”. (Németh 

1981:29) 

 

Az iskola a műveltség kertje  
Sajkódon a társadalmi környezettől való viszonylagos távolságban „egészségét és  kéziratait rendezte”. Egy 

évtized távlatából a vásárhelyi óravázlatok emlékében pedagógiai önarcképének egyes vonásait újrarajzolta. 

Magda lánya Kanadában egyetemi tanulmányokat folytatott, majd középiskolai tanár lett. Több ezer 

kilométer távolságból szinte minden levelében pedagógiai tanáccsal látta el, biztatta nehézségeiben, fel 

akarta ébreszteni benne a harmadgenerációs tanári hajlamot. (Németh 1988) A levelek azt tanúsítják, hogy  

 

Németh Lászlót szülő és gyermek kapcsolatán keresztül, család és hivatás, pedagógia és kertészkedés, egyén 

és közösség összefüggésében a műveltség kérdése, mint „örök tanár és diák” nap mint nap foglalkoztatta. 

A pedagógia nemcsak az elveszett boldogság emléke, de az iskolai élmények nevelő hitének kiapadhatatlan 
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forrása is volt. A vásárhelyi tanítványok befogadó, elfogadó, szerető, rajongó világát gyakorta idézte maga 

és lánya elé, néha az önismeret fényeinek és árnyainak villanásában. A sikereivel telhetetlen, becsvágyó 

embert az önimádat és sérelem burokba zárja, míg „ a jó becsvágy azzal, hogy e dologra – munkára, emberre 

– fordítja figyelmünket, új tápláló ásványokat kutat föl, kiszélesíti a gyökérzetet.” (Sándor 1981:331) 

 

Németh László számára iskola és kert, az óra üvegharangja és a tihanyi gyümölcsös személyes, bensőséges 

alkotómunka legkedvesebb két tere volt: „életviszonyaim boldoggá tesznek, mint Vásárhelyen, megint egy 

vágyott szigetre, ott a pedagógiába, itt a kertbe száműztek ellenségeim, melyet nélkülük el nem értem volna.” 

(Németh 1980:37) A vásárhelyi diákok és a sajkódi gyümölcsfák nem konfliktus és nehézség nélküli, ám 

szabadságban és biztonságban fogant gondolatok, eszmék kimunkálásának társai voltak. 

„Őszibarackok: kezdek otthon lenni a kertészetben. (…) Tavasz nyílásakor még azt mondtam, nem ültetek 

több őszibarackfát, ami kipusztult, más fát teszek a helyébe, nem szeretem ezeket a kényes, degenerált 

bokrocskákat. Ma velük foglalkozom a legszívesebben. Ahányszor elmegyek mellettük, valamit igazítok, 

képzeletemben legalább az alakjukat; úgy vagyok velük, mint diákjaimmal, egy belőlük s belőlem kialakult 

tervet látok bennük.” (Németh 1980:38)  

Németh László naplóit, esszéit a cikázó nézőpontváltások különösen izgalmassá teszik. Élményeit hol 

mikroszkópi felbontásban, hol távcsövön keresztül figyelve elemezte, értelmezte. A vásárhelyi pedagógiai 

kísérletben arra kereste a választ miként lehet a háború után megmenteni az európai civilizáció 

veszélyeztetett értékeit. (Both 2003) A kiútkeresésben számára egyszerre volt iránymutató a hétköznapok 

gyakorlatából leszűrt tanári tapasztalata és széles horizontú műveltségeszménye. Az iskola nem lehet 

életidegen, elvont eszmék kiszolgálója, gyerekellenes kísérleti laboratórium, ugyanakkor a gyakorlati 

igényekre hivatkozva nem mondhat le a szellemi értékek közvetítésének feladatáról. Az európai civilizáció 

fényét, ruganyosságát tükröző műveltségképet az európai szellemtörténet elemeiből kívánta felépíteni. A 

műveltség helyérzék Németh László szerint, a múlt és a jövő időtávlatába helyezve érteni a jelent a 

magánéletben, a hivatásban és honi kapcsolatainkban. „Műveltségünk csődje tán sehol sem olyan 

nyilvánvaló, mint e történeti helyérzék hiányában.” (Németh 2001:863) 

 

A balatoni táj a sajkódi kert természeti környezete,  horizontját a tó víztükre jelöli ki.  A ház mögötti rét 

kitaposott ösvényei az Apáti-hegyre indulnak, ahonnan a kék öböl, mint tengeri kijárat nyílik a fonyódi és 

boglári hegy kúpjai felé.  A táj az emberi érzékek és értelem számára be- és felfogható geográfiai egysége 

a természetnek, a kert ennek körül- és elhatárolt  intenzíven, minőségben művelhető része. Az iskola a 

kultúra által kidolgozott műveltség kertje, egy terv hordozója, ami tanár és diák közös munkájában 

bontakozik ki.    

 

 

A táji léptéken túl  
Legkifejezőbb növény- és tájleírásai Sajkódra való költözésének első éveiben születtek.  Személyes, lírai 

reflexiók év- és napszakokat  átívelően, egybefogva  a táj atmoszféráját, és talajrögeit. 1957 októberében, 

Szabó Lőrinc temetéséről visszatérve így írt: „ … keserves két napot töltöttem s belekerült néhány napba, 

amíg idelenn kicsit összeszedtem magam. Pedig az idő is segített, csodálatosan gyönyörű az ősz; Sajkódot 

sosem láttam ilyen szépnek, mint most. Minden fa, sőt minden levél másképp tolja el színét a zöldtől az 

infravörös felé, a Balaton meg nyeli és tükrözi az édes, sárga fényt, amelyből főleg a magamfajta elnyűtt 

szíve érve – tisztuló rezignáció lesz.” (Németh 1988:66)  
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Az ötvenes évek második felében a balatoni táj nyugalma, pesti és külföldi útjai között viszonylagos 

egyensúlyt talált. A balatoni táj egyre inkább lelki otthont jelentett, mivel a közélet lassan élénkült körülötte. 

Drámáit újra játszották, művei sorra jelentek meg külföldön is, irodalmi közszereplést, külföldi előadó 

utakat vállalt. (Németh 1980: 884-890) Az európai tudományos közélet is (posta)utat talált hozzá. Toynbee, 

az angol történetfilozófus elküldte részére civilizációk és világvallások történetét elemző művének kéziratát, 

„ész és szív” kibékítéséről, természettudományok és a vallások világnézetet formáló hatásáról. (Németh  

1974: 10-73) 

 

A sajkódi kert fáira egyre kevesebb figyelem jutott, megroppant egészségével nem bírta a kettős 

szerepvállalást. Táj- és kertélménye is megváltozott. „Itt most gyönyörű a tavasz; a barackok, a mandulát 

megelőzve egy éjjel kinyíltak, még a körülrágott almafák is iparkodnak; úgy viszonyulnak a világhoz, 

szegények, mint én. Tulajdonképpen egészen boldogan tudnék itt haldokolni, a többi haldoklóval, elfeledve, 

nem publikálva, félig-meddig a családból is kizárva….” (Németh 1988:275)  

 

A harmincas évektől utolsó alkotói korszakáig a tájban gyökerező, az emberi közösségi létet jobbító, jövőjét 

kereső kérdésekről nagy léptékű terv kibontásának igézetében írt. Nem szándéka, tehetsége, munkabírása 

akadályozta abban, hogy terveit, a jövő műveltségképét az iskolai gyakorlatban kidolgozza, tankönyvbe 

átültesse. Írói témáinak, életművének sok területe torzó maradt. Nem volt elég ideje eszméit rendszerbe 

foglalni és a gyakorlatba átültetni, de a megvalósítandó terv célját meghatározta. Sem időben, sem térben a 

táji léptéket nem vesztette szem elől. A fizikai távollét, a remeteség csak látszólagos elszigetelődést jelentett. 

Figyelme a tájban és a tájban élő emberek munkájára, szívére irányult. Nem az értelem, hanem a szív 

bölcsességével.   
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