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NémethMagda

NémethLászlóindulásaazirodalmiéletben

Atanulmányfôtémájátkét,kevésbéismertrészlettelegészítemki:azelsôazíró

pedagógiainézetei,amásikahipertóniájaésannakkezelése.Úgyvélem,ezekfon-

tosakaNémethLászlórólalkotandóképhez.

NémethLászlóirodalmiindulásárólelmondható,hogyaz1925-ösésaz1926-os

esztendôéleténektalánalegfontosabbidôszaka.Ekkorkapjamegorvosidiplomá-

ját,egyéblényegeseseményekisérik,deazévvégérevalószínûlegeldönti,hogy

azirodalomleszéleteközpontja.

1925nyaránaNyugatfolyóiratáltalmeghirdetettpályázatrabeküldiegyesszé-

jét,AzAdyversgenezisét,ésegynovelláját,amiHorváthnémeghal címmeljelenik

meg.Az1925.december17-énkiadottNyugat-számbólértesülapám,hogyano-

vellapályadíjatnyert,deazAdy-tanulmánytnememlítik,pedigezttartottajobb

mûnek.

December26-ánDémuszEllával,menyasszonyával, akit tizennyolc éveskora

ótaismer,összeházasodnak.OtthonukésindulófogorvosirendelôjeBudán,azAtti-

lautcábanlesz.AnovellávalnyertdíjonnászútrautaznakBécsbe.Innenhosszúle-

veletíraNyugatnak,OsvátErnôfôszerkesztônek,amibenbejelenti,hogyamagyar

szellemiéletorganizátoraszeretnelenni.(Alevélsajnosnemmaradtfenn.)Osvát

errealevélrenemreagál,majdamikortalálkoznakegykávéházban,Osvátinkább

verseiirántérdeklôdik,deaküldöttversanyagbólsokáigsemmitsemközöl.Egyik

verse,aMezôfölditáj csakaugusztusbanjelenikmegaNyugatban.

KözbenaProtestánsSzemle fôszerkesztôje,ZsinkaFerenc–akiismeriSzilasról,

apja szülôfalujából – felkéri, hogy írjonegypároldalas ismertetéstMóriczZsig-

mondhuszonötévesíróijubileumaalkalmából.Zsinkarövidesenközliazírást,sôt,

ismeretsége révénaTársadalomtudománykiadjaapámkétmásik tanulmányát is

májusban.

November 15-én megszületik a házaspár elsô kislánya, Gabriella, becenevén

Pocó.

NémethLászlónovemberremárúgyérzi,elköteleztemagátazirodalomnak.

Zsinkaerdélyiírókrólszólótanulmánysorozatközlésévelbízzameg.1927-ben

jelenikmegazelsôportréaProtestánsSzemlében,ésösszesentízíróportréjátpub-

likáljarövididônbelül.

AzévfolyamánismétkapcsolatbakerülOsváttal,ésfebruártóltöbbírásajelenik

megaNyugatban.ANyugathoztörténôvisszatérésselNémethLászlóvégérvénye-

senbelekerülazirodalmikörökbe.Hátrányáraválik,hogynemszeretvendéglôbe

járniésírókkalsörözni,deeztpótoljaszámáraBohuniczkySzefibarátiköre.Szefi

isazAttilautcábanlakott,egykétszobásalbérletben.Hamarosanapámmalésanyám-

malisszorosbarátságotkötött.Szefibarátaitmindigszívesenláttalakásában,fô-

kéntirodalmárokat.Apámegyéniségénekésírásainakigaziértôjelett.Azutókornak

szerencséje,hogynaplót isvezetett,ésebbôltájékozódni lehetettkapcsolatairól.

RészletesfeljegyzéseivannakMóriczZsigmondról,Babitsról,SzabóDezsôrôl,Né-

7



methLászlórólésmégjónéhányíróról,mûvészrôl.Akkoribanapámiselismerôkri-

tikátírtSzefielsôkét,publikáltnovelláskötetérôl.SzefinaplóitkésôbbazOtthonok

ésvendégek címûválogatásadjaközre.Ezvoltsegítségünkre,hogyaNémethLász-

lóróléskörnyezetérôlszóló,mostkiadottkiskötetetösszeállíthassuk(Bohuniczky

Szefi:AfiatalNémethLászlóéskörnyezete).

ApámésSzefiisnagyonszeretteatermészetet.Felsôgödletttöbbnyáronáttar-

tózkodásukéssétáiknakszínhelye.Apainagyszüleimidehúzódtaknyugdíjaséve-

ikre,nálukszületiktöbbekköztazEmberiszínjáték címûregény,amitmáraNap-

keletközölfolytatásokban.IttmerülfelelôszöregyközössétánaTanúlehetôsége.

Akörnyezetelôszörcsaktréfakéntfogadjaahírt,demárkétévvelkésôbbmegje-

lenikazegyedülapámáltalírtéskiadott,anyámáltalterjesztettfolyóiratelsôszá-

ma.Összesenhét,terjedelmesTanú-kötetjelentmegötévalatt,nagyfeltûnést,di-

cséretetéselmarasztalástkeltve.ApámmárazelsôszámotisSátorkônírta,másik

nagyszülômEsztergomközelében lévô tanyáján. Szefi és apám is vallotta, hogy

a„természetölén”tudnaklegjobbandolgozni.

Apámaztisfontosnaktartotta,hogyirodalmijövedelmenelegyenkizárólagos

megélhetésiforrása.Afogorvosirendeléstvégképpnemszerette,hamarosanbe-

szüntette,ésiskolaorvosiállástvállalttöbbiskolában,afôvároskötelékében.Ezt

szívesen csinálta,nyáron szabadvolt az írásra, ésmégisegészévrebiztosította

acsaládmegélhetését,szerényfokon.Sajnosa40-esévekelejénaziskolaorvosi

pályánakvégeszakadt.

AháborúutánhosszaspróbálkozásokáránvégülHódmezôvásárhelyenvállalt

óraadótanáriállást.1945ôszén,IllyésGyulajavaslatáramegírjalegfontosabb,tö-

mörpedagógiaiprogramjátAtanügyrendezése címmel,amitaSarlóKiadókisfü-

zetbenpublikál,párszázpéldányban.

Hatévesperiódusokrabontjaatanulást:a6–12éveskorazalapoklefektetéséé

(olvasás,írás,számtan);a12–18éveskorakultúramegismeréséé;a18éveskor

utániéletszakasza szakmaiképzésé (egyetem, fôiskola), a továbbtanulásé.Nagy

súlytfektetagyakorlatraéskísérletezésre,olvasásra.

Amimégennél isfontosabb,atananyagperiódusokbanvalótanításaésnégy,

nagytömbrebontása:

1.minden,amitörténelem,

2.természettudományok,

3.matematikaésalkalmazása,

4.nyelvek.

Azismétlôdéseketigyekszikelkerülni,ésugyanakkoregy-egykorszaknakalapos

megismertetésére törekszik.A tanítástnagyonszerette,de jövedelmekorántsem

voltelégamárhattagúcsaládeltartására,ezért,amígegészségelehetôvétette,for-

dításokatvállaltmellette.Afordításbanis,mintmindenmásodfoglalkozásábanel-

érte,hogyamigályapadkéntindult,abbólerôfeszítéseisoránlaboratóriumalakult;

kísérleteivezettekelide.

Tanúskodnakerrôlakövetkezôk:

1.Azorvosipályánkezdi:szükségbôlfogorvosként,dehamariskolaorvoslesz,

aholatanítványokrólstatisztikát,feljegyzéseketgyûjtéspublikál,sôt,biológiátis

tanít.

8



2.Atanítást1945után,szükségbôlkezdiHódmezôvásárhelyen,derendkívülél-

vezi,ésösszeállítegykiválópedagógiaiprogramot.Sajnosezaprogramnemvált

gyakorlattá,javaslatmaradttöbbnyire.

3.Aprózafordításttöbbtízezeroldalonátolyanszintreemelte,hogyegyköz-

vélemény-kutatáson az Anna Karenina-fordítását az olvasók a legjobb „magyar

nyelvû”regénynekminôsítették.

4.Idôsebbkoráramagasvérnyomásalakultkiapámnál.Azorvostudományötév

túlélést jósoltneki.A javasoltgyógyszereketmellôzte,éskísérleteivelegyolyan

életmódotalakítottkimagának,amivelhúszévigélttovább,ésabbóltizenhatévig

önállóírásaiisszármaztak.Ezabetegségötvennégyévesenérteel.Alegfontosabb

azvolt,hogyvérnyomásátnapontatöbbszörmérte(eleintehigannyal),feljegyezteaz

idôpontot,amegelôzôcselekvést,ésezeketaméréseket(szisztolésésdiasztolés)

grafikononábrázolta.Ebbôljólmegtudtaállapítani,hogymelyekazártalmasfunk-

ciók:afogalmazásésabeszélgetésegyformánnegatívhatássalvoltrá.Akönnyû fizi-

kaimunka,aszabadbansétálásviszontelônyöshatásúvolt.Ennekismaradtiro-

dalmiösszefoglalásaLevelekahipertóniáról címmel.

AfiatalNémethLászlóéskörnyezete 2018októberébenjelentmegaNapKiadónál.

Apámkoraiirodalmikapcsolataitfoglaljaössze,elsôsorbanazokatazéveket,ame-

lyekrôlômaganemközöltösszefüggôszöveget.Szefiezenkívülleírjaapámegyé-

niségénekolyanjeleit,amelyeketmûveibôlnemfeltétlenüllehetkikövetkeztetni.

A30-asévekbenSzefinagyonnépszerûnovelláivalésregényeivel.1938-banés

1942-benBaumgarten-díjjal tüntették ki,mégis nagyonhamar feledésbemerült.

1969-benhaltmeg,deaháborúutánmárjelentôsmûvetaligpublikált.1989-ben

jelentmegazOtthonokésvendégek címûkötetSzefinaplóibólésbarátaijellemzé-

sébôl.

Remélem, hogy az említett kötetek új oldaláról világítjákmegNémeth László

egyéniségét.
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Im re Lász ló

Nemzetépítômûvelôdéstörténet
(NémethLászlóhagyományszemlélete)

Né meth Lász ló ma gyar kul tú ra-kon cep ci ó ja élénk ér dek lô dést (és za jos el len zést)

vál tott ki a 30-as évek ben. Fô leg a Kisebbségben„mély ma gyar – híg ma gyar” szem -

be ál lí tá sa vált dur va tá ma dá sok cél táb lá já vá. Ho lott sem a ma gyar, sem az eu ró pai

gon dol ko dás ban nem elôz mé nyek nél kü li, nem pél dát lan ez a va ló ban nagy sú lyú

ér ték-szem be ál lí tás. Né meth Lász ló el sô sor ban Ke mény Zsig mond ra hi vat ko zik mint

elôd jé re: „Egész szel lem tör té ne tünk nek nincs egy ilyen for du la tot ho zó egyé ni sé ge”,1

aki (akár csak Né meth Lász ló Tri a non-sokk ja nyo mán) a sza bad ság harc bu ká sát kö -

ve tô évek ben ra di ká li san gon dol új ra sok min dent. El íté li Pe tô fi és a Pilvax fran cia -

for ra da lom-ra jon gá sát, hi szen re pub li ká nus és osz tály har cos agi tá ci ó juk nak sem mi

kö ze „a ma gyar nép jel le mé hez és vá gya i hoz”. Két ség te len, hogy Né meth Lász ló

ugyan így lát ja té vút nak a kor tár si szocialisztikus moz gal ma kat, a Ta nács köz tár sa -

sá got. S ahogy Ke mény az 1850-es évek ben az er dé lyi em lék irat író kat ad ja ki,

ugyan úgy ô is a né pi ma gyar ság ban to vább élô ré gi ma gyar ság ra, Bocskay és Beth -

len szá za dá ra hi vat ko zik. Ke mény Kos sut hot te szi meg bûn bak nak, mi köz ben „em -

be re ket bí rál, s egy ma ga tar tást te remt, mu lasz tá so kat fejt föl, s nem ze ti prog ra mot

ad”. A szer ves ma gyar pol gá ro so dás igé nye is meg van már ná la. Né meth Lász ló ha -

son ló kép pen (egy össz nem ze ti ka taszt ró fa után) sza kít bi zo nyos nép bol do gí tó utó -

pi ák kal, s a he lyes nem ze ti ön szem lé let tör té nel mi gyö ke re it ke re si és ta lál ja meg.

De nem pusz tán Ke mény örök sé ge ins pi rál ja a Kisebbségbent. Tet ten ér he tô ben -

ne a XX. szá zad el sô har ma dá nak több fé le gon do la ti in dít ta tá sa. Pél dá ul Or te gáé

(aki sze rint min den szü le tô nem zet egy célt tes te sít meg), Toynbee mû ve lô dés tör -

té ne ti el kép ze lé sei, az tán Jung ar che tí pu sai, az egzisztencialisták s ál ta lá ban a szel -

lem tör té net, amely sze re tett el len tét pá rok ban gon dol kod ni (ná lunk pél dá ul a né met

ván dort és a ma gyar buj do sót szem be ál lí tó Prohászka La jos, 1932-es köny vé ben).

Né meth Lász ló el sô sor ban a ma gyar kul tú ra ér té ke it ve szi ala pul. De mit is tud hat

ki ol vas ni a ré gi ség bôl? Több min dent... Pél dá ul, hogy a ma gyar az eu ró pai ve ze tô

nyel vek kel egyen ran gú, gram ma ti ká ra mél tó nyelv (Sylvesternyelvtana). Hogy még

a ma gya rul csak utóbb meg ta nu ló Heltai Gás pár is mi lyen gaz dag nép nyel vi for du -

la tok ban (Heltaiprózája). Hogy mi kép pen bon ta ko zik ki a hit vi tá ból a ma gyar drá -

ma (Debreceni disputa). Hogy a vizsolyi Biblia Ba las si lí rá ja mel lett a XVI. szá zad

legje len tô sebb iro dal mi vív má nya. Mind ab ban, amit Beth len Mik lós ról vagy Ár va

Beth len Ka tá ról, Berzsenyirôl vagy Szé che nyi rôl ír, ren ge teg a val lo má sos, sôt ak -

tu á lis iro da lom po li ti kai vo nat ko zás. Mind eb bôl az 1930-as évek sür ge tô fe la da ta i ra

kö vet kez tet, min de nek elôtt a fa ji ösz tön és kö te les ség ér zet össze kap cso lá sá ra az
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eu ró pai mû velt ség gel és racionalitással. Mind a nyu ga ti, mind a ke le ti tár sa da lom-

és gon do lat fej lô dés tôl el té rô ma gyar út (ahogy ezt Szent Ist ván tól Szé che nyi ig leg -

na gyobb ja ink meg sej tet ték) az egyet len le het sé ges for má ja a mag ma ra dás nak.2

Kul tú ra kon cep ci ó já nak egyes da rab jai a szak iro da lom nél kü löz he tet len ér té ke i -

vé vál tak, pél dá ul ANyugatelôdei. Vaj da Já nos lá za dá sa, Péterfy Je nô sok ol da lú és

kor sze rû mû velt sé ge, a Móriczot ins pi rá ló Tol nai La jos, a Kosz to lá nyi elô ké pé nek

szá mí tó Amb rus Zol tán csu pa olyan mi nô ség, amely mó do sít hat ja a XIX. szá zad fej -

lô dé sé nek kép le tét. Ugyan ak kor: „A tár sa da lom- és em ber ja ví tás iránt el kö te le zett

iro da lom hí vé nek vall ja ma gát, de meg en ge di az esz té ti kai ön el vû ség rend ha gyó

ese te it is: a né pi moz ga lom kri ti ku sa pél dá ul Szentkuthy Praejét és Joyce Ulyssesét

mél tat ja, a Tolsz toj és Dosz to jevsz kij mû he lyé ben esz mél ke dô író pe dig Proust re -

gény írói mód sze ré bôl ta nul.”3 Pe tô fi híg ma gyar sá gát nem csak az zal ma gya ráz za,

hogy a „ko resz mék lég hu za má ban” mo zog, ha nem – in kább csak ki mon dat la nul – az

asszimiláns ne o fi ta túlbuzgalmával is. Ahogy Kos suth kri ti kát lan ma gyardi csô í té se

ese té ben sem zár ha tó ki en nek sze re pe, bár a Kisebbségbencsak annyit mond er -

rôl, hogy Kos suth ugyan „se re ge ket szó no kolt ki” a ma gyar ság ból, de a híg ma gyar -

ság nyel vén, s egyet len moz du la tá ban sem em lé kez tet a XVI–XVII. szá zad re a lis ta,

ag gá lyo san kor rekt és óva tos államférfiaira. 1966-ban majd azt ír ja az Egyelbeszélés-

gyûjteményelé című tanulmányában, hogy Pe tô fi és Kos suth két ség te le nül „ide gen

vérmérsék”, de bá mu la tos ha tá suk nak ez a tit ka: nem ha son lí ta nak a nem zet re, ezért

im po nál nak, hi szen azt kí nál ják a ma gyar ság nak, ami hi ány zik be lô le, a va ló sá got

fi gyel men kí vül ha gyó lán go lást.4 Ez zel szem ben – a Kisebbségben sze rint – Ady

„rit ka va ló ság ér zé kû gon dol ko dó” pub li cisz ti ká já ban, aki nek „fa ji szo ron gá sai” csak

az ószö vet sé gi zsi dók és a Dosz to jevsz kij-hô sök faj ta fél té sé hez fog ha tók. Így lett

Ady a mély ma gyar ság, az Ószövetség re vissza uta ló pro tes tan tiz mus és a mo dern

Eu ró pa szin te ti zá ló ja.5

Ke mény Zsig mond sze rint a nem zet té ve dé sei on nan szár maz nak, hogy „ha nyag

volt az em lé ke zés ben, s így sem ere jé nek, mellyel bírt, sem a ne héz sé gek nek, me -

lyek el len küz dött, is me re té hez nem jut ha tott”. Te hát ami kor Ke mény ki ad ja a Bach-

kor szak ban Szalárdi Siralmaskróniká ját, ak kor azt te szi, amit Bartók, aki a ze né ben

vissza nyúl a XIX. szá zad di vat já ból ki ma radt „ge o ló gi ai” ré teg hez. A „mély ma gyar”

(bár mily sze ren csét len a szó hasz ná lat) ily mó don ko ránt sem az a szel lem tör té ne ti

„blöff”, mint ami nek sze ret ték be ál lí ta ni, hi szen gon dos men ta li tás tör té neti, sôt filo -

ló gi ai ér ve lé sek és vi lá gi ro dal mi pár hu za mok tá maszt ják alá. Né meth Lász ló még

ké sei kor sza ká ban is rá mu tat AKaramazovtestvérek kap csán, hogy a nagy oro szok,

Tolsz toj, Dosz to jevsz kij a nyu ga ti vi lág csôd jé nek el len sze rét „né pük érin tet len mé -

lye i ben ke res ték”, Dosz to jevsz kij is egy „har ma dik utat” kép vi selt.6 Macaulayrôl is
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el mond ja, hogy ér ték rend jé ben na gyobb fi gyel met szen telt a ré gi ség mély sé ge i nek,

mint kor tár sa i nak. (Ar ról már nem is szól va, hogy ta lán Szekfû kü lö ní tett el elô ször

„jött” és „tör zsö kös” ma gyart a Háromnemzedék ben.)

Ter mé sze te sen Né meth Lász ló sze mé ben so sem a szár ma zás az ér ték mé rô, hisz

kü lön ben anyai ágon né met-oszt rák ôse i re va ló te kin tet tel ma gát is „híg ma gyar”

hír be hoz hat ná. Ko mo lyan kell te hát ven nünk, ha pél dá ul azt ír ja, hogy „nem tu dok

el kép zel ni olyan fe le lôs ma gyar kri ti kust, aki... egy Füst Milán Berzsenyin gyúlt lá zát

a ma gyar lí rá ból ki mer né tes sé kel ni.” Ha te hát az ô sze mé ben mély ma gyar a szász

Heltai, a zsi dó Sár kö zi György, a ro mán Er dé lyi Jó zsef, ak kor nyil ván va ló, hogy

nem ze ti ér ték rend és hû ség, nem pe dig a „vér” az ô szá má ra a fon tos. Et tôl még ki

le het ne vet ni a mélymagyar ka te gó ri át, de fa ji ki zá ró la gos ság gal vá dol ni nyil ván -

va ló kép te len ség. Ma gya rán: er köl csi leg ki kezd he tet len az a nem zet épí tô mû ve lô -

dés tör té ne ti kon cep ció, amellyel egy nem ze ti kö te les ség el vû ha gyo mány szem lé let

mel lett áll ki.

A Beth len Mik lós-ta nul mány azt bi zo nyít ja, hogy az er dé lyi em lék irat-iro da lom

a nem ze ti fe le lôs ség ér zet vi ta li tá sá val és a mû velt ség fe gyel me zôere jé vel is ko la -

pél dá ja an nak, ahogy a sors idea a va ló ság hoz al kal maz ko dik, s nem te ó ri ák és ma -

gánmániák fog lya. A Beth len Ka ta-él mény el sô sor ban a mélyma gyar ság tisz ta sá gát

és hû sé gét pél dáz za Né meth Lász ló fo gal ma zá sá ban: „Ka tá nak a ma ga val lá sa az

egész er dé lyi múlt, az ôsök lel ke, az is ten és em ber ko nok, pu ri tán kap cso la ta; míg

az ide gen val lás mind az, ami har minc-negy ven éve Er dély be beömölt; né met vi lág,

bé ka né mí tó csont, vi lá gi as fény, hi ten vett erô szak, a lé lek meg mocs ko lá sa.” Té ve -

dés ugyan ak kor azt hin ni, hogy va la hány szor Beth len Ka tá ról van szó, XX. szá za di

ide gen „be öm lôk” és ma gyar ság gyil kos „mocs ko lá sok” jár nak az eszé ben. El len ke -

zô leg: haj szál pon to san ok ada tolt min den, amit Beth len Ka ta nyel vi ere jé rôl, má ig

ele ven te rem tôte het sé gé rôl ír. Aki nek a nyel ve „la tin ne ve lé sû”, erôs ma gyar nyelv,

amely ben úri ság és né pi ség az zal a ter mé sze tes ség gel és ízes ség gel pá ro sul, mint

a „Beth le nek keresdi tor ná cán”. Bi zony ság kép pen idé zi Ka ta imá ját: „Te min den szí -

ve ket és ve sé ket vizs gá ló szent Is ten, jól tu dod és lá tod, hogy mely nagy öröm mel

kí ván nám ez si ra lom völ gyé bôl ki köl töz ni; bi zony a nagy ten ge ri szél vé szek közt

hány kó dó, ve sze de lem ben for gó em be rek in kább nem kí ván koz nak csen des rév

part já ra men ni, mint én te hoz zád.” A Berzsenyi-könyv bá mu la tos rá ér zés sel veszi

ész re az élet mû bi zo nyos ér té ke it, ami tu dós fi lo ló gu sok fi gyel mét el ke rül te, mi köz -

ben Né meth Lász ló sors él mé nyé nek, ki hasz ná lat lan sá gá nak és ki re kesz tett sé gé nek

meg val lá sa is benne van, akit úgy szo rí ta na szûk kör re Ba bits, mint an nak ide jén

Kazinczy Berzsenyit. (Az sem vé let len, hogy Móricz ép pen en nek a könyv nek az el -

ol va sá sa után döb ben rá ro kon sá guk ra, il let ve ar ra, hogy Né meth Lász ló itt tel jes -

ség gel meg tud ta fo gal maz ni azt Kazinczyról, ami ôt, va gyis Móriczot Ba bits tól min -

dig is el vá lasz tot ta.)

So kan a Kisebbségben„ag resszi vi tá sát” Sza bó De zsô azon té te lé bôl ere dez tet ték,

amely sze rint a ma gyar úri kö zép osz tály nagy mér ték ben ide gen tö re dé kek „fel ver -

gô döttjeinek ke ve ré ke”. Ho lott már az Újreformkorfelé (1928) val lo má sa egy ér tel -

mû volt: „Na ci o na lis ta va gyok, de tu dom, hogy a ma gyar na ci o na liz mus leg na gyobb

kép vi se lô i ben so sem volt a más mel lé nek szeg zett kés, min dig csak a fe jünk re súj tó
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bun kó el len fel emelt kéz.”7 En nek szel le mé ben hú zó dik vé gig Né meth Lász ló élet -

mû vén Ady ol va sá sa, aki nek faj sze re te tét egy tra gi kus sor sú kis nép fenyege tett -

ségérzete jár ja át. Ami szo ro san össze függ egy sa já tos, nem ze ti sors ba „ivó dott”

val lá sos ság gal: „A ma gyar val lá sos ér zés ben, a Pázmányokéban épp úgy, mint a Beth -

len Ka tá ké ban, min dig volt va la mi ko nok, ízes ko pár ság, mely nem ab ból szí színt,

amit el kép zel, ha nem ami hez ra gasz ko dik. Ke ve sebb volt a szár nya és több a gyö -

ke re, az Is ten »egy gon do lat al ján« volt, s nem az imád sá gai fö lött. A ma gyar ka to -

li ciz mus et tôl ko mo rabb, s tö mö rebb, mint a ba rokk dra pé ri á jú Habs burg ka to li ciz -

mus. S nem ez ma gya ráz za-e meg, hogy mi va gyunk az egyet len ke le ti faj, mely ben

a leg tisz tább hû ség-val lás, a kál vi niz mus fenn ma rad ha tott?”8

Né meth Lász ló nem zet épí tô múlt szem lé le te te hát a múlt ér té ke it tu da to sí tó olyan

ha gyo mány ke re sés, amely azt moz gó sí ta ná, ami re Tri a non után so sem volt mér ték -

ben van szük ség. A ta nul ság (nem csak a ré gi e ké, de Ad yé, Bartóké): nem pusz tán az

eu ró pai fej lô dést kell be ér ni, ha nem ke le ti né pünk mé lyen rej lô ér té ke i hez is iga -

zod ni egy szer smind. Ez a kon cep ció azon ban nem va la mi fé le kö dös áb ránd, ha nem

a mû ve lô dés tör té net ré gó ta han goz ta tott ta pasz ta la ta: a „mélyeurópaiság” szab ta

meg már a ré gi gö rög kul tú ra ter mé sze tét is. (Va la mi ilyet ke re sett, sôt ta lált meg

Szé che nyi, ami kor azt hang sú lyoz ta, hogy a ma gyar úr és a ma gyar pa raszt egy -

azon anyag.) S ha Ba bits is val lot ta, hogy min den mû vé szet an nál ér té ke sebb, mi nél

in kább nem ze ti, ak kor Né meth Lász ló mi ért ne ta lál hat ta vol na meg en nek op ti má lis

vál to za tát a XVI–VII. szá za di pro tes táns (és nem pro tes táns) ha gyo mány öt vö zé sé -

ben, te hát ke le ti lé lek és nyu ga ti mód szer össze han go lá sá ban. (Ahogy Bartók ese té -

ben ez vi lág ra szó ló ered mé nyek hez ve ze tett.) Né meth Lász ló 1954-es ta nul má nya

(Bartókésa tizenkilencedik századi zene) rá mu tat: Bartók fel fo gá sa sze rint a XX.

szá zad ze ne szer zô it össze fû zi a ro man ti ka el le ni harc, vi szont el vá laszt ja ôket az,

hogy egy ré szük a né pi ze né bôl, má sik ré szük a ro man ti ka elôt ti, XVIII., sôt XVII.

szá za di ze né bôl me rí ti a me gúj ho dást. Bartók is, fô leg pá lyá ja má so dik sza ka szán,

ré gi mes te rek hez kezd ha son lí ta ni, pél dá ul Bach hoz fo lya mo dik, akin át egy Eu ró -

pa alat ti, Eu ró pa-mé lyi ze nei vi lág ele ve ne dik meg. Ha son ló irá nyú ér ték gya ra pí tás

Né meth Lász ló szá má ra Beth len Ka ta s mind a töb bi ek, akik mû ve lô dés tör té ne ti

szin té zi sét al kot ják.

En nek a kon cep ci ó nak ki mon dott cél ja egy új faj ta nem zet pe da gó gi ai szem lé let

ki ala kí tá sa. A „mi nô ség for ra dal ma”, egy „új ne mes ség” ál ma ezen az ér ték fel is me -

rô meg ne ve zé sen és ér ték ér vé nye sí tô ma ga tar tá son ala pul. Mi u tán a XX. szá zad el -

sô fe lé ben oly sok ki vá ló szel lem valláshiánnyal ma gya ráz ta a kor vál sá gát, most

ez a „mély em be ri ség”, „mélyma gyar ság” va la mi val lás pót lék fé le le het ne, amely

nem ze ti és össz em be ri sé gi emel ke dés re ösz tö nöz ne. A ma gyar ság meg men té sé nek

a ga ran ci á ja le het ne egy er köl csé ben és mû velt sé gé ben ver seny ké pes elit. Olyan

ma gyar ság men tô prog ram le het ne ez, amely hol a „har ma dik út ra”, hol „Kert-Ma gyar -

or szág ra”, hol ér tel mi sé gi tár sa da lom ra, de min den kép pen a mi nô ség for ra dal má ra
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he lyez né a hang súlyt, hi szen nem gyû lö let re, nem ha ta lom vál tás ra tör ne. Ez eset -

ben alany és tárgy azo nos, a nem zet „meg eme li ön ma gát”, so sem lá tott szel le mi, er -

köl csi, gaz da sá gi si ke rek re vál na ké pes sé. Az ön meg is me rés és ön ala kí tás azon ban

nem pusz ta lel ke se dé sen, szómágián ala pul na, ha nem a ma gyar ság leg ér té ke sebb,

ha tet szik, „mély ma gyar” kul tu rá lis ér té ke i nek moz gó sí tá sán. Nem egy sze rû spe ku -

lá ció ez, hi szen ép pen a Né meth Lász lót ins pi rá ló év ti ze d ek ben lett ta nú ja an nak

Eu ró pa, hogy a fin nek az egyik leg szét ta gol tabb, leg ke vés bé pol gá ro sult, leg ke vés -

bé mû velt nép cso port ból váltak Eu ró pa él lo va saivá pro tes táns ér tel mi sé gük szug -

gesz ti ó já nak kö szön he tô en. Mint ahogy a Gand hi-fé le er köl csi for ra da lom sem

„blöff” volt. Ha son ló kép pen: a tör té nel mi és val lá si ér té ke ken ala pu ló ma gyar nem -

zet épí tés is bi za kod va né zett a „finn cso dá ra” és Gand hi ra. És té ved, aki azt hi szi,

hogy min den nek a XXI. szá zad el sô har ma dá ban nem le het nek meg fon to lan dó ta nul -

sá gai.
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Gróh Gás pár

„A Min den ség bôl in dul nék ki...”
Mû velt ség, mû ve lô dés, köz mû ve lô dés Né meth Lász ló gon dol ko dá sá ban

Né meth Lász ló sok szí nû élet mû vé nek és gon dol ko dá sá nak köz pont já ban a mû velt -

ség, a mû ve lô dés áll. Ez ha tá roz za meg a más össze füg gés ben kulcs fon tos sá gú

nem zet-el vû gon dol ko dá sát is: a nem ze tek az ál ta luk te rem tett kul tú ra ál tal vál nak

ész re ve he tô vé, fi gye lem re mél tó vá, en nek mi nô sé ge dönt sor suk ról, fenn ma ra dá -

suk ról, az ôket al ko tó nép éle té nek mi nô sé gé rôl. Ha úgy tet szik, egy nem zet az ál -

ta la te rem tett kul tú rá ban konstituálja ma gát. Ez az el kép ze lés vál lal tan szub jek tív:

egy író lá to má sa, a ma ga hi va tá sá ból-kül de té sé bôl fa ka dó ví zió ré sze. A szel lem

em be re szá má ra ma gá tól ér te tô dik a szel lem el sôd le ges sé ge. Ha meg akar juk ér te ni,

tu do má sul kell ven nünk lí rai igaz sá gát, an nál is in kább, mert van nak olyan hely ze -

tek, pil la na tok, ami kor a mû velt ség sze re pe fel ér té ke lô dik, ami kor akár az egyé ni,

akár a kö zös sé gi (nem ze ti) sor sot te kint ve nincs is más re mény ség, mint a szel le mi

ener gi ák moz gó sí tá sa. És ami kor – tet szik, nem tet szik – be iga zo ló dik az ele ve kel -

le met len, a te te jé be agyon hasz nált köz hely, mi sze rint „min den fej ben dôl el”.

Né meth Lász ló sze mé lyes esz mé lé sé re és írói pá lya kez dé sé re ilyen idô szak ban

ke rült sor. Ezért jog gal vél het te úgy, hogy nem csak a sa ját, nem csak nem ze te, ha -

nem az em be ri ség jö vô je is el sôd le ge sen szel le mi ál la po tán és az azt meg ha tá ro zó

mû velt sé gén mú lik. Ép pen ak kor vesz tet te el Ma gyar or szág te rü le te két har ma dát,

ma gyar né pes sé ge har ma dát, bá nyá it, er dô it, leg pol gá ro so dot tabb vi dé ke it, nagy vá -

ro sai so rát, ami kor fel nôtt éle te kü szö bé re lé pett. Ho gyan le het egy tö re dék or szág -

ban élô, meg rop pant nem ze tet talp ra ál lí ta ni ak kor, ami kor ah hoz hi á nyoz nak az

alap ve tô fel té te lek? Csak úgy, ha a meg ma radt szel le mi erô ket moz gó sít va, a szel -

le mi emel ke dés pá lyá já ra áll va szü le tik új ra, ha a szét vert, meg alá zott, esz mei-lel ki

ér te lem ben is el zu hant ma gyar ság ból min ta nép lesz. A za vart so ka ság ból nem zet.

Az élet mû vé ben testet öl tô el kép ze lés mö gött nem csak az ôt kö rül ve vô krí zis vi lág

állt, ha nem a ma gyar XIX. szá zad is, Kölcseyvel (aki a nem ze tet és a sokaságot el -

sô ként ál lí tot ta szem be), Berzsenyivel („Nem so ka ság, ha nem / Lé lek s sza bad nép

tesz csu da dol go kat”), Szé che nyi vel (a köz hellyé kop ta tott „ki mû velt em ber fôk so -

ka sá gá nak” gon do la tá val) és Eötvös Jó zsef fel. Nem volt egye dül a kor tár sak kö zött

sem, ott volt mel let te, a po li ti kát néz ve: ve le szem ben a hi va ta los sá got rep re zen -

tá ló Klebelsberg is, meg le he tô sen sze ren csét len szó hasz ná la tú „kul túr fö lény” el kép -

ze lé sé vel. Né meth Lász ló ta pin ta to sab ban fo gal ma zott: azt mond ta, hogy „a ke ve -

sebb jo ga az élet hez az, hogy kü lönb. A ki sebb ség jo go sít vá nya, ha elit tud len ni”.1

Nem úgy hogy el nyom má so kat, ami re nem is len ne ké pes, ar ra vi szont igen, hogy

ön ma ga fö lé nô jön.
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De eze ken az in kább csak át ér zett, mint rend szer ré ren de zett el kép ze lé se ken túl

ott volt egy or vos ként vég zett, szü le tett böl csész ál ma is. Ar ról, hogy a szer ve zet ben

min den min den nel össze függ és hogy min den gon do lat, tu dás, is me ret, iro da lom ról,

tör té ne lem rôl, ze né rôl, bo ta ni ká ról, ma te ma ti ká ról, mag fi zi ká ról, bár mi rôl a kö zös

és egye te mes tu dás ré sze, és így köl csö nö sen hat nak egymásra. Ilyen ér te lem ben

min den szel le mi ér ték az em be ri ség tu laj do na, ha úgy tet szik, köz jó szág. Ak kor is,

ha er rôl a „köz” nem tud, ta lán nem is akar tud ni. Né meth Lász ló és ko ra más nagy

gon dol ko dói azt akar ták, hogy a há bo rú ban ön ma ga el len for dult em be ri ség út ja

emel ke dô pá lyá ra áll jon. Ami hez, sze rin te-sze rin tük csak ar ra van szük sé ge, hogy

ve gye bir tok ba, ami az övé, és hasz nál ja is sa ját ja ként. Ezért min den nel, amit írt és

mon dott, a szû kebb és tá gabb kö zös ség mû ve lô dé sét kí ván ta szol gál ni, össze kap -

csol va leg sze mé lye sebb üd vös ség ügyét a má sok (nem zet, em be ri ség) üd vé vel. Ami -

bôl me gannyi ku darc és né mi si ker után idôs ko rá ra is meg ma radt annyi, hogy val -

lot ta: „ha tá vo zó ban, egy más boly gón meg kér de nék, mi volt a föl di élet leg na gyobb

örö me: a ta nu lást mon da nám”2. Ami hez, mint sze mé lyes igye ke zet hez, en nek az

öröm nek meg osz tá sa ként, egy ko ránt sem ilyen sa lak ta lan öröm tár sult: a ta ní tá sé.

A köz mû ve lé sé.

Mert a szel lem bi ro dal má ban tett uta zá sa, ka lan do zá sa nem pusz tán ön ma ga

gya ra pí tá sát szol gál ta: min den hó dí tá sát meg akar ta osz ta ni má sok kal. A „rend,

mely ben a bô ség tôl csak az éh ség lesz na gyobb, s a ter me lô esz kö zök tö ké le tes sé -

gé vel csak a bi tang já ra ha gyott lel kek szá ma nô: ha lál ra ítélt”3. Ezt a ha lál ra ítélt

ren det akar ta meg vál toz tat ni a „bi tang já ra ha gyott lel kek” men té sé vel. Fi gyel jünk

a szó hasz ná lat ra: lel kek rôl be szél, nem csak ok tat ni akart, ha nem tu dá sát meg oszt -

va em be re ket for mál ni, esen dô sé gük fö lé emel ni ôket. Az ál ta la is oly fon tos nak

tar tott tár sa dal mi re form csak az el sô, ki csiny ke lé pés az er köl csi for ra da lom fe lé,

hi szen a re for mer és a pe da gó gus kö pö nye ge mö gött egy pró fé ta rej tô zik.

Ezért ami kor a köz mû ve lô dés gya kor la ti fe la da ta i val fog lal ko zik, ele ve töb bet

akar (Sza bó De zsô út mu ta tá sát kö vet ve), mint a nem zet fi a tal tö me ge i bôl új kö zép -

osz tályt te rem te ni, és ez zel be emel ni a meg lé vô rend és ha tal mi rend szer sán cai

kö zé. Nem eman ci pál ni akar ja a szel le mi ér té kek tôl és ez zel a tár sa dal mi emel -

kedés tôl el zár ta kat, ha nem „új ne mes ség ként” a meg lé vô szer ke zet fö lé épí te ni

szel le mi-lel ki eli tet. Eh hez a tu dás csak az el sô lé pés, sok kal fon to sabb, ami utá na

kö vet ke zik. Amit er rôl gon dol, azt nem a köz mû ve lés sel, pa raszt kol lé gi u mok kal

kap cso la tos írá sa i ban kell ke res nünk, ha nem élet mû ve egé szé ben, mert haj la mai 

– ked ves ka te gó ri á já val él ve: al ka ta – sze rint nem re for mer, ha nem val lás ala pí tó lett

vol na. Ami hez ké pest szin te je len ték te len, hogy ak tu á li san mi ként kép ze li el a maga

ál tal ja va solt bent la ká sos kép zés na pi rend jét vagy az in téz mé nyes ta nu lás ke re te -

it, te ma ti ká ját, tan tárgy cso por to kat, té maössze vo ná sok kal, vagy mit gon dol ar ról,

hogy hány éves kor ban le het ne vál ta ni-ug ra ni is ko la tí pu so kat, és így to vább. Ezek

is meg ke rül he tet len kér dé sek, de csak rész kér dé sek, a stra té gi ai cél messzebb ke -
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re sen dô. „Musae, maiora canamus”4 – for dít tat ja és elem zi egy kis di ák kal (a maj da -

ni író val) Jób Ar zén az Al só vá ro si bú csú ban Vergilius so rát, el ma gya ráz va ne ki, mit

je lent „na gyob ba kat éne kel ni”: a ka to li kus ér tel me zés sze rint Krisz tus el jö ve te lét,

az egy ház fel emel ke dé sét.5 Em lé ke ze tes pil la nat, je le net. Olyan ta ní tás, ami lyen re az

esz mél ni kez dô Né meth Lász ló, a re gény be li di ák fiú vá gyott, és amely nek azért

szen tel kü lö nös fi gyel met ko rai re gé nyé ben, mert for má ló dó vi lág ké pé nek egyik

meg ha tá ro zó ja lesz. Na gyobb ra, ma ga sabb ra és messzebb re néz, mint ami az adott

hely zet bôl kö vet kez ne, mert az élet nem a re a li tá sok, ha nem az ide ák ál tal kap

értel met: min den kis ügy egyút tal üd vös ség ügy is. És így min den az „üdv tan” vagy

– Ba bits in du la tos vi ta cik ké nek az el len fe let mél ta tó sza vai sze rint – egy „ha lá los

ko moly sá gú ma ga tar tás”6 ré sze lesz.

*

Az „egyik író ból mû lesz és meg ma rad, a má sik ból élet, és szét osz lik más éle tek be”7

– ír ta Sza bó De zsô rôl Né meth Lász ló, aki nek ta nul má nya i ban min dig van va la mi az

ala nyi köl tô bôl, aki má sok ról ír va sem tud nem szól ni a ma ga vib rá ló bel sô éle té -

rôl, de eb ben a ki je len té sé ben nem ön ma gá ra utal. Vagy még is? Hi szen va la hol ott

van benn az ô élet mû vé nek mér le ge: ma ra dan dó mû lett „be lô le”, de köz ben más

éle tek be oszt va foly ta tó dott is. Meg ma rad tak az esszék, re gé nyek, drá mák, for dí -

tá sok. És meg ma radt az is, ami más éle tek ben foly ta tó dott, az idô mú lá sá val ugyan

hal vá nyod va, de je len van ma is az a ha tás, amit kul tú ra szer ve zô ként, moz ga lom -

ala pí tó ként és lé nye egé szé vel vál tott ki. Meg ma radt, mert egy ki tö röl he tet len tör -

té nel mi pil la nat ban volt jö vôt for má ló szol gá lat, mert el le het mon da ni ró la is, amit

ô Sza bó De zsô rôl mon dott: „nem egy sze mély ô, ha nem egész gon dol ko dás mód”8.

Va gyis a pró fé ta si ke res val lás ala pí tó lett, aki nek kö ve tôi a tör té nel met is ké pe sek

vol tak be fo lyá sol ni.

Si ke res le he tett, mert a tör té ne lem pil la na tai nem olya nok, mint a ge o met ria

pont jai: van ki ter je dé sük. Tart hat nak év ti ze d e kig, mint a mo dern Ma gyar or szá got

meg ala po zó el sô, klasszi kus re form kor, vagy a va la mi vel rö vi debb má so dik, amely

egy újabb mo der ni zá ci ót sür ge tett, és amely nek Né meth Lász ló is te vé keny ré szese

volt. De le het nek a tör té ne lem nek csak né hány na pig tar tó, rob ba nássze rû (cso -

mó)pont jai, mint 1956 for ra dal ma. Lé nye gük az a hí vás, ami egy sors for má ló lép -

té kû cél el éré sé re moz gó sít egy né pet. El sô sor ban azo kat, akik ezt a hí vást tet tek ké

tud ják for mál ni. És hív hat ja ôket sok fé le kép pen, hô si ha lál ra akár, de ar ra is, hogy

egy sor suk ká vá ló fe la dat dönt sön az éle tük rôl.
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4 „Sicelides Musae, paulo maiora canamus.” Vergilius: IV. ec lo ga, 1. sor. Nyers for dí tás ban: „Szi cí li ai mú -
zsák, kis sé fenn köl tebb dol gok ról da lol junk!”

5 NÉ METH Lász ló: Utol só kí sér let I–II. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1969, I., 313.

6 BA BITS Mi hály: Pajzzsal és dár dá val = Uô: Esszék, ta nul má nyok I–II. Szerk. BELIA György, Bp., Szé pi ro -
dal mi, 1978, II., 605.

7 NÉ METH Lász ló: Védőbeszéd Szabó Dezső mellett = Uô: Két nem ze dék. Szerk. HE GE DÔS Má ria, Bp., Mag -
ve tô, Szé pi ro dal mi, 1970, 510.

8 NÉ METH Lász ló: Sza bó De zsô rôl (Papp An tal in ter jú ja) = Uô: Élet mû szi lán kok ban I–II. Szerk. GREZSA
Ferenc, Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1989, I., 642.



Né meth Lász ló olyan idô ben esz mél ke dett, ami kor sü ket nek és vak nak kel lett

len nie an nak, aki ér zé ket len ma radt a tör té ne lem hí vá sá val szem ben. A 10-es és

20-as évek for du ló ja, a tör té nel mi Ma gyar or szág szét szag gat ta tá sa, egyé nek és kö -

zös sé gek tra gé di ái, a vi lág né ze ti vé mé lyült szo ci á lis és nem ze ti vál ság, a há bo rú és

az utá na kö vet ke zô ese mé nyek eg zisz ten ci á lis sza ka dé ka né hány hó nap alatt össze -

tör te azt a jö vô ké pet, ami Né meth Lász ló nem ze dé ké ben a bol dog bé ke idôk biz ton -

sá gá ra épült. Eb be a meg ren dült ség be rob bant be Sza bó De zsô re gé nye – s ezért

le he tett ki vé te les tár sa dal mi ha tá sú iro dal mi ese mény Az elsodort fa lu. Ami, ma rad -

junk Né meth Lász ló té te lé nél, má sok ba szét osz ló élet lett (iro dal mi ma ra dan dó sá -

gát sok kal in kább tör té ne ti, mint mû vé szi je len tô sé ge biz to sít ja). Sza bó De zsô már

a há bo rús ve re ség tu da tá ban, de még a vég ze tes nek lát szó or szág om lás elôtt adott

egy ér tel mû prog ra mot. Meg hir det te: a ma gyar ság éle tét új já kell for mál ni, a nem zet

(a „ma gyar faj”) mo der ni zá ci ó ja kor pa rancs, a ma gyar ság nak utol kell ér nie ko rát.

Viselkedésmintának az eu ró pai egye te me ken kép zett, a vi lá got is me rô, szel le mi és

vi tá lis ér té ke it a fa lu ja éle té nek új ra for má lá sá ra szá nó Böjthe Já nos út ját kí nál ta,

aki nek alak já ban a meg vál tói sze rep re fo gé kony if jú ság meg ta lál hat ta azt a hôst,

aki hez iga zod ha tott, aki meg je le ní tet te azt a szo ci á lis és nem ze ti prog ra mot, ami

va la mi fé le re ményt kí nált az élet új ra ter ve zé sé hez.

Ez a ha tás Né meth Lász ló kül de tés tu da tá nak is irányt adott, ami jó for mán min -

den mû vé ben ér zé kel he tô. Még re gé nye i nek et tôl az in dít ta tás tól lát szó lag tá vo li

lé lek raj zai rend sze ré ben is ott van az, ami eb bôl er köl csi pa ranccsá vált. Ezt az ifjúi

lel ke sült sé get Sza bó De zsô Ki rály Ist ván ál tal „gö rög tü zes ro man ti ká nak” ne ve zett

ha tá sa for mál ta.9 Ez a kül de tés tu dat je lent meg ab ban a hí res le vél ben, amely ben

a Nyu gat no vel la pá lyá za tán dí jat nye rô (de a ta nul mány pá lyá za ton el bu kó) if jú Né -

meth Lász ló a ma gát az iro dal mi élet organizátorának te kin tô Osvát Er nôt ar ról biz -

to sí tot ta, hogy da cá ra díj nyer tes no vel lá já nak, nem író, ha nem a „ma gyar szel le mi

erôk organizátora”10 óhajt len ni. Ami fö löt tébb bá tor gon do lat egy név te len or vos -

tan hall ga tó tól, de az utó kor nak be kell lát nia, hogy amennyi re ilyen sze re pet író

egyál ta lán be tölt het, annyi ban Né meth Lász ló meg va ló sí tot ta cél ki tû zé sét. Moz gal -

mi sze re pet vál la ló és a tár sa dal mi re form ügyé ben el kö te le zett hí ve i nek szá ma tíz -

ez rek re rú gott egy olyan kö zeg ben, amely ben ez már tör té ne lem for má ló té tel. Így

a ma gyar szel le mi élet tematizálásában ki vé te les sze re pet har colt ki, az az va ló ban

(egyik) „organizátora” lett, aki nek írá sai ese mény szám ba men tek. És aki így a vál -

to zó ha ta lom szá má ra min den kor tár gya ló fél lett.

Alap ve tô en al kal mat lan lé vén po li ti kai sze rep vál la lás ra, ön ma ga ma radt. Ide ák ban

és ide á lok ban, gya nút lan ság ban, ál do zat kész ség ben ak kor is mér cé je lett gon do la -

tok nak, szel le mi és köz éle ti er kölcs nek, ami kor el len fe lei ki akar ták ra dí roz ni a ma -

gyar szel le mi és köz éle tbôl. Leg fôbb egyé ni am bí ci ó ja, ön ma gát épít ve is, a kö -

zösség szol gá la ta volt, egész éle té nek ki ma gas ló örö mét, a szen ve dé lyes ta nu lást

mint egy nem ze ti fe la dat ként hir det te meg és gya ko rol ta. Mert úgy gon dol ta, ahogy
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év ti ze d ek kel ké sôbb fog lal ta össze, „a ma gyar ság ból vagy min ta nép lesz, vagy sem -

mi sem”. És, már ki emel ke dô mû velt ség bir to ká ban, ezért szólt „szo ron gó tá jé ko zat -

lan sá gá ról” a Ta nú elé írt so rok ban, hogy má so kat is ma gá val hív jon a „nyil vá nos

ta nu lás” ve lük meg osz tott ka land já ra.

Ez a nyil vá nos ta nu lás: kö zös sé gi mû ve lô dés, amely nek so rán Né meth Lász ló 

a ma ga szel le mi al ka tát kö vet ve a ta nu lást, va gyis azt a ké pes sé gét ál lít ja a ma -

gyar ság szol gá la tá ba, amit a leg fon to sabb nak tart. Vál lal ko zá sá ban egymásra ta lál

ide a liz mu sa és – amennyi ben ese té ben le het er rôl be szél ni – prag ma tiz mu sa, ami 

a va ló ság ban in kább ter mé ke nyí tô ha tá sú köz éle ti ide a liz mus nak bi zo nyult. Élet mû -

vé nek eb ben a vo nu la tá ban is ott van gon dol ko dá sá nak ket tôs ter mé sze te: az ön -

üd vö zü lés vá gya, amit alig át for mál va, de ala po san ki ter jeszt ve nem ze ti prog ram -

má ten ne.

A kul tú ra, a mû velt ség olyan esz ménnyé nö vek szik benne, amely ben nem csak 

a ma gyar ság gond ja i nak meg ol dá sát lát ja, ha nem a XX. szá zad nagy vi lág né ze ti vál -

sá gá ra az em be ri ség ál tal ad ha tó egyet len vá laszt is. Utób bi ban nincs egye dül: egy

elkép zelt arany kor utá ni vá gya ko zá sá ban olyan ma gyar kor tár sa i val osz to zik, mint

Kerényi Ká roly és Ham vas Bé la. Kerényivel va ló ba rát sá ga kü lö nö sen fon tos: az 

ô szel le mi ha tá sa lesz a Sza bó De zsô tôl ka pott ol tás el len sze re. A pa raszt mí tosz ra

az an tik vi tás él mény, a klasszi kus kul tú ra tel jes sé ge, „gö rög kor sza ka” a vá lasz,

hogy az tán Kerényi „szi get fo gal má ban” egy má sik di men zió ide á ja ke rül jön fö lé be.

Ez utób bit pró bál ja Né meth Lász ló le for dí ta ni a pil la nat ma gyar vi szo nya i ra. „Egy

ide ig Kerényi Szi get-esz mé je is össz hang zó nak tûnt Né met hé vel”11 – ír ta a kér dés -

kört ki vá ló ta nul mány ban vizs gá ló Lackó Mik lós. Hogy ez az esz mény mennyi re

benne van a kor szel lem ben, azt – Né meth és Kerényi gon do la ta in túl – Bibó Ist ván -

nak a „sza bad ság kis kö re i rôl” va ló el kép ze lé se is mu tat ja. Né meth kis kö zös sé gei,

akár pa raszt kol lé gi um-nép fô is ko la for má ban, akár „ka pá sok ként”, akár va la mi lyen

min ta farm la bo ra tó ri u má ban – me gannyi szi get. A Cseresnyésben meg is ír ja, hogy

ezek a kí sér le ti mû he lyek je len te nek me ne dé ket a más hol el szen ve dett ku dar cok

elôl. Mind ez jel zi Né meth Lász ló haj la mát a tár sa da lom ból va ló ki vo nu lás ra, a szel -

le mi-lel ki sze cesszi ó ra (ami hez lásd még – annyi más közt – az Em be ri szín já ték

Boda Zol tán já nak sors kép le tét is), de ez a ki vo nu lás so ha sem vég le ges sza kí tás, ha -

nem ré szint fel ké szü lés a vissza té rés re, ré szint pe dig olyan, sze mé lyes „ar chi mé -

de szi pont” meg te rem té sé re va ló tö rek vés, amely re ha gyat koz va majd ki le het for -

dí ta ni a vi lá got a ma ga rom lá sá ból.

Ez a tö rek vés sem va la mi fé le kü lönc ség vagy hó bort. Nem tu dom, hogy Né meth

Lász ló mennyi re is mer te az an gol preraffaeliták tö rek vé se it, de el kép ze lé se ik rend re

kí sér te nek Né meth Lász ló arany ko ri tel jes ség rôl, a mes ter ség (értsd: az ön meg va -

ló sí tó fi zi kai mun ka) és a mû vé sze tek össze kap cso lá sá ról és a tö meg tár sa da lom ból

va ló ki vo nu lás ról val lott gon do la ta i ban és ál ma i ban. És be val lot tan kap cso lód nak

Or te ga kul tú ra esz mé nyé hez, amely nek nem is az inter-, ha nem a pándiszciplina -

ritás a lé nye ge. Ami hez Né meth még azt is hoz zá te szi: „a mai Eu ró pa ba ját ab ban

21

Gróh Gáspár: „A Mindenségből indulnék ki...”

11 LACKÓ Mik lós: Kerényi Ká roly és a ma gyar szel le mi élet = Uô: Sze rep és mû. Kul túr tör té ne ti ta nul má nyok.
Szerk. BERÉNYI Gá bor, Bp., Gon do lat, 1981, 267.



lát ja, hogy a tö me gek fél re ér tik a ci vi li zá ció ter mé sze tét. Já ték nak, mu lat ság nak

né zik, ami va ló já ban asz ké zis, ön mû ve lés. Nem tud ják, hogy ez a szik rá zó tü ne -

mény vi lág, mely be be sza ba dul tak, egy-két nem ze dék alatt csa var ja i ra, lé ce i re esik

szét, ha el apad a hô si es ség, ál do zat, ön fe gye lem, amely kul tu rá lat lan múlt sö tét

erô it alat ta vissza tart ja.”12 Nem ke ve sebb kell ne ki, mint a tel jes ség, olyan ma gá tól

ér te tô dô egy sze rû ség gel, aho gyan idô sen és be te gen a Ha most len nék fi a tal cí mû

írá sá ban mond ja: „én a Min den ség bôl in dul nék ki”.13

Ez a mû velt ség-mû ve lô dés-köz mû ve lô dés esz mény te hát ko ránt sem egye di, ha -

nem a kor eu ró pai is ko lá i hoz kap cso ló dó út ke re sé sé nek ré sze. Ezért ma gát a ki vo -

nu lásgondolatot Né meth kri ti ku sai nem is na gyon bí rál ják, el fo gad ják mint lí rai

gon do lat kí sér le tet. Azt azon ban nem tû rik, ha Né meth bár mi fé le kí sér le tet tesz el -

kép ze lé se i nek a gya kor lat ba ül te té sé re: az idea em ber ma rad jon az ide ák nál. Ha

akar, vo nul jon ki a vi lág ból, de ne vár ja el, hogy a vi lág utánamenjen.

Pe dig Né meth Lász ló ép pen ezt akar ta. Igaz, aho gyan hoz zá kez dett, még nem

volt ra di ká lis szem be for du lás a fenn ál ló vi lág gal. Sôt, ak kor még kap cso ló dott is ha -

son ló tö rek vé sek hez. A gya kor la ti cé lo kon túl mu ta tó szel le mi emel ke dést szol gá ló

nép fô is ko lai moz ga lom a XIX. szá za di, dá ni ai kez de tek nyo mán Eu ró pa-szer te kö -

ve tôk re ta lált, és ered mé nye sen mû kö dött. Nem is szól va ar ról, hogy a re for má ció

ko ra óta az egy há zi is ko la rend sze rek ben a te het ség gon do zás nak mi lyen tör té nel mi

elôz mé nyei vol tak, sôt, a hi va ta los prog ram má vált klebelsbergi ok ta tás po li ti ka

esz köz tá rá ban is meg volt a he lye. Ezt azon ban a kö vet ke ze te sen el len zé ki né pi ol -

dal so ha sem is mer het te el, aho gyan majd a kom mu nis ta em lé ke zet po li ti ka is el ta -

gad ta mind azt, amit a meg bé lyeg zett Horthy-kor szak ide jén az „el nyo mott” tö me gek

ér de ké ben bár ki más tett... Pe dig a népfôiskolák és a hoz zá juk ha son ló in téz mé nyek

a 30-as évek kö ze pé tôl-vé gé tôl nem csak el mé le ti fi gyel met kap tak, ha nem szé les

kör ben mû köd tek, olyannyi ra, hogy túl zás nél kül be szél he tünk nép fô is ko lai moz ga -

lom ról. Amit az is mu tat, hogy Né meth Lász ló nem csak a moz go ló dás kez de mé nye -

zôi kö zé tar to zik, ha nem e tárgy ban szü le tett írá sa i ban rend re ar ra is ki tér, hogy az

ô el kép ze lé sei mennyi ben kü lön böz nek más kez de mé nye zé sek tôl. Így ha tá rol ja el

pél dá ul a gaz da kép zés tôl is, ami a kor szak népfôiskolának ne ve zett szak tan fo lya -

ma i n folyt. „Mi ben kü lön bö zik egy pa raszt kol lé gi um egy népfôiskolától?” – kér di.

„In ten zi tás ban és meg hitt ség ben” – vág ja rá. A kö vet ke zô kér dé se: „Mi re ta nít son 

a pa raszt kol lé gi um?” Vá la sza a két in téz mény kö zöt ti kü lönb ség té telt ár nyal ja.

„Veres Pé ter he lye sen kü lön böz te ti meg a ve ze tô kép zést a gaz da kép zés tôl. Más irá -

nyí ta ni és más job ban ter mel ni. Az el sô pa raszt kol lé gi u mok csak ve ze tô kép zôk

lehet nek. Móricz Zsig mond és én ma gunk ban kü lön-kü lön ugyan azt a célt tûz tük ki

az el sô fé szek alj elé: ta nul ják meg, hogy kell ott hon a já rá suk ban az ér tel mi ség be -

vo ná sá val egy ki sebb »gaz da kép zô« kol lé gi u mot szervezniök”. És amit még fon tos -

nak tart: a „kol lé gi um nem eme li ki nö ven dé két a fa lu ból, nem olt be le li te rá tor

álmo kat, ha nem meg mu tat ja, mi az, amit fel tû nés nél kül ott hon meg csi nál hat”.14
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Va gyis ter mé sze tes nek tart ja, hogy az el sô lé pé sek köz vet len, prak ti kus cé lok

felé vi gyék a maj da ni ve ze tô ket. A tá vo lab bi cél azon ban – a ma ga vi lág né ze té nek

alap ját je len tô mû velt ség esz ményt is szol gál va – egy át fo gó, a sok fé le szak mai is -

me re tek fö lé nö vô egye te mes lá tás mód ban meg je le nô tu dás bi ro dal má ba lé pés. Ide

sze ret né ve zet ni hall ga tó it, hogy kö zös sé gi vé tett üdv ta na apos to lai le gye nek.

Vagyis ne egy sze rû en hall ga tó le gyen be lô lük, ha nem ta nít vány, a szel lem em be re.

Mert „a szel lem ren de zô nyug ta lan ság. A szel lem nem tud be le tö rôd ni az elé szórt

té nyek hal ma zá ba. Ô az össze füg gé se ket ke re si. Nem elég ne ki a va ló ság, ér tel met

kö ve tel; nem elég a vi lág, vi lág kép kell. Fal tól fa lig sza ka dat lan ve ri a szá la kat, ô az

a pók, aki min den je len sé get a meg ér tés egyet len há ló já ba fon na.”15 Akár hon nan is

in dult te hát Né meth Lász ló, ez már nem Sza bó De zsô, ha nem Or te ga és Kerényi Ká -

roly hang ja.

Gon dol ko dá sá ban itt is meg je le nik az élet mû vé ben oly gyak ran föl buk ka nó kü -

lö nös ket tô ség: ide á lis szel le mi arisz tok ra ta ként mély sé ge sen el kö te le zett de mok -

ra ta. Egy szer re akar ab szo lút ér te lem ben el kép zelt szel le mi eli tet ne vel ni, mert „ne -

vel ni csak fölülrôl le het, alul ról leg föl jebb ne ve lôd nek az em be rek”16. A ki ne velt új

elit a min den na pok vi lá gá ban is ve ze tô len ne – ami fel ve ti egy új kasztosodás koc -

ká za tát, ezért egyút tal el is uta sít ja az elitista gon dol ko dás mó dot. Ab ban hisz, hogy

a ve ze tô úgy iga zo dá si pont, hogy nem ki vált sá gos té nye zô. Ve ze tô a rá ter mett sé -

ge, tu dá sa, er köl csi in teg ri tá sa ál tal, és nem ve zér ked ni, ha nem szol gál ni akar.

Ilyen kor lát szik, hogy – leg alább is gya kor la ti kér dé sek ben – a láng ész rossz ta -

nács adó. Né meth Lász ló nak, a zsi ge ri de mok ra tá nak azt súg ja, hogy bár ki ké pes föl -

ka pasz kod ni a gon dol ko dás olyan ma gas csú csa i ra, ame lyek re ô ma ga egyet len

lépés sel fö lért. Köz ben azon ban tud ja, hogy ez le he tet len. Mást sze ret ne érez ni, de

van ta pasz ta la ta ar ról, hogy az em be ri ség re néz ve meg tisz te lô, gyö nyö rû el kép ze -

lé se alig ha re á lis. En nek el le né re sze mé lyes ka taszt ró fá nak tart ja, ami kor az zal

szem be sül, hogy ide ák ra épü lô ant ro po ló gi á ja csak álom – aho gyan ezt Cseresnyés

Mi hály össze om lá sá ban meg is mu tat ja.

Ami azon ban nem tör he ti össze az esz mé nye i hez hû sé ges mo ra lis ta vi lág ké pét,

és ezért tö ret len hit tel vál lal ja a tan ügy ren de zé sét szol gá ló gya kor la ti ta nács adó

sze re pét. Tud ja, hogy ne tud ná, hogy az ál ta la el várt szel le mi tel je sít mény re csak

ke ve sen ké pe sek. Hi szen azt is tud ja, hogy az összes ta nu ló még a mind egyi kük elé

ál lí tott, ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket sem tud ja tel je sí te ni. Ép pen azért ja va sol ja az

is ko la tí pu sok köz ti vá lasz tás kor ha tá ra ként a ti zen ket te dik élet évet, mert a kö te le -

zô „ele mi is ko lá nak nincs ros té lya: nincs egy még al sóbb is ko la, aho va a ta nu lást

hát rál ta tó gyer me ke ket le le het hul laj ta ni”.17 Ami tôl a ma ural ko dó, a gya kor lat ban

ala csony szin ten ni vel lá ló pe da gó gi ai szem lé let el bor zad. De aki már ta ní tott olyan

osz tály ban vagy is mer, hall ga tott olyan pe da gó gu so kat, akik a ta ní tást ma gát ko -

mo lyan gon dol va fog lal koz tak olyan osz tá lyok kal, ame lyek ben nem egy-két, ha nem
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16 NÉ METH Lász ló: Két sors közt = Uô: Két kul tú ra kö zött. i. m. (2016), I., 58.

17 NÉ METH Lász ló: A tan ügy ren de zé se = Uo., II., 10.



ma már egy re több „ta nu lást hát rál ta tó” gyer mek ha tá roz za meg a töb bi ek ha la dá -

sát, bi zo nyo san egyet ért Né meth Lász ló val.

*

Né meth Lász ló te hát nem éri be annyi val, hogy csak néz ze a tör té nel met, amely nek

leg fôbb cél ja az em be ri ség lép té kû kul tú ra te rem tés, ha nem ezt a tör té nel met for -

mál ni is akar ja. Er re kész te ti nem ze ti el kö te le zett sé ge, amit Sza bó De zsô nyo mán

össze kap csol ugyan szo ci á lis szem pon tok kal, de, szem ben ve le, meg ôr zi ki fi no mult

mo rá lis ér zé keny sé gét. „Ez az or szág te le van ki mon dat lan fáj da lom mal és hall ga -

tag, csak a szív ben do bo gó re mény ség gel. Azt akar juk, hogy aki ket a fáj da lom és 

a re mény elôbb-utóbb föl dob, s a mai vi lág ra zú dít, tud ja nak más ról is, ne csak

jogos ke se rû sé gük rôl, s ne bosszú szom jas va dak le gye nek, ha nem Eu ró pa nagy

hagyo má nya i hoz hú zó, gon dol ko zó em be rek.”18 (Szó hasz ná la ta fi gye lem re mél tó:

Jó zsef At ti la rö vid del e szö veg meg je le né se után ír ta a Le ve gôt! cí mû köl te mé nyé -

ben: „Em be rek, nem va dak – el mék va gyunk!”)

Mert az eu ró pai ság egy ki vé te le sen gaz dag szel le mi örök ség vál la lá sá nak fe le -

lôs sé gét je len ti. „Eu ró pa olyan a vi lág ré szek kö zött, mint a vi ta min. Mennyi ség re 

a leg ki sebb (az eu ró pai kul tú rát te rem tô or szá gok még Eu ró pá ban is pa rá nyok), ha -

tás ra a leg ha tá so sabb. Tit ka: ô ma ga is nagy sze rû en ta golt volt, akár csak a part vi -

dé ke. Sok kis, vi szony lag füg get len cso port, ab ban sok vi szony lag füg get len

egyén”19 – ír ja. Ezek az or szá gok, cso por tok al kot ják, te rem tik meg Eu ró pa nem zeti

ta golt sá gát, s Né meth Lász ló en nek igé ze té ben vall ja, hogy a nem zet ben, nem ze -

tek ben gon dol ko dás min den nél fon to sabb. Azon ban nem áll meg itt, ez csak vi lá gai

egyi ké ben igaz, ab ban, aho va a vak vé let len dob ta. De a má sik ban, az egye te mes -

ben már a nem ze tek és ko rok fö lé ér ke zik, egy olyan, té ren és idôn kí vü li vi lág ba,

amely nek egyik tör té nel mi, böl cse le ti és iro dal mi pél dá ja az ide a li zált gö rög vi lág,

en nek a mû velt ség-val lás nak az éden kert je. (Is mét Kerényi ha tá sát érez het jük ab -

ban a ki je len tés ben, amely a gö rög ta ní tá sát a la tin elé he lye zi, mert „a gye rek, aki

az is ko lá ba lép, tu laj don képp a gö rög szel lem al ko tá sá ba lép be”, és a „gö rög if jú,

fi a ta los kul tú rá jú nép; kez det le ges és tö ké le tes so ha ilyen kö zel nem vol tak, mint

benne”20 – mond ja.) A má si kat a Beethoven elôt ti ze né ben ta lál ja meg, amely „nem

ma gá nyos ti tá nok küz del me, a han gok mö gött olyan kö zös ség ér zik, amely ben vér -

ként ke ring a ze ne, van bá tor ság benne az egy sze rû ség hez, és egy sze rû sé gé ben 

a vi lág egész gaz dag sá ga el fér: iga zi arany ko ri mû vé szet”21. Va gyis van va la mi

olyan, az egyé nek, nem ze tek, ré szek fö löt ti, egye te mes kul tú ra, mint leg fôbb jó, ami

az ôt lét re ho zó nem ze tek nél is fon to sabb. (Gon dol junk egy pil la na tig ar ra, hogy

Bartók is hitt ab ban, hogy a sok fé le nép ze ne szer ke ze tét vizs gál va el jut hat az em -

be ri ség kö zös, egy sé ges és egye te mes ôsi ze né jé hez...)
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Né meth úgy gon dol ja, hogy ko rá nak ön ma gát ma ró, bûn be esett em be ri sé ge az

éden bôl ki ûzött ség ko rát éli. Hogy meg vált sa ma gát, ha már meg kós tol ta a tu dás al -

má ját, ta nul nia kell. Fo lya ma to san és egé szé ben. Nem elég ér tel mi sé gi nek len ni,

meg kell te rem te ni az ér tel mi sé gi tár sa dal mat – mond ja, és éle te sok sza ka szá ban

szen tül hi szi, hogy ez a va ló ság ban is le het sé ges. Ezért kap olyan nagy sze re pet

élet mû vé ben a köz mû ve lô dé se. Ami más kü lön ben alap ve tô en fon tos gya kor la ti,

po li ti kai fe la dat – aho gyan azt már Eötvös Jó zsef, majd az ô irány mu ta tá sát ak tua -

li zá ló Klebelsberg Kunó is val lot ta. Né meth Lász ló sze mé lyes vál ság él mé nye i nek

okai közt ott van az is, hogy – szem ben a már em lí tett Kerényivel és Ham vas sal –

meg kí sé rel te tár sa dal mi prog ram má ten ni az em be ri ség új ra for má lá sá ról al ko tott

köl tôi ví zi ó it. Mert, is mé tel jük meg, „a szel lem te rem tô nyug ta lan ság” és a mû velt -

ség „nem tu dás, ha nem szen ve dély”22. De „a mû velt ség nem ün nep lô ru ha, ame lyet

hor da ni kell. A mû velt ség a helyt ál lás se géd esz kö ze, a ki fe je zés szer szá ma, a vál -

lal ko zás fegy ve re. Az a mû velt ség, amely csak mû velt ség, med dô és fonnyatag”.23

A meg va ló sí tás út já ban ál ló leg fôbb aka dály a tár sa dal mi va ló ság. Az egész ma -

gyar vi lág meg újí tás ra szo rul. Ezt a mun kát egy gon dol ko dó nak, aki nek egyet len

esz kö ze a szó, a mû ve lô dés re form já val kell kez de nie. Mert a „szó nak, hogy ter jed -

hes sen, le ve gô re van szük sé ge. Mi ná lunk épp ez a le ve gô, a köz mû velt ség kö ze ge

hi ány zik: ezért lesz sü ket ség ben lô dör gô csa pat, ami má sutt pél da: az elit”24. De mi

is ez az elit? A kor köz be szé dé ben ez a kö zép osz tály le het ne. Né meth Lász ló en nek

tu da tá ban ár nyal ja a ké pet. A kor vál to zást óhaj tó fi a tal sá gá val azt mond ja, hogy

„a kö zép osz tály, bur kol tan, to vább tart ja a ré gi ne me si elô jo go kat”,25 ez zel szem -

ben az „ér tel mi ség le mond elô jo gá ról”26. De ko ra és tár sa dal mi kö ze ge mást is mond

ne ki. „A kö zép osz tály ban össze ön tött tár sa dal mi cso por tok” kö zött ott van „a ta nult -

ság ból élô ké” is. Ez sem ér tel mi ség, va gyo na nincs, csak va la mi lyen tu dá sa, „azért

al kal maz zák, amit is ko lá ban köny vek bôl ta nult; a fel sôbb sé ge szo ro san el len ôr zi

anél kül, hogy az ügyek vi te lé be ko mo lyan be le szól hat na.”27 Va gyis lé nye gé ben nem

más, mint job ban fi ze tett mun kás, akit a kö zép osz tály csak lát szó lag fo gad be. Ami

per sze nem is olyan nagy baj, hi szen a ma gyar kö zép osz tály ról sok jót nem le het

mon da ni, a ma gyar éle tet ép pen ség gel el le né ben kell új ra ter vez ni. „Kö zép osz tá lyi

gye rek, ha csak nem hü lye, el jut az érett sé gi ig. Ha a szü lôk elég szí vó sak, még ak -

kor is. [...] Úrigyerekbôl úri em ber nek kell len ni: íme az is ko lai sze lek ció el sô tör vé -

nye.” A má so dik: „a kö zép is ko la a vá ro si a ké”, a har ma dik pe dig: „a vá ro si sze gény

nép annyi ra is ko láz tat, amennyi re ház mes ter sza bá sú”, s ha gyer me ke egye te met

vé gez, min ta pél dá ja lesz a „szel le mi la káj nak”28. Innentôl csak egy lé pés, amit ké -

sôbb ír, mi sze rint al tisz ti nem zet va gyunk. Ami vel szem ben min dig is úgy gon dol -
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22 NÉ METH Lász ló: Rá dió és nép mû ve lés. i. m. (1989), 167.
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I., 325. 
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25 NÉ METH Lász ló: Ta lál ko zó a tej csar nok ban = Uô: Sors kér dé sek. i. m. (1989), 651.

26 Uo.

27 NÉ METH Lász ló: Akik ta nult ság ból él nek = Uô: Két kul tú ra kö zött. i. m. (2016), I., 162.

28 NÉ METH Lász ló: Ma gyar felsôbboktatás = Uo., I., 107.



ta, hogy a maj da ni, a „mi nô ség-szo ci a liz mus” je gyé ben meg va ló su ló, osztály nélküli

tár sa da lom ban ugyan „mû vel tebb és mû ve let le nebb, te het sé ges és te het ség te le nebb

em be rek mind ég lesz nek; de ahogy mind nyá jan egy nyel vet be szél nek, el sa já tít hat -

nak egy ma ga sabb nyel vet is – a kö zös mû velt sé get”29. Mind er re pe dig azért van

szük ség, mert „az iga zi egyen lô sé get, de mok rá ci át az em be rek mû velt sé gé ben, an -

nak nagy fo kú ki egyen lí tô dé sé ben is meg kell ala poz ni”30 – ír ja.

Ez az út ve zet oda, hogy az ér tel mi sé gi iga zi ér tel mi sé gi le gyen, akit nem tár sa -

dal mi hely ze te, ha nem a gon dol ko dás mód ja tesz az zá. Pe dig Né meth Lász ló szá má ra

csak be lô lük le het idô vel az ide á lis tár sa da lom elit je. Azok ból, akik túl lát nak szû -

kebb ismereteiken, nem egy-egy szak ma, tu do mány kép vi se lôi, ha nem a vi lág tel -

jes sé gé re fi gyel nek.

A meg vál tan dó em be ri ség em be rek bôl áll, azok nem ze ti kö zös sé gek ben él nek. Né -

meth Lász ló szá má ra egy pil la na tig sem volt ké tes, hogy Eu ró pát ta golt sá ga, a nem -

ze te i ben ki fe je zô dô pá rat lan sok szí nû sé ge tet te naggyá. A nem ze te ket pe dig a kul -

tú rá juk kü lön böz te ti meg egymástól – kö vet ke zés kép pen a tör té ne lem nek, ha nem

is cél ja, de lé nye ge a kul tú ra te rem tô ké pes sé ge. Ami bôl vi szont az kö vet ke zik, hogy

a ma gyar ság meg ma ra dá sát kul tú rá ja meg erô sí té se, gaz da gí tá sa, ki bon tá sa biz to -

sít hat ja. Így az tán a kö zös ség mû velt sé gé nek gaz da gí tá sa, a ke ve sek mû velt sé gé nek

kö zös sé gi tu laj don ná, nor má vá té te le, po li ti kai nyel ven szól va: de mok ra ti zá lá sa 

a leg fon to sabb nem ze ti ügy. Nem ön ma gá ért, nem a nem ze tért, ha nem az em be ri -

ség üd vé ért. Egy mû velt em ber ak kor lesz ér tel mi sé gi, ha vál lal ja en nek az ügy nek

a szol gá la tát.

A kor szak, ami ben Né meth Lász ló a mû velt ség Szent föld jé nek hó dí tá sá ért meg in -

 dít ja a ma ga ke resz tes há bo rú ját, más sal van el fog lal va. Az el sza kí tott te rü le tek rôl

a meg ha gyott or szág ba te le pü lô száz ez rek több sé ge a szét szag ga tott ma gyar ál lam

al kal ma zá sá ban áll va al kot ta a so kat bí rált kö zép osz tály de rék ha dát. A har mad nyi

or szág ban nem volt esé lye ar ra, hogy a ko ráb bi hoz ha son ló eg zisz ten ci át te remt sen

ma gá nak. Nem csak te her té telt je len tett ez a tö meg. Fô ként fi a tal sá ga – az eg zisz -

ten ci á li san ugyan csak meg ren dült óha zai sors tár sa i val együtt – al kal mas volt ar ra,

hogy kül de tést ta lál jon. Ady ver te föl bennük az em ber sé get, de Sza bó De zsô vel

küz döt tek sa ját vi lág né ze tért,31 hogy az tán Móricztól ta nul ja nak va ló ság is me re tet.

Vi lág-, de leg alább ma gyar ság meg vál tó ál ma ik hoz ké sôbb pe dig Né meth Lász ló tól is

kap hat tak esz mé nyi prog ra mot. Ezért nem volt olyan nagy baj, hogy ez a prog ram

nem annyi ra a le he tô sé gek kel, ha nem szük ség gel szá molt. Zöm mel te hát a ma guk

kö ze gé vel meg bé kél ni nem tu dó kö zép osz tály be li fi a ta lok ból ke rült ki az a tá bor,

ame lyik ben Né meth Lász ló a ma ga el kép ze lé se i nek iga zo lá sát lát ta. Nem alap ta -

lanul.

Be lô lük le he tett vol na az az erô, ame lyik meg va ló sít hat ta vol na Né meth el kép -

ze lé se i bôl azt, ami meg va ló sít ha tó. Ez a szá zad for du ló tá ján szü le tett nem ze dék bôl

egy be gyûlt tá bor há rom szor is ne ki fu tott nagy fe la da tá nak: elô ször a 30-as évek -
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31 Az utalás Németh László: Szabó Dezső című írásának egy mondatára vonatkozik. NÉMETH László: Szabó
Dezső = Uő: Két nemzedék. i. m. (1970), 145.



ben, majd 1945 után, vé gül 1956-ban. Meg le het, hogy ha több esélyt kap nak, ak -

kor sem lett vol na Ma gyar or szág ból Kertmagyarország, és nem szü le tett vol na meg

a „mi nô ség-szo ci a liz mus” és az „ér tel mi sé gi tár sa da lom” sem. De szer ve zôd tek vol -

na be szer zô- és ér té ke sí tô szö vet ke ze tek, meg erô söd tek és önál ló gaz da ság ként

mû köd tek vol na olyan ker té sze ti kul tú rák, ame lyek kor lá tok kö zött, év ti ze d ek kel ké -

sôbb, a má ra el fel ej tett ház tá ji gaz da sá gok for má já ban je len tek meg, mû köd het tek vol -

na olyan min ta far mok, mint ami lyen a Cseresnyés hát te rét ad ta, lét re jö het tek vol na

olyan kol lé gi u mok, ame lyek nem a párt ál la mi ide o ló gia ér ték rend jét hir det ve igye -

kez tek vol na (egyéb ként mér sé kelt ered ménnyel) ké pez ni a rend szer ja ni csár ja it

mun kás- és pa raszt fi a ta lok ból. Mert le het ugyan, hogy Né meth Lász ló el kép ze lé sei -

nek egy ré sze utó pi ának hat, de alap ve tô en fon tos kér dé sek re adott bennük vá -

laszt. És ami meg ol dás utóbb szü le tett ezek re, ha rész le te i ben és gya kor la tá ban

más is lett, mint amit ô el gon dolt, de az ál ta la vá zolt irány ban va ló sult meg. Az ôt

for má lis jo go sít vá nyok nél kül is leg alább gim ná zi u mi ka ted rá ra ál lí tó Keresztury

De zsô dön té sét in do kol va nem üres szó lam ként fo gal ma zott úgy há rom év ti zed del

ké sôbb, hogy „tud tam, hogy a te en dô ket nem le het a va ló ság ra meg az esz mé nyek -

re egya ránt fi gye lô okos és fe le lôs em be rek nél kül el vé gez ni”.32
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Já no si Zol tán

Az egye te mes „Ma gyar mû hely”
Né meth Lász ló irodalomteoretikai mun kái a „vi lág ci vi li zá ció” ára má ban

„Az eu ró pai kul tú ra nagy ered mé nye i ben Szophoklésztól Proustig és a mély lé lek -

tan tól a kvan tum el mé le tig tal ló zó”, „úgy szól ván min den eu ró pai nyel ven” ol vas ni

ké pes1 („Tíz, ti zen két nyel ven ol vas tam re gényt”2) Né meth Lász ló élet mû ve: re gé -

nyei, drá mái, ta nul má nyai, esszéi és az azok ban tük rö zô dô tár sa dal mi, po li ti kai és

mû ve lô dés tör té ne ti prog ram ge og rá fi ai és tör té ne ti szem pont ból is ket tôs hold ud va -

rú. Je len tôs és meg ha tá ro zó ele me i ben irá nyul a Kár pát-me den cei ma gyar nem zeti

lét múlt já ra és ko ra be li je le né re, de több erôs vo ná sá ban messzi re ki sza kad eb bôl

a föld raj zi-tör té ne ti en ti tás ból, és Kö zép- és Ke let-Eu ró pa, Ázsia és más föld ré szek

szín te re i re és po li ti kai-tör té ne ti-kul tu rá lis vi lá ga i ba is mé lyen be ha tol. A nem ze ti

mû ve lô dés tör té net ben szá montar tott szá mos írá sá nak te hát na gyon erôs világkul-

turális di men zi ói is van nak, még ha az el múlt hosszú év ti ze d ek ben kü lön bö zô, rész -

ben kül föl di, rész ben ha zai fo gal mi ap pa rá tu sok kal igye kez tek is eze ket a vo ná so kat

el ta kar ni vagy el hall gat ni. Amíg a nem ze ti vo nu la tok tar tal ma it, esz mé it, po li ti kai

és mû vé sze ti je len tô sé gét mé lyen fel tár ta a ma gyar ku ta tás, ad dig az írói élet mû 

– a Kár pá tok hegy lán cai kö zül nagy tá vol sá gok ra is ki ter je dô – vo ná sa i nak és ezek

je len tô sé gé nek meg raj zolt sá ga jó val ha lo vá nyabb. Több nyi re rész-ele mek ként sze -

re pel az írót érin tô ta nul má nyok ban, jó részt csak Eu ró pa tér sé ge i re irá nyul, s rit kán

ke rül az ér te ke zé sek cent ru má ba. Né meth Lász ló „a ma gyar ság leg na gyobb alak jai -

nak” so rá ban a leg erô sebb nek azt „az eu ró pai lá tó kö rû ma gyart” tar tot ta, „aki ben

ha zai sors és ha zai jel leg a leg na gyobb lé leg zet vé tel hez ju tott”,3 ám a sa ját látóere-

je sok szo ro san ki nô, messzi re ki te kint még eb bôl a nyi tot tabb eu ró pai kör bôl is.

Mun kái „uni ver zá lis” je gye i nek is mé tel ten a vizs gá la ti op ti kák fó ku szá ba he lye zése

ko runk ban azért fon tos, mert a gyak ran a „nem ze ti ide o ló gus”, a „né pi ség in tel lek -

tu á lis szó szó ló ja” fo gal mak ba zárt – ter mé sze te sen ek ként is ki vé te les – al ko tói-

gon dol ko dói sze mé lyi sé get ma ga san a nem ze tek fö löt ti tér be: a „vi lág ci vi li zá ció”

fo lya ma ta i ba eme li. S ott mu tat ja fel a mai mér le ge ken is sú lyos, ki ke rül he tet len ér -

té ke it.

A Né meth Lász ló-élet mû irodalomteoretikai kö zép pont já ban, az 1956-ra tö ké le -

tes sé kristályosult „Ma gyar mû hely” kon cep ci ó ban, il let ve az eh hez kö tô dô „bar tóki”

mo dell jé ben kon cent rál tan meg nyi lat ko zó egye te me sebb ér ték rend alap ja ab ban

van, hogy az író szel le mi lá tó ha tá ra nem csak a ma gyar vagy a klasszi kus nyu ga ti,

az at lan ti irány ba ter jedt ki, ha nem túl a ke le ti Eu ró pa sze re te tén – mind tár sa dal -

mi, mind iro dal mi ér te lem ben – a tel jes vi lág szem lé le ti be fo ga dá sá ra tö re ke dett.
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„Nem elôz mé nyek nél kü li ez a ma gyar ság he lyét az eu ró pai »né pek kó ru sá ban«

kije lö lô szel le mi prog ram – kon cent rál az író gon dol ko dói mér té ke i nek eu ró pai ará -

nya i ra Mo nos to ri Im re –, hi szen a – már több év ti ze d es – Né meth Lász ló-i mély-

magyar szel le mi ség mo der ni zált vál to za tá ra épül.”4 Ám Né meth már a Tanúmun -

ka ter vé ben a vi lág új ala kí tói kö zé vet te fel a pe rem-eu ró pai né pek, sôt a volt gyar -

ma tok vi dé ke it is. A Tanúfe la da ta ként je löl te meg, hogy: „ele mez ni akar ja azok nak

az or szá gok nak az éle tét, ame lyek ben az új vi lág érik (Né met-, Orosz-, Spa nyol or -

szág, Ame ri ka, In dia, Kí na)”.5 Béládi Mik lós meg fi gye lé se alap ján a 20-as évek vé gén

nyi lat ko zik meg át ütô en az író gon dol ko dá sát mind erô seb ben be fo lyá so ló egye te -

mes szem pont kör. „Ami tény sze rû en bi zo nyít ha tó – ír ja –: a vi lá gi ro dal mi tu dat elv -

vé fo gal ma zó dá sa a »kutyabagosi ön bi za lom mal« szem ben épp az Emberiszínjáték

meg írá sá nak ide jé re te he tô.”6 (Az Emberiszínjáték meg je le né si idô pont ja 1929.) Né -

meth az egye te mes tör té ne lem ala ku lás for mái mel lett a kul tu rá lis fo lya ma tok ban is

na gyon ér zé ke nyen pil lan tot ta meg a Nyu ga ton kí vü li vi lág s eb ben a volt gyar ma -

tok gon dol ko dást és esz té ti ku mot mo du lá ló, tá gí tó je len tô sé gét is. Az új ko ri ci vi li -

zá ció „vá rat la nul sok szor szin te a hó dí tó né pek el le né re szét csa pott az egész vi lá gon

s a gyar ma to sí tás dur va esz kö ze i vel egy ség be fûz te a meg bé nult ôsi ci vi li zá ci ó kat

épp úgy, mint Af ri ka el ma ra dott tör zse it. A XX. szá zad nagy je len sé ge – ... e né pek

fo ko za tos eman ci pá ló dá sa, egyen lô vé vá lá sa egy vi lág ci vi li zá ci ó val. Ezt a ci vi li zá -

ci ót a nyu gat egy re mé lyebb re szál ló vív má nyai tart ják össze, a Nyu gat kül sô he -

ge mó ni á ja azon ban meg szû nik” – ír ta.7 Ami a tör té ne lem ben elôt tünk áll – val lot ta:

„a gyar ma ti né pek fel sza ba du lá sa... az új ko ri ci vi li zá ció vi lág ci vi li zá ci ó vá tá gu lá sá -

nak s az ez zel együtt já ró tör té ne ti súly pont-el to ló dás nak, s klí ma vál to zás nak óriási

lát vá nya.”8

A gyar ma ti vi lág ra te kin té se ugyan ak kor ab ban is je len tô sen se gí ti az írót, hogy

ha zá já nak Tri a non utá ni – kül sô és bel sô tör té nel mi erôk tôl meg ha tá ro zott – hely -

ze tét is mi nél pon to sab ban és egye te me sebb lá tó szö gek bôl mér hes se be. A ma gyar

lét re te kin tô elem zé sei ezért so ro za to san te lí tôd nek az Eu ró pán kí vü li vi lág ana ló -

gi á i val, fo gal ma i val, és ezek éle sen mu tat ják fel egy-egy itt ho ni tör té nel mi hely zet,

ál la pot, tár sa dal mi ré teg ma ga sabb tör té ne ti ti po ló gi á ból szem re vé te le zett ter mé -

sze tét és egye te mes össze füg gé se it. Egy ki sebb cso kor is il luszt ra tív mó don ér zé -

kel tet he ti gon dol ko dá sá nak eze ket a vil la nó fé nye it. „Fil men lát juk, hogy él a fe hér

nad rá gos an gol vagy fran cia a burnuszos vagy szeméremköténykés benn szü löt tek

kö zött a gyar ma ton. Így él az új sznob faj ta Ma gyar or szá gon. [...] a tö meg ben úgy fo -

rog, hogy ru há já hoz a ha zai sze re cse nek hoz zá ne ér hes se nek. [...] mint an gol szász

a kö röm alatt a né ger vért, úgy nyo moz za ma ga kö rül az un dort kel tô »ma gya ros -

sá got«”9 (Sznobokésparasztok); „Aki a ma gyar ság új ko ri tör té ne tét meg ír ja, ar ra kell
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fe lel nie, hogy süllyedt »benn szü lött«-é ez a nagy kö zép ko ri nem zet tu laj don or szá -

gá ban. Ha a szí ne sek re gon dol nak, tud ják, mit ér tek benn szü löt tön.”10; „... egy ma -

gát ma gyar nak ne ve zô fe lü le tes nem zet kö zi ség ve szi át a gyar ma to sí tók sze re pét.

[...] né hány ma ha ra dzsa égi sze alatt ô kor má nyoz za az új hi va tal nok-ál la mot. [...] 

A ma gyar ság benn szü lött jel le ge eb ben a kor szak ban már nyil ván va ló... [...] A kí vül -

rôl buj to ga tók, a ma guk gyar ma tát ké szí tôk min dig erô seb bek vol tak”11 (Második

szárszóibeszéd); „Aki nek nem ér de ke, hogy ren det csi nál jon, rab szol ga, akár a ma -

gá nyo sok, akár az ál lam pi ra mi sát épí ti”12 (Aminôségforradalma).

Az író nak a „Ma gyar mû hely ben” 1956-ra egy sé ges sé for rasz tott iro dal mi „bar -

tó ki” mo dell je, il let ve az eh hez csa tolt esz té ti kai és tör té ne lem ana li zá ló gon do lat -

kö re (az ana lóg ma gyar mun kák: így fô képp Illyés, Gu lyás Pál el mé le ti, Jó zsef At tila,

Ta má si Áron al ko tói mû vei mel lett) rep re zen ta tív mó don il lesz ke dik ab ba a kul tu -

rá lis és mû vé szet ala kí tó erô rend szer be, amely nek meg ha tá ro zó ele mei a 10-es, 20-

as évek csil la ná sai után a 30-as évek ben (Né meth Lász ló er re irá nyu ló teoretikai

mun ká i nak for má ló dá sá val pár hu za mo san) már a vi lág iro da lom je len tôs ér té ke i -

ként és egy szer re iz zot tak fel Eu ró pa pe re mén és Eu ró pán kí vül. Majd az 50-es, 60-as

évek ben két ség te len né tet ték, hogy nem el szi ge telt, rö vid ide ig tar tó mû vé sze ti-

iro dal mi tö rek vé se ket tes te sí te nek meg, ha nem egy vi lá gi ro dal mi je len tô sé gû, kö -

zös vo ná sok kal te lí tett át fo gó prog ra mot. Ez a prog ram az ar cha i kus és a pri mi tív

kul tú rák, a folk lór szel le mi erô for rá sa it úgy nyit ja meg a kor sze rû vi lág iro da lom -

nak, hogy az ilyen kul tú rák kal ren del ke zô né pek iden ti tá sát, gyak ran szo ci á lis alá -

ve tett sé gét vagy tör té nel mi ki szol gál ta tott sá gát is ki fe jez ve az ezt a kul tu rá lis vilá -

got nem is me rô vagy ki ke rü lô, vagy más szem pon to kat ér vé nye sí tô nyu ga ti kul tú -

rá val szem ben a vi lág ci vi li zá ció nagy ér té ke ként mu tat ja fel. Ez zel egy nyi tot tabb

egye te mes ség kép vi se le té ben mó do sít ja és ki is egé szí ti a nyu ga ti ér ték tu da tot. Né -

meth Lász ló gon do la ti for rá sa i nak min dezt mo ti vá ló össze tett sé gé re (rész le ges sé -

gé ben is) kon cent rál tan vi lá gít rá Grezsa Fe renc szin té zis ke re sô elem zé se. „A gö rö -

gök ben »bar bár ság« és »ci vi li zá ció« ha tár hely ze te, s benne a »zse ni a li tás« nagy

ug rá sa iz gat ja, Proustban »ke le ti me se« és » „nyu ga ti elem zés« (az Ezeregyéjszakaés

Saint Si mon) öt vö zé sé nek le he tô sé ge, Vir gi nia Woolf re gé nyé ben a tu da ti és a his -

tó ri ai idô meg ket tô zô dé sé nek já té ka, Lawrence mû ve i ben pe dig a tör té ne lem elôtti

kul tú rák föl fe de zé se, a »bar tó ki mo dell« pro to tí pu sa.”13

Né meth Lász ló nagy já ból ugyan ak kor, a 20-as évek kö ze pe tá ján (1927 kö rül)

hall ja meg Ady ver se i bôl a „fér fi as erô” „ön ma gát szét rob ban tó”, „ki je len tés sze rû

elhatározottságot” hor do zó, „sö tét és gyógy ít ha tat lan hang ja it”, s bennük a „szé kely

bal la dák le ve gô jét”14 – idé zek AzAdy-pör bôl –, ami kor García Lorca a „ha lál szem lé -

lô” spa nyol nép fi a ként fü lét a „leg bel sô bôl”, a „fe ke te han gok” ör vé nyé bôl, a rész -

ben az andalúz és ci gány nép köl té szet balladisztikus mé lye i rôl fel tö rô, és „a föld
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szel le mét” a lel ké ig ho zó duende lé leg ze té re és az egyes, ezt hor do zó né pi mûfor-

mákra ta paszt ja. (Acantejondo–Aprimitívandalúznépdal, 1922; Aduende, 1930;

Bölcsôdalok,1930) García Lorca Bartókhoz és Né meth Lász ló hoz ha son ló an szin tén

az egye te mes ta pasz ta la tot és vi lág ér zést ér zé ke li (aho gyan a ma gyar író rész ben

Bartók, ô is rész ben egy kor társ ze ne szer zô, Manuel de Falla mû vé sze té nek inst -

ruk ci ó in) az andalúz nép da lok ban. Me ta fo ri kus esszé nyel vé ben en nek a népkul-

turális aurának a re mek meg kö ze lí té se szin tén a leg szo ro sab ban érint ke zik Né meth

– és ter mé sze te sen Bartók – ezek rôl a né pi mû fa jok ról és ezek nek a mo dern mû vé -

szet ben be töl tött sze re pé rôl be szé lô ki fej té se i vel s me ta fo rá i val. „Ez a dal tá jak

nél kül va ló: ön ma gá ba mé lyedt ször nyû ség a ho mály kel lôs kö ze pén. Fel lö vi arany

nyi lát s az re zeg ve áll meg a szí vünk ben.”15 „A cante jondo iga zi ver sei ön nön lé nye -

gük ten ge lyén, va la hol egy esz mei szél ka ka son pö rög nek, amely az Idôk sze lé ben

vál toz tat ja az irá nyát. Szü let nek, mert szü let nek, akár egy új fa a táj ban, akár egy

új for rás a fa sor fái közt” – mond ja (Bartók nép dal-de fi ní ci ó já val a leg köz vet le nebb

ro kon ság gal) a cante jondóról.16 „E da lok fi nom sá gá hoz és gyön géd sé gé hez sem mi

nem fog ha tó. Is mét ki kell mon da nom, hogy gya lá zat, amit a nép da lok kal el kö vet -

nek, mi kor a fe le dés be ta szít ják vagy al jas ér tel mû ér zé ki ség gel és dur va ka ri ka tú -

rák kal pros ti tu ál ják ôket – mu tat rá a kor társ kul tú ra egy ré szé nek a nép da lok kal

szem be ni ér zé ket len sé gé re is. No ha ez csak a vá ro sok ban tör té nik, mert a Szûz Köl -

té szet és a köl tôk sze ren csé jé re, lé tez nek még a ten ger há tán da lo ló mat ró zok, szô -

lô lu ga sok ár nyé ká ban gyer me ket rin ga tó anyák és em ber ke rü lô pász to rok a he gyek

ös vé nye in. Ôk táp lál ják a még tel je sen ki nem aludt tü zet, ne kik kö szön het jük, ha 

a köl té szet szen ve dé lyes sze le fel szít ja a lán go kat...”17

Er dé lyi Jó zsef, Ta má si Áron, Illyés Gyu la (a 20-as évek ben szü le tett) mû ve i ben

„a né pi sors, a né pi köl té szet” egymásba forrt üze ne te i re, a „leg ôsibb”, „leg ele mibb

mér té kek re”, a „zárt, el ha gyott vi lá gok ból” ér ke zô im pul zu sok ra, „a szel lem nyers

ere jé nek”, a „szim bo li kus né pi mi to ló gi ák nak”, a „tra gi kus me se vi lág nak”, „balladai -

ság nak”18 ra gyo gó gaz dag sá gá ra Né meth Lász ló – García Lorcával össz hang ban –

épp ak kor fi gyel fel, ami kor a ha son ló ak kor dok fel erô sí té sé vel a dél-ame ri kai pró -

za és lí ra Miguel Asturias, Nicolas Guillén, Alejo Carpentier, Jorge Amado és má sok

ke zén rö vi de sen meg kez di a ma ga spa nyol és por tu gál nyel vû, át ütô moz gal mát. 

S alig né hány év ti zed alatt be bi zo nyít ja, hogy – Raúl Buenót idéz ve – „a nagy la tin-

ame ri kai iro da lom ép pen azért nagy, mert ma gá ban hord ja a tri vi á lis iro dal mak re -

gisz te re it”19 A Tanúmun ka ter vé ben, ami kor „a he lyi szem pon tok kal szá mot ve tô, 

s tô lük még is füg get len ab szo lút ko or di ná ták fel ál lí tá sát”20 je lö li ki cél ként, Né meth
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Lász ló már 1932-ben olyan prog ra mot ad, amely ben az ar cha i kus-folklorisztikus

ér ték rend is az egye te mes be né zô ar cu lat tal he lyez he tô el. Ab ban a más el vek kel

is kö zös szel le mi irány ban, amely sze rint (szin tén a Tanúmun ka ter vé bôl idéz ve):

„éle tünk alap ér té ke it kell ki men te ni a he lyi fo gal ma zás ból”.21 1927 és 1960 kö zött

ezek a tö rek vé sei a vi lág iro da lom más hon nan ki fu tó és föl csa pó hul lá ma i val egy

rit mus ban és szé les kö rû en erô söd nek fel írá sa i ban.

A „Ma gyar mû hely” gon do la ti összeg zé se fe lé moz gó (és Mo nos to ri Im re ál tal

bel sô fi nom szer ke ze té ben is pon to san fel tárt) iro dal mi prog ram ala ku lá sá nak a má -

so dik sza ka szá ban, a 30-as évek el sô fe lé ben22 Né meth ugyan olyan kí ván csi ság gal

for dul a szom széd né pek nyel vé hez, iro dal má hoz és né pi kul tú rá já hoz, mint Bartók

a zenéjükhöz. „Szen ve déllyel ta nul ja meg egy más után Kár pát-Eu ró pa né pe i nek

nyel vét, s kö zép-eu ró pai iro da lom tör té ne ti és nép köl té sze ti ta nul má nyo kat foly -

tat.”23 A ma gas kul tú ra leg kü lön bö zôbb öve ze te i ben rit ka ott ho nos ság gal tá jé ko zó -

dó Né meth Lász ló mint ha a szá má ra leg ter mé sze te sebb úton jár na, úgy „száll alá”

a kö zép-és ke let-eu ró pai né pi tu dat és köl té szet tar to má nya i ba. E „ré gé sze ti” kul tú -

ra ku ta tás fo lya mán mind éle seb ben pil lant ja meg a kö zép- és ke let-eu ró pai né pek

tör té nel mé nek, tár sa dal má nak és po li ti kai küz del me i nek ana lóg vo ná sa it, hogy 

„a né met-ró mai bi ro da lom és a ke let nép vi ha rai kö zé szo rult Du na-kár pá ti né pek

sor sá ban mennyi az azo nos ság, a nagy dá tu ma ik, a nagy po li ti kai és iro dal mi sze -

re pe ik is csak nem ugyan azok”24 – mond ja a Most,punte,silta né hány so ra. A szom -

széd né pek ma ga sabb kul tú rá já hoz és nép köl té sze té hez kö ze le dé sé nek így az iro -

da lom szû kebb ér de ke i bôl messze ki emel ke dô, mû ve lô dés- és tár sa da lom tör té ne ti

je len tô sé ge is van. A té mát szé les kö rû össze füg gés-há ló zat ban ér tel me zô Cs. Varga

Ist ván sze rint „Né meth er köl csi pél da adást vál lalt, ami kor a har min cas évek ele jén

a kul tu rá lis kö ze le dés szük sé ges sé gét, a »tej test vé ri ség« esz mény je len tô sé gét ne -

ve ze tes esszék ben meg hir det te: Tejtestvérek(1932), Összehasonlítónépköltészettan

(1933), Egyfolyóiratterve (1933). A re ví zió és a kul túr fö lény de ma gó gi á ja he lyett

a kö zép-eu ró pai né pek szo li da ri tá sa mel lett tett hi tet »a na gyobb ha za igé ze té ben«.

Össze ha son lí tó folklorisztikai, tör té nel mi és iro dal mi tár gyú esszé i nek a kez de mé -

nye zô szak mai ér té ken túl ide o ló gi ai és prog ram adó je len tô sé ge is igen nagy.”25

A ma ga „bar tó ki” el ve i ben Né meth így egy szer re kezd ki fe jez ni egy nem ze tek fö -

löt ti po li ti kai-ci vi li zá ci ós-kul tu rá lis kon cep ci ót és egy ma gyar iro dal mi prog ra mot.

A re gi o ná lis ér de kelt ség bôl és a nyu ga ti ki zá ró la gos ság el fo ga dá sá ból te hát – Cs.

Var ga Ist ván meg fo gal ma zá sá ban – „egyi de jû en akar ta és tud ta ma gát ki vág ni, ami -

kor a »bú vár sor sot« vá laszt va utat ta lált a »ki sebb sé gi« lét hely zet bôl a »tej test vé -

rek«-hez és az egye te mes em be ri mély sé gek hez, a Kalevalaés Bartók vi lá gá hoz.”26
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E mély ára mú kap cso la tok fel fe de zé se írá sok so rát fé nye zi át Né meth Lász ló

élet mû vé ben, egy rit mus ban már a bar tó ki ze ne üze ne te i vel, a ma gyar és a kö zép-

eu ró pai kul túr kör bôl az egye te mes iro da lom ana lóg for má i hoz is lám páz va az utat.

A kö zép- és ke let-eu ró pai össze tar to zás, a „finn ta vak tól a Marmara-ten ge rig hány -

fé le vál to zat s még is mek ko ra egy ség”27 (a Tanú ban fel ve tett) gon do la tá val Né meth

Lász ló va ló sá gos – me ta fo ri kus ér te lem ben vett – „bel sô kon ti nen set” raj zol Eu ró pa

tér ké pé re. A Tejtestvérek (1932) s ké sôbb a Most,punte,silta (1940) ugyan azt az

egy más mély sé ge i be fo gó dzó kul tu rá lis és tör té ne ti összeforrottságot és az e kö -

zös alap ból ki nö vô ci vi li zá ci ós fel lé pé si igényt fe je zik ki, mint La tin-Ame ri ka folk -

ló ron fel vi rág zó regényirodalma és egyes al ko tó i nak meg ha tá ro zó teoretikai el vei

is. A kö zép- és ke let-eu ró pai né pek e „pa raszt-Atlantiszainak” em be ri ge o ló gi á já ban

Né meth Lász ló te hát egy új, bar tó ki iro da lom je gyé ben ugyan ar ra a mély fú rás ra

biz tat, amin ke resz tül a ma ja, a kecsua, a bahai, a prekolombiánus vagy az af ri kai

ere de tû kul tú ra be áram lott a la tin-ame ri kai re gény be és a lí rá ba. (Ha son ló utat járt

be Fe ke te-Af ri ka kul tú rá ja és az észak-ame ri kai szí nes bô rû ek ha gyo má nya is 

a fran cia és az an gol nyel vû iro da lom ban.) Min dezt a leg tö ké le te sebb össz hang ban

te szi az zal a már idé zett gon do la tá val, hogy „az eu ró pai lá tó szö gû ma gyar volt az,

aki ben a ha zai sors és ha zai jel leg a leg na gyobb lé leg zet vé tel hez ju tott.”28

Az „össz em be ri”, az egye te me sen em be ri ta pasz ta lat nak eh hez az át ütô meg je -

le ní té sé hez a né pi kul tú rák és a ma gyar és szom széd tör té ne ti és mû vé sze ti ha gyo -

má nyok mel lett Né meth Lász lót ko rai és erôs gö rög ség él mé nye, Tolsz toj (va la mint

az orosz iro dal mi) ori en tá ci ó ja és Gand hi-be csü lé se, majd Kí na, In dia és a szí nes né -

pek prob lé mái fe lé for du lá sa29 is in ten zí ven se gí ti hoz zá. A gö rög ha tás kör szel le -

mi sé gé ben kez det tôl je len van: „a büsz ke ség és ir ga lom mi to ló gi ai emberminták,

Élektra és Antigoné után a »gö rög Jób« alak ját, Philoktetészt te kin ti oly sors szim -

bó lum nak, mely a ma ga lel ki ál la po tát is ki fe je zi: hi á ba ta szít ják szám ûze tés be, nyi lá -

ra szük ség van Trója ost ro má nál”30 – ír ja pél dá ul Grezsa Fe renc a Tanú-prog ram ról.

Mo nos to ri Im re azt eme li ki, ho gyan kap cso ló dik össze Hel lász örök sé ge az író nak

a kor társ Eu ró pá ra nyí ló el mé le ti prog ram já val. „Gö rög ség él mé nyé nek ki tel je se dô

vonz ere jé vel pár hu za mo san na gyon is gya kor la ti as és tör té nel mi leg ér vé nyes je len

ide jû (ke let-) kö zép-eu ró pai »új pat ri o tiz mus«-t hir det, mely nek lé nye ge a Raj ná tól

az orosz ha tá rig tar tó új vál lal ko zás le he tô sé ge, amely »test vér ré te szi az el len sé -

ges né pe ket«.”31 A tá vo labb ról ér ke zô új szel le mi ha tá sok ugyan ak kor nagy ará nyú an

egé szí tet ték ki és tá gí tot ták a nyu gat-eu ró pai iro da lom tól a ke le ti iro dal mi örök ség

és az egye te mes ség irá nyá ba Né meth Lász ló tör té ne lem- és iro da lom szem lé le ti as -

pek tu sa it. „... kü lö nö sen Gide és Fre ud mû ve i nek ta nul má nyo zá sa mély ha tás sal

szólt be le a hú szas évek vé gé nek szel le mi for du la tá ba; mo ti vál ta azt és föl is me ré -
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30 GREZSA: i.m. (2001), 41.

31 MO NOS TO RI: i.m. (2005), 183.



se ket adott hoz zá. Ám leg alább ilyen mér ték ben kell fi gye lem be ven ni Tolsz toj és

Dosz to jevsz kij re gé nye i nek, pró fé ci á i nak ösz tön zé se it és Gand hi fi a ta lon meg is mert

írá sa i nak éb resz tô ha tá sát. Boda Zol tán he lyen ként úgy ér vel, mint ha Tolsz toj

Korunkrabsága c. írá sá ból idéz ne vagy Gand hi nak az erô szak-nélküliségrôl szó ló

né ze te it is mer tet né.”32 Eb ben a szem lé le ti ki nyí lás ban Né meth Lász ló prog ram ja 

a vi lág iro da lom ak tu á lis áram la ta i nak a fo ká ra ér fel, s ma ga is a vi lág ci vi li zá ció ré -

szé vé s for má ló já vá vá lik.

A „Ma gyar mû hely” kon cep ci ó ját ala kí tó lá tó kö ré be ek ként fo lya ma to san ke rül

be a nem ma gyar, a nem a nyu ga ti tí pu sú kul tú rán fel nôtt, sôt a nem eu ró pai em ber

is. A más fé le irá nyok ból is ösz tön zô „bar tó ki” el vek nyo mán a pél da fo ko za to san

ki sza kad a ke let- és kö zép-eu ró pai tár sa dal mi tér bôl, és egy jó val szé le sebb kö rû

ci vi li zá ci ós kép vi se let mo dell jé vé vá lik. Mind in kább egy Né meth Lász ló „bar tó ki”

uni ver zu má ba öm lô glo bá lis táv la tot kezd meg je le ní te ni és ki fe jez ni. Eb ben a táv -

lat ban az iro da lom is egy át fo gó szer ke ze tû, tar tal ma i ban, ará nya i ban is szé le sebb

med rû kul tu rá lis és po li ti kai vi lág tö rek vés tük re ként je le nik meg. „Szá za dunk nagy

ese mé nye [...] az új ko ri nyu ga ti ci vi li zá ció vi lág ci vi li zá ci ó vá tá gu lá sa, ami [...] a nyu -

ga ti he ge mó nia fel bom lá sá val jár együtt. Eköz ben nem csak a gyar ma ti rend szert kell

fel szá mol ni, de a nyu ga ti gon dol ko dás ke re te it is át tör ni, míg ab ban is egy tel je sebb

hu má num kap he lyet”33 – hangzanak a Tolsztoj inasaként sza vai. Né meth Lász ló

„bar tó ki mo dell je” a nem ze ti, a re gi o ná lis és a ke let- s kö zép-eu ró pai he lyi ér té kek

után (a 30-as évek ele jé tôl az 50-es évek kö ze pé ig) a ma ga tá ga sabb makroszer ke -

zeti vo na la it: nagy sza bá sú vi lág ci vi li zá ci ós pa ra mé te re i nek há ló za tát is fo ko za to san

fel is me ri. He lyi és egye te mes sze re pe or ga ni kus egy ség be ke rül „egy új, tá ga sabb

ant ro po ló gia meg te rem té sé ben”.34 „Ko runk két for ra dal mát: a mi nô ség lá zon gá sát  

a szín te len ci vi li zá ció el len, s az igaz ság lá za dá sát a ka pi ta lis ta ga ráz da ság el len itt

kell össze egyez tet ni”35 – mond ják Azéncsehutamgon do la tai. Egye te mes és nem -

ze ti vo ná sok egy be kap cso lá sá nak tö rek vé se mind ez zel pár hu za mo san je le nik meg

pró za írói op ti ká já ban is. „Re gé nye im ben sze re tek koz mi kus ele me ket áb rá zol ni 

– mon dot ta éle te vé ge fe lé egy rá dió in ter jú ban... – Va gyis: ap ró vo ná so kat, ami ken

át ki bon ta ko zik va la mi mi ti kus áb ra.”36 Írói mun kás sá gá nak egyik alap za ta ként tu -

da to san val lot ta, hogy „az iro da lom már elég gé nem ze ti, hogy uni ver zá lis le gyen”.37

Élet mû vé bôl – ez zel össze füg gés ben – Sarkadi Im re is azt ol vas ta ki, hogy: „egy nép

iro dal mát a tel jes pers pek tí vá ra va ló tö rek vés te szi ál ta lá nos ér vé nyû vé...”38 S Gab -

riel Marcel is ha son ló erôt és kon cep ci ót fe de zett fel az Iszonyban: „Min de nek elôtt

az ka pott meg, hogy eb ben a könyv ben bi zo nyos ér te lem ben min den he lyi, min den

szituálva van, még is egye te mes mun ka...”39
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32 BÉLÁDI: i.m. (2001), 27.

33 NÉ METH Lász ló: Tolsztojinasaként = NÉ METH: i.m. (1981), II., 1046.

34 Uo., 1072.

35 NÉ METH Lász ló: Azéncsehutam = Uo., 1092.

36 Idé zi DO MO KOS Má tyás: Bûnéslelkifurdalás–alulnézetbôl=Aminôségforradalmára.i.m. (2001), 66.

37 Idé zi OLASZ Sán dor: NémethLászlóváltozóregényszemlélete = Uo., 264.

38 SARKADI Im re: Vitaközben = Uo., 214.

39 MARCEL, Gabriel: Kétlevél. Ford. DÚRÓ Gábor = Uo., 215–217.



E vi lág iro da lom ra né zô gon do lat rend op ti ká já ban Né meth Lász ló an nak a diasz -

porikusságában is egye te mes nem ze dék nek a tag ja, amely – töb bek kö zött – a finn

Eino Leino, az ír Yeats, az orosz Jeszenyin, a ro mán Cosbuc, a Lélekindulásno vel láit

író Ta má si Áron s García Lorca andalúz da la i nak jel zô fé nyei után, jó részt egymás-

ról se tud va, a 30-as évek tôl vég re hat ja ezt az át tö rést, és elô ké szí ti az 50-es, 60-as

évek újabb nagy rob ba ná sa it is. E vi lág ban szét szórt nem ze dék tag jai (csak né hány

kép vi se lô jü ket em lít ve): az andalúz García Lorca, a hor vát Krleža, a szerb Nasta sie -

vič, a ro mán Lucian Blaga, a tö rök Nazim Hikmet, a szé kely Ta má si Áron, a ma gyar

Jó zsef At ti la, Sinka Ist ván és a dél-ame ri ka i ak: Asturias (Gu a te ma la), Carpentier,

Nicolas Guillén (Ku ba), Pablo Neruda (Chi le), va la mint az af ri kai ere de tû ek cso port -

ja; a sze ne gá li szár ma zá sú fran cia or szá gi ak: Léopold Senghor (ké sôbb Sze ne gál el -

sô el nö ke), Cesare Aimé (öt ven hat éven át egy martinique-i vá ros pol gár mes te re)

és Birago Diop, to váb bá az Egye sült Ál la mok ban élô fe ke te köl tôk: Langston Hughes,

Gwendolyn Bennett, s csak ki csit ké sôbb Jorge Amado (Bra zí lia) és Arguedas (Pe ru)

is, mind a szá zad for du ló ori gó já ból meg hú zott, mint egy öt-hat éves su ga rú idô kör -

ben (az az: 1900 kö rül) szü let tek, (az észak-ame ri ka i a kat ki vé ve) a nyu ga ti ci vi li zá -

ció pe rem vi dé kén – vagy at tól is tá vo labb –, gyar ma ti, fél gyar ma ti vagy erô sen füg -

gô, meg re kedt tár sa dal mi be ren dez ke dé sû or szá gok ban. S a né pi kul tú rá ból ki ra -

gad ha tó tar tal ma kat egy szer re „össz em be ri” ér vénnyel és iden ti tást fel mu ta tó an

tö re ked tek a nyu ga ti tí pu sú kul tú ra lá tó te ré be emel ni. (Fon tos szá lak kal kap cso lód -

nak hoz zá juk iden ti tás ke re sô, szí nes ki sebb sé gi ként fej let tebb ál la mok ban élô al ko -

tók is.) Az ilyen szel le mû mû ve ket lét re ho zó írók jó ré sze (Arguedas, Asturias,

Carpentier, García Lorca, Neruda, Senghor) – Né meth Lász ló hoz ha son ló an – teoreti -

kailag is fel ké szült, en cik lo pé di ku san is tá jé ko zott, az iro da lom ból messze ki te kin -

te ni ké pes al ko tók vol tak, akik az ar cha i kus mo del lek mû vé szet be il lesz té sét tu da tos

prog ram ként, nagy el mé le ti hát tér ki mun ká lá sá val, gyak ran „mû hely sze rû” ke re tek

kö zött tet ték meg. (Gon dol junk csak García Lorcának a ko ráb ban már rész le te seb -

ben idé zett: Acantejondo–Aprimitívandalúznépdal cí mû, a spa nyol nyel vû vi lág

írói al ko tó kö zös sé ge i ben szé les kö rû en meg is mert és kö ve tett, 1922-es, re mek

esszéjére, az ant ro po ló gi ai ta nul má nyo kat foly ta tott Asturiasnak az 1927-ben spa -

nyol ra for dí tott ma ja mon da gyûj te mé nyé re vagy Alejo Carpentiernek a ku bai ze né -

rôl írott mun ká já ra.)

A „mû hely sze rû ség”, a szel le mi szer ve zô dés igé nye (szin te az iro dal mat „nem te -

het sé gek, ha nem tö rek vé sek, mû he lyek lán ca ként”40 fel fo gó Né meth Lász ló jós la tai -

hoz iga zod va) meg ha tá ro zó an kí sé ri vé gig e so ká ig izo lál tan mû kö dô s fel tá rat lan

vagy alá be csült kul tú rá kat (mind a dél-ame ri kai iro da lom, mind a negritude vo nat -

ko zá sá ban) az egye te mes tu dat lá tó kö ré be emel ni tö rek vô, uni ver zá lis lép té kû

moz gal mak nak a tör té ne tét. A bon ta ko zó la tin-ame ri kai iro da lom el mé let e mû vé szi

je len sé gek ki nyí lá sá val össz hang ban kez di ér zé kel ni a szer ve zô dést ka ta li zá ló kö -

zös prog ram esé lyét. Ez az el mé le ti fo lya mat idô ben egy be esik a tá gabb ré gió népi

kul tú rá já ra, tör té nel mi egy be for rott sá gá ra és ezen ala pu ló iden ti tá sá ra a te kin te tét

Ma gyar or szá gon nyi to ga tó Né meth Lász ló fel is me ré se i vel (és az e tö rek vé sek kel
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érint ke zô né pi írói moz ga lom ki bom lá sá val is). Dél-Ame ri ka is mû he lye ket te remt:

a mint egy két év ti ze d ig tar tó „iro da lom el mé le ti is ko la” „ma gá ba fog lal va min den

szin ten a föld rész tu da tot és az au to nó mia irán ti kor lát lan vá gyat”, olyan (könyv tá -

rat, könyv ki a dót, fo lyó ira tot, ku ta tó köz pon tot, szer kesz tô sé get ma gá ba ol vasz tó és

iro dal mi dí jat is ala pí tó) „ká non te rem tô kul tu rá lis köz pon tok ba” – va gyis Né meth

Lász ló-i ér te lem ben „mû he lyek be” – tö mö rült, mint elôbb a Casa de las Américas in -

téz mé nye, majd a caracasi Rómulo Gallegos Ku ta tó köz pont és az Ayacucho könyv -

tár.41 A mû hely sze rû ség tár sa dal mi el ve ket, ide o ló gi át, esz té ti kát prog ram má sû rí -

tô, ha son ló fel haj tó erô in szi lár dul egy sé ges sé – szin tén a Né meth Lász ló fel lé pé sé -

vel pár hu za mos idô ke re tû fo lya mat ban – az 50-es évek ele jé re a fran cia nyel vû

négritude-nek Fe ke te-Af ri ka egyes tér sé gei iden ti tá sát, sa já tos ar cu la tát az egye te -

mes kul tú rá ba kap csol ni aka ró moz gal ma is.

Az eb ben az egye te me sebb moz ga lom ban sze rep lô ki emel ke dô írók, esz té ták

gon do la ta i nak oly kor még a sze man ti kai konst ruk ci ói is szin te haj szál pon to san

ugyan azok a cél ba vett je len sé gek le írá sá ban; sok szor csu pán a föld raj zi ne ve ket

és a né pek ne vét kel le ne ki cse rél ni. Alejo Carpentiernek pél dá ul mint ha Né meth

Lász ló moz gat ta vol na a ke zét Ku bá ban, ami kor eze ket ír ta le: „Mély kul tu rá lis

örök ség van a sze münk elôtt... Eu ró pá ban szem mel lát ha tó an el tûnt egy száj ha gyo -

mány, nem így La tin-Ame ri ká ban. Itt meg ôr zô dött és él... A chtonikus kö rül mé nyek

tu da tos át gon do lá sa se gí ti a re gény írót... Fenn ma rad tak animizmusok, na gyon ré gi

és né ha rend kí vül be cses, kul tu rá lis ere de tû szer tar tá sok és hi e del mek, me lyek nek

lé te zé se a min den ko ri egye te mes hez fûz ben nün ket, és le he tô vé te szi, hogy a je -

len ko ri va ló sá got tá vo li kul tu rá lis ér té kek kel kap csol juk össze.”42 Iden ti tás, egye te -

mes ség, folk lór ere det és át fo gó prog ram összeg zés te kin te té ben pe dig a gu a te ma lai

Miguel Asturias gon do la tai néz nek a Né meth Lász ló é val azo nos irány ba. Né meth

sok szor és sok fé le kép pen le írt gon do la ta mel lé, amely sze rint „a ma gyar író... test -

vé re it ke let né pei közt kell ke res ni [...] A mi sor sunk, gon dol ko dá sunk iga zi ro ko nai

Ke let-Eu ró pa né pei – a Szudétáktól az Urálig s az észa ki vi zek tôl az Égei-ten ge -

rig”43, a Nobel-dí jas író sza vai a pa ra lel gon dol ko dás pél dá ja ként ál lít ha tók. „Ame ri -

ka spa nyol és por tu gál nyel vû író i nak szá mos ke zük, szá mos kar juk, egye te mes ta -

pin tá suk van – ír ja –, s min dezt csak ak kor és annyi ban ve szí tik el – s ek kor vé gül

ön ma guk is össze zsu go rod nak –, ami kor és amennyi ben le mon da nak ere de tük rôl,

ön ma guk ról, Ame ri ká juk ról.”44 Asturias e mon da tá nak ma gyar nyel vû, ana lóg le nyo -

ma ta szin te a lé nyeg hor do zó sza vak azo nos sá gá val ta lál ha tó meg Né meth Lász ló

gon do la ta i ban: „Mi nél ki sebb egy nép, an nál több sze mé nek, fü lé nek kell len nie; mi -

nél vé ko nyabb szál ból sodorták éle tét a pár kák, an nál tö ké le te sebb ké pé nek kell

len nie a vi lág ról. A tá jé ko zó dás a nagy né pek nél fény ûzés, a ki csik nél élet ösz tön.”45
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41 Vö. SCHOLZ Lász ló: Latin-amerikaiirodalomelmélet?=Helikon, 1999, 3. sz., 325–328.
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Angel: AZöldPápa. Ford., utó szó SÁN DOR And rás, Bp., Eu ró pa, 1968, 208.
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Az 50-es évek vé gé re be érô és a „bar tó ki” szin té zis iro dal mi alak já ban meg ra -

ga dott „Ma gyar mû hely”-gon do lat kör az egye te mes fo lya mat nak ép pen ab ban az

újabb, nagy rep re zen tá ci ós fá zi sá ban kris tá lyo so dott ki vég sô for má já ban, amely 

– az 50-es évek ben – egy szer re hoz ta el Pablo Neruda Teljesénekét, a szerb Vasco

Popa és Miodrag Pav lo vič el sô ver ses köny ve it, Léopold Senghor Etiopikákcí mû kö -

te tét, Ju hász Fe renc Aszarvassáváltozott fiúkiáltozásaatitkokkapujából cí mû,

nagy sza bá sú al ko tá sát, Nagy Lász ló Regeatûzrôlésjácintról cí mû szin té zi sét, Astu -

rias: Azöldpápa és Arguedas: Mélyfolyók cí mû, a fo lya mat ér tel me zé sé ben má ra

kons tans hi vat ko zá si alap pá lett re gé nye it.46

A ma ga pa ra dox vol tá ban sem meg le pô hát az ér zés: az év szá zad utol só har ma -

dá nak la tin-ame ri kai iro da lom el mé le té ben mint ha a leg kon zek ven sebb „Né meth

Lász ló-ta nít vá nyok” akad ná nak. Desiderio Navarro pél dá ul, aki ilyen „Né meth Lász -

ló-i” gon do la to kat ír le: „A Nyu gat-köz pon tú ság, pon to sab ban Euro-Ame ri ka-köz -

pon tú ság me cha ni kus át ül te té se más or szá gok és né pek va ló sá gá ra a vi lág fenn ma -

ra dó iro dal ma it és mû vé sze te it a pe ri fé ri á ra szo rít ja, s ezek ben a se ma ti kus ext ra -

po lá ci ók ban a ke let-eu ró pai iro da lom ép pen olyan pe ri fe ri kus sors ra ítél te tett, mint

a la tin-ame ri kai iro da lom.”47 Vagy Hernán Vidal, aki a leg ko mo lyab ban ve ti föl, hogy

olyan össze füg gés ben is „ta nul má nyoz ni le het ne az im por tált iro dal mi és fi lo zó fi ai

el mé le tek át vé te lét, al kal ma zá sát és funk ci o ná lis hasz ná la tát”, hogy „mennyi re ké -

pe sek fel is mer ni, fel fog ni, ma gya ráz ni a kon ti nens va ló sá gát”48. Gon do la tá nak „ôs -

ké pe” nyil ván va ló an ott van már Né meth Lász ló Kisebbségben cí mû írá sá ban is: 

„A va ló ság itt in kább su nyi tol vaj nyel vül hasz nál ja a ki érett, sôt túl érett múl tú nyu -

ga ti fo gal mat s egy-egy Dosz to jevsz kij- vagy Ady-fé le köl tô nek épp az a nagy sá ga

– ír ja –, hogy tol vaj nyelv nél kül tud ja a ke let-eu ró pai va ló sá got be szél tet ni.”49

S ami ne künk még ezek nél az ér ték kap cso la tok nál is fon to sabb: Né meth Lász ló

e „bar tó ki” prog ram já nak kö ve tôi és ta nít vá nyai ott dol goz nak és hat nak má ig a ma -

gyar iro da lom ban és kul tú rá ban. Ju hász Fe renc ver sei, Nagy Lász ló, Tor nai Jó zsef

esszéi és köl té sze tük, Csoóri Sán dor lí rá ja, iro da lom szem lé le te és „új egye te mes -

ség” prog ram ja és szá mos más al ko tó: köz tük Kiss An na, Kányádi Sán dor, Szil ágyi

Do mo kos, rész ben meg va ló sí tói, ala kí tói, sôt, rész ben (Nagy Lászlóék nem ze dé ke)

ins pi rá lói is vol tak Né meth Lász ló gon do la ta i nak. S az is ki emelt mó don fon tos

szem pont az író vi lá gi ro dal mi és egye te mes tör té nel mi kap cso la ta i nak (új ra)ér tel -

me zé se kor, hogy – egyes szé pi ro dal mi mû ve i vel, esszé i vel és ta nul má nya i val – Né -

meth Lász ló (má sok, így Rad nó ti, Weöres, Illyés, Sza bó Lô rinc mel lett) a ma gyar iro -

da lom tör té ne ti gon dol ko dást is erô tel je sen ki moz dí tot ta a job bá ra nyu gat-eu ró pai

ho ri zont ról. Elem zôi, kri ti ku sai és a reá te kin tô iro da lom tör té né szek lá tó ha tá rá ba
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in ten zí ven ül tet te be le a Nyu gat- (és rész int az is mer tebb Ke let-) eu ró pai vi lá gon

kí vü li em be ri te rek, tör té nel mi idôk, iro dal mak, va gyis a „vi lág ci vi li zá ció” ér ték -

pont ja it és lá tás mód ját is. Mert, mi köz ben „Né meth föl fe de zi, hogy Proust cent rá lis

je len tô sé gû az eu ró pai re gény tör té ne té ben”,50 „mi köz ben meg ér tés sel fi gyel te 

a re gény leg mo der nebb vál to za ta it, mél tá nyol ta Joyce és Woolf tö rek vé se it is”,51

mi köz ben „a nyu ga ti iro dal mak is me ret le nebb ös vé nye it is... el fo gu lat la nul jár ja”,52

és „ugyan olyan tá jé ko zott volt a fran cia iro dal mi köz vé le mény leg rej tet tebb szen -

té lye i ben, mint a NouvelleRevueFrançais va la me lyik kri ti ku sa”,53 s mi köz ben „oly -

kor egy-egy írá sa mö gött is rend kí vü li az anyag is me ret: az Or te ga-, Proust-, Piran -

dello-, Gide-, Dilthey-ta nul má nyok... a tel jes élet mû vek is me re té ben ér vel nek”;54

ad dig mû ve i nek, ta nul má nya i nak, esszé i nek kon cep ci ó i ba so ro za to san be von ja 

(a gö rög, a nyu ga ti, az orosz) kul tú ra ér té kei mel lett más vi lág ré szek ana ló gi á it,

aspek tu sa it is. S ez zel köz vet le nül és át ütô ha tá sú an mo du lál ja a mun ká i ra te kin tô

ér tel me zé sek, kri ti kák fo ga lom há ló za tát, tör té nel mi és kul tu rá lis arány rend jét is.

Ezért ír hat ta le – töb bek kö zött – ro má ni ai úti raj zá ról (Magyarok Romániában,

1935) Braun Ró bert (még 1936-ban) ezt a tá vo li föld raj zi és kul tu rá lis ana ló gi át fel -

ve tô mon da tot: „Vég re egy mû velt, ír ni tu dó ma gyar író, aki épp olyan ter mé sze tes

el fo gu lat lan ság gal ír Ro má ni á ról, mint ha Ang li á ról vagy Bra zí li á ról vol na szó.”55

Ezért volt szük ség sze rû, hogy Né meth Lász ló dra ma tur gi á já ról szó ló összeg zé sé ben

Be ne dek And rás Gand hit is az elem zé sek fény kö ré be ál lít sa. „Gand hi a fel vi lá go sult

szent szob ra”; „Gand hi fegy ver te len har ca ter hes esz mé vé vá lik, mi kor Nehrunak

be kell ren dez nie az új ál la mot”.56 Ezért ha son lít hat ta Borbándi Gyu la az egyik leg -

na gyobb ame ri kai el nö ké hez Né meth Lász ló „új és új par tok fe lé va ló szün te len

mene te lé sét”, gon do la ti út ke re sé se it. „Az em ber nek John F. Kennedy jut eszé be, aki

a né pét a hat va nas évek ben az új ha tá rok fe lé, a tá gult vi lág ho ri zont jai fe lé akar -

ta ve zet ni.”57 S mond hat ta, ha son ló pár hu za mo kat von va a ma gyar író ról, Sükösd

Mi hály is: „Ha fran ci á ul vagy an go lul ír, ma egy Sartre, Russell pár hu za mos je len sé -

ge ként em le ge tik.”58

Né meth Lász ló „Ma gyar mû hely” prog ram ja a nem ze ti és a kö zép-eu ró pai ér de -

kelt ség bôl messzi re ki nö vô, egye te mes ér ték tar ta lom te hát. En nek tar tal mi össze -

tett sé ge és kap cso lat rend sze re messzemenôen meg ér dem li az össze ha son lí tó iro -

da lom tu do mány erô tel je sebb fi gyel mét.
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Far kas At ti la

A tör té ne lem mel és a tör té ne lem el len:
Oswald Spengler és Né meth Lász ló

A nyil vá nos ta nu lás

Az esszét át me ne ti mû faj ként szo kás jel le mez ni: az át me net a szép iro da lom, va la -

mint más ob jek ti vá ci ós for mák, így a tu do má nyok, a fi lo zó fia és a hét köz na pi gon -

dol ko dás té mái kö zött va ló sul meg. De an nak el le né re, hogy át me ne ti mû faj már

mo dern vál to za tá nak meg al ko tó ja, Montaigne óta, még is csak vi szony lag könnyen

fel is mer jük. Ezért jog gal fel té te lez het jük, hogy va la mi lyen ki mon dott vagy hall ga -

tó la gos sza bály sze rint író dott, s így azt is mond hat juk, hogy az esszé nem megy

át se ho va, pont ott van, ahol len nie kell. Né meth Lász ló az esszét „a nyil vá nos ta -

nu lás mû fa já nak”1 te kin tet te. A ta nu lás cél ját azon ban nem kor lá toz ta a pusz ta el -

mé let re, ha nem a gya kor la ti cse lek vést elô ké szí tô és így le he tô vé te vô fel vi lá go sí -

tás ban ha tá roz ta meg: „Nem ön ma gá ért csi ho lom a tü zet, ha nem hogy vé gig vi gyem

a ma gyar élet fel tett kér dé sei elôtt, s be le lob bant sam a leg gya nú sab ban-sö tét zu -

gok ba is.”2 En nek je gyé ben ta nul má nyoz ta a klasszi kus gö rög kul tú rát; Montaigne,

David Hume, Immanuel Kant, Karl Marx, José Or te ga y Gasset, Hendrik de Man,

Ferdinand Fried, Jacques Maritain, Wilhelm Dilthey és a DieTat fo lyó irat el mé le ti

írá sa it, il let ve Ariosto, Rabelais, Marcel Proust, Vir gi nia Woolf, Roger Mar tin du Gard

szé pi ro dal mi mun kás sá gát, s még bô ven foly tat hat nánk a fel so ro lást. Ôk mind -

annyi an ref lek tál tan je len van nak gon dol ko dá sá ban, szûk tör té ne ti kon tex tu suk ból

ki sza ba dít va, kor társ ként ak kor is, ha adott eset ben ré geb bi szer zô vel ál lunk szem -

ben. Spengler vi szont a szó egy sze rû ér tel mé ben is az ak ko ri je len egyik meg ha tá -

ro zó gon dol ko dó ja volt. Tör té ne lem fi lo zó fi ai fômûvének, ANyugatalkonyának elsô

kö te te 1918 ta va szán je lent meg, még a há bo rú alatt, a má so dik kö tet 1922-ben

látott nap vi lá got. Ezt kö ve tô en 1922-ben ad ta ki a Poroszságésszocializmus cí mû

írá sát, majd 1931-ben Az ember és a technikát, vé gül 1933-ban A döntés éveit.

Mind eze ket ik tat ja Né meth Lász ló a nyil vá nos ta nu lás tár gyai és a bí rá lan dó cse -

lek vé si prog ra mok kö zé az 1930-as évek ben.

Ócs ka sá gok bolt ja: tár gyi la gos és ide o lo gi kus re cep ció

Spengler sze rint a tör té ne lem nem ért he tô meg a ter mé szet tu do má nyok tól el le sett

ka u zá lis ma gya rá zat mód szer ta ná val. A he lyes mor fo ló gi ai mód szert a tör té nel mi

szim bó lu mok ana lo gi kus ér tel me zé se al kot ja. Eb bôl a vizs gá lat ból ki de rül, hogy az
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em be ri tör té ne lem lé nye gi egy sé ge a kul tú ra, ami or ga niz mus, és a kul tú rák tör té -

ne te nem al kot egy be füg gô lán co la tot, amely nek ki tün te tett lánc sze me, mi több,

cél ja len ne a mo dern nyu ga ti tör té ne lem. Az egymástól lé nye gé ben füg get len kul -

tú rák sza bá lyos élet pá lyát fut nak be: meg szü let nek és fej lôd nek, hanyatlanak, majd

meg hal nak. A ha nyat lás sza ka sza ak kor kez dô dik, ami kor a kul tú ra ci vi li zá ci ó vá vá -

lik, itt tart most a Nyu gat. A ci vi li zá ció jel lem zô sza ka szai a tö meg ter me lés, tö meg -

de mok rá cia, im pe ri a liz mus, dik ta tú ra és a cezarizmus. Az ed di gi tör té ne lem ben 

a kö vet ke zô kul tú rák je len tek meg: Babilónia, Egyip tom, Kí na, In dia, a ma ja vagy az -

ték, az an tik vagy apollóni, az arab vagy má gi kus, a Nyu gat vagy fausti és az orosz.

A ma gyar Spengler-re cep ció ANyugatalkonya el sô kö te té nek meg je le né se után

két év vel bon ta ko zott ki. A vi szony la gos ké sést ma gya ráz zák a kor szak za va ros po -

li ti kai vi szo nyai: há bo rús ve re ség, for ra da lom, kom mün, el len for ra da lom. Az el sôk

kö zött Pauler Ákos fi lo zó fus írt a né met kul túr fi lo zó fus ról. A mél ta tó sza vak mel lett

azt a kri ti kát fo gal maz ta meg, hogy a Spengler-fé le tör té ne ti re la ti viz mus el lent mon -

dá sos, így nem tart ha tó. Ha „minden igaz ság csak egy-egy kul tú rán belülér vé nyes,

ak kor nyil ván nincs jo gunk meg for mu láz ni oly igaz sá got, mely minden kul tú rá ra

néz ve ér vé nyes.”3 Ek képp az egész spengleri tör té nel mi mor fo ló gia új sze rû le het

ugyan, de egye te mes alig ha. A nyu ga ti kul tú ra ha lá lá nak ví zi ó já ban sem hitt Pauler.

A kul tú ra sze rin te hal ha tat lan, csak a kul tú rát kép vi se lô kul túr né pek me rül het nek

ki he ge li á nus me net rend sze rint. Pauler bí rá la tá val a kor ve ze tô tör té né sze, Szekfû

Gyu la, va la mint Né met Lász ló is lé nye gé ben egyet ért. Szekfû össze ve ti Spengler és

Li ge ti Pál tör té né szi me to do ló gi á ját, mind ket tôt el íté li me cha ni kus jel le ge mi att,

de Li ge ti szem lé le tét még el fo gad ha tóbb nak tart ja. Fô leg azért, mert ná la a kul tú rák

nem hal nak meg, ha nem csak hul lám völgy be ke rül nek, hogy az tán új ra fel emel ked -

je nek. Spengler mód szer ta nát így fes ti le: „mint ha ócskaságokboltjában jár na, itt is,

ott is ki ra gad egy fi gu rát, egy mo men tu mot, s azo kat a gyer mek, vagy a dé mon tól

meg szál lott skru pu lus hi á nyá val fû zi kü lön bö zô lán cok ra, hadd el mél ked jék egy -

mással »egyi de jû leg« Pythagoras, Mohammed és Cromwell, más lán con, más »egy -

i de jû ség ben« Platon, az arab fi lo zó fus Avicenna és Go et he.”4 „Ócs ka sá gok bolt ja” –

az üz le ti élet hez mint az új kor ki fe je zô je len sé gé hez kö tô dô me ta fo ri kus fo gal ma -

zás Né meth Lász ló nál is sze re pet kap, nem Spengler, ha nem egy kor tár sa, Jacques

Maritain kap csán: „A ti zen ki len ce dik szá zad végkiárusításávalmeg je le nô szel le mi

fel len dü lés megint a val lás fe lé ve zet”,5 de ezt a val lá sos igényt a Maritain-fé le ka -

to li kus for ma liz mus Né meth sze rint nem tud ja ki elé gí te ni. Nem meg le pô, hogy az

üz le ti re to ri ka majd Adorno so kat hi vat ko zott Spengler-kri ti ká já ban is elô tér be ke -

rül: „Ha ma gát Spenglert akar nánk az ál ta la el ítélt ci vi li zá ció for ma nyel vén meg ne -

vez ni, ak kor ANyugat alkonya cí mû köny vet egy áru ház hoz kel le ne ha son lí ta ni,
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ahol olyan szá rí tott ol vas mány gyü möl csö ket bocsátanak áru ba, ami ket az in tel lek -

tu á lis üz let ve ze tô a csôd be ment kul tú ra áru tö me gé bôl ol csón be szer zett.”6

A tár gyi la gos Spengler-kri ti ka mel lett a né met or szá gi nem ze ti szo ci a lis ta ha ta -

lom át vé tel után erô tel je sen meg je le nik a ma gyar re cep ci ó ban a nem ze ti szo ci a liz -

must elô ké szí tô Spengler ké pe, el sô sor ban bal ol da li szer zôk tol la nyo mán. Ezt mu -

tat ja a Korunkcí mû er dé lyi fo lyó irat is, amely ben pél dá ul Neufeld Bé la két cikk ben

is a ná ciz mus leg je len tô sebb elô fu tá ra ként tart ja szá mon a né met fi lo zó fust.7 Ez 

a ten den cia majd Lu kács György nek Azésztrónfosztása cí met vi se lô pamf let jé ben

fog kul mi nál ni 1954-ben, a hi deg há bo rú in ten zív sza ka szá ban. De ma rad hely a nem

ide o lo gi kus fel hasz ná lás szá má ra is, el sô sor ban Ham vas Bé la, va la mint Szerb An tal

mun kás sá gá ban. Utób bi nak 1941-es, Avilágirodalomtörténetérôl írt köny ve má ig

élô, ta nul sá gos és nem szol gai al kal ma zá sa a spengleri mor fo ló gi á nak. Mint köz is -

mert, Spenglert Carl Schmitt-tel, Mar tin Heideggerrel és má sok kal együtt po li ti kai

ér te lem ben né met kon zer va tív for ra dal már nak szo kás tar ta ni. Ezt az irány za tot

Armin Mohler 1950-ben meg je lent, Die Konservative Revolution in Deutschland

1918–1932 cí mû köny ve óta több nyi re meg kü lön böz te tik a nem ze ti szo ci a liz mus -

tól, el sô sor ban azért, mert nem tá mo gat ta a faj el mé le tet. Ma gyar or szá gon az 1980-

as évek né hány elôz mé nye után, a rend szer vál tást kö ve tô en nem csak fel élén kült

az ér dek lô dés a té ma iránt, ha nem jog gal mond hat juk azt is, hogy Spengler-re ne -

szánsz bon ta ko zott ki.

A han da ban dá zó mód szer tan el len

Né meth Lász ló az esszé mû fa já hoz mér ten szisz te ma ti ku san, két írá sá ban ér té ke li

Spengler fi lo zó fi á ját. Elô ször 1934-ben az OswaldSpengler:JahrederEntscheidung,

majd 1936-ban a Fatalizmusvagyveszélytudat? cí mû ben. Ahogy az 1936-os cik ké -

ben el árul ja, ad dig Adöntésévei vel vi tat ko zott, ANyugatalkonyát vi szont nem tar -

tot ta szük sé ges nek meg is mer ni, mi vel „Ha Spengler ide ju tott, [...] nem le het túl sá -

go san fon tos, hon nan ju tott ide.”8 Nem rit ka az ilyen meg ol dás egy gon dol ko dó

élet mû vé nek meg is me ré se so rán. Vég té re is jog gal fel té te lez het jük, hogy a ké sôb -

bi da rab fej let tebb, mint a ko ráb bi, de leg alább is tar tal maz za a ko ráb bi lé nye gét.

Ez per sze nem min dig van így, de Spengler ese té ben nem áll tá vol az igaz ság tól.

Azon ban Né meth több hely rôl azt hall ja, hogy né ze tei Spengler nagy mû vét vissz -

han goz zák, an nak em lí té se nél kül. Amit át ve he tett vol na Spenglertôl, az leg in kább

a mar xis ta szo ci a liz mus, a li be ra liz mus, a ro man ti ka, a tö meg de mok rá cia és a nagy -

vá ros kri ti ká ja. Ez az ere de ti sé get érin tô kö rül mény, de szá má ra ez nem hiú sá gi

43

Farkas Attila: A történelemmel és a történelem ellen: Oswald Spengler és Németh László

6 ADORNO, Theodor W.: SpenglernachdemUntergang(ZuSpenglers70.Geburtstag)=DerMonat, 1950,
20. sz., 122.

7 NEUFELD Bé la: Anémetországimáglyák=Korunk, 1933, 6. sz., 472.; NEUFELD Bé la: Anemzetiszocia-
lizmusideológiája=Korunk, 1936, 1. sz., 4. A szer zô re és két írá sá ra KOSZTUR And rás: OswaldSpengler
magyarrecepciójaakétvilágháborúközött cí mû írá sa hív ta fel fi gyel me met.
http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjkwMQ==

8 NÉ METH Lász ló: Fatalizmusvagyveszélytudat? = NÉ METH: i.m. (1992), I., 260.



kér dés, ha nem kí ván csi sá gát kel ti fel. Va ló szí nû leg az is köz re játsz ha tott a Speng -

lerrel szem be ni ál lás pont já nak új bó li tisz tá zá sá ban, hogy a né met fi lo zó fus ak kor -

ra már a ná ciz mus kon tex tu sá ba is be le ke rült. Most e két írást egy te kin tet alatt

igyek szem ér tel mez ni.

Spengler a Nyu gat ha nyat lá sá ról szó ló, nagy nép sze rû ség re szert te vô opu sát egy

Senecától szár ma zó szál ló i gé vel zár ja: „Ducunt fata volentem, nolentem trahunt”9 –

„Vezetikavégzetekazakarót,anemakarótvonszolják”. Fa ta lis ta meg gyô zô dé se

sze rint az in di vi du á lis vagy kol lek tív cse lek vés ha tó kö re igen szûk kö rû. A je len ci -

vi li zá ci ó ja a pénz gaz da sá gá nak és a tö meg de mok rá ci á já nak kor sza ka, ami fel tar -

tóz tat ha tat la nul a cezarizmus fe lé ha lad. Csak két do log kö zül vá laszt ha tunk: vagy

a szük ség sze rû akar juk, vagy nem aka runk sem mit. Mi hát ak kor a kon zer va tí vok

te en dô je Spengler sze rint? Sem mi kép pen sem a múlt ba ré ve dés, saj nál ko zás az

arany kor, a kul tú ra vesz te és a ci vi li zá ció enyé sze te fö lött. Senecától to vább megy,

és egy má sik szó lás je gyé ben fo gal maz za meg a prog ra mot: „Ha nem tu dunk el le ne

ten ni, áll junk az élé re!” Már mû ve be ve ze tô jé ben ki je lö li az irányt: „S ha az új nem -

ze dék tag jai, je len könyv ha tá sá ra, a lí ra he lyett a tech ni ka, a fes té szet he lyett 

a ten ge ré szet és a megismeréskritika he lyett a po li ti ka fe lé for dul nak, ak kor szí vem

vá gyát tel je sí tik; en nél job bat az em ber nem is kí ván hat ne kik.”10 A mo dern mód -

sze rek hasz ná la ta Né meth Lász ló tól sem ide gen, de a mû vé szet kor sze rût len sé gét

nem tud ja el fo gad ni. Ez is köz re ját szik a to tá lis fa ta liz must el uta sí tó kri ti ká ja lé nye -

gé nek meg fo gal ma zá sá ban: „Han da ban dáz ni a tör té ne lem el len: ne vet sé ges; han da -

ban dáz ni a tör té ne lem mel együtt még ne vet sé ge sebb.”11

A „han da ban dá zás” a túl zás ba vitt re to ri ka, ami kor a me ta fo ra ural ja a gon dol -

ko dást és a gon dol ko dót is. Ab ban iga za van Spenglernek, hogy a ka u zá lis-po zi ti -

vis ta tör té nel mi ma gya rá zat el len ér vel, de át esik a ló túl ol da lá ra, és a me ta fo rák -

nak nem a mes te ré vé, ha nem a rab já vá vá lik. Olyan szim bó lu mok ra kell itt gon dol -

nunk, mint a spengleri „élet”, „ha nyat lás”, „pénz” vagy a Go et hé tôl át vett „Fa ust”.

Ezek hasz no sak, „ha nem túl sá go san szí vó sak”, de „Egy me ta fo ra, amely a tör té ne -

lem fö lött akar le beg ni, meg bosszul ja ma gát”12 – ír ja Né meth Lász ló Maritain el len,

de Spenglerre is egy ér tel mû en vo nat koz tat ha tó an. A túl haj tott re to ri ka el fe di

Speng ler elôl, hogy az em ber nem csak tör té nel mi lény, ha nem egyén ként utó pi kus

ener gi á val is bír. Eb ben az össze füg gés ben az utó pia nem a va ló ság el len van, ha -

nem ki egé szí ti azt. Lát szó lag pa ra dox mó don tör té nel met csi nál ni is csak az tud, aki

az utó pia je gyé ben túl lép a tör té nel men: „Utó pia nél kül a tör té ne lem ben csak alá -

me rül ni le het.”13 En nek az utó pi á nak az elô ké pe je le nik meg az an tik tra gi kus hô -

sök ben és a kö zép ko ri ke resz tény lo va gok ban, ezt akár a történelemi cse lek vés

„mély” utó pi á já nak is ne vez het nénk, utal va a né hány év vel ké sôb bi Kisebbségben
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ter mi no ló gi á já ra, bár itt még csak az op po zí ció má sik ele me kap ne vet, a „híg”.14

A híg utó pia ne vet sé ges sé té te lé ben Spenglernek tel je sen iga za van. Ez az utó pia -

tí pus a nagy vá ros, pél dá ul a Weimari Köz tár sa ság nagy vá ro sa i nak „in go vá nyos

tala ján szök kent szár ba, ilyen a SacrumImperiumról, a szov jet ál lam ról vagy a Har -

ma dik Bi ro da lom ról szôtt va la mennyi in ter na ci o na lis ta, kom mu nis ta, pa ci fis ta, ult ra -

mon tán, föderalista és »ár ja« áb ránd kép.”15 Mi bôl táp lál koz nak ezek? Bíz vást mond -

hat juk, hogy a ta laj- és gyö kér te len tö meg em ber, a heideggeri „das Man” ir ra ci o ná lis

fé lel mé bôl, aki, hogy ne fél jen, az op ti miz mus dokt ri ner nó tá já ra gyújt a tör té ne -

lem er de jé ben. Er re mond ja Né meth Lász ló: „A nap el len van nap er nyô; a va ló ság

el len nincs.”16

Spengler Adöntés éve i ben nagy tör té ne lem fi lo zó fi ai mo dell jét al kal maz za a né -

met le he tô sé gek szám ba vé te lé nek gya kor la ti cél já ra. Meg ál la pít ja, hogy a ci vi li zá -

ció át me ne ti ko rá ban élünk, ami kor Né met or szág elôtt kri ti kus évek áll nak. Ez a kor

az im pe ri a lis ta vi lág há bo rúk idô sza ka, amit ha nyat ló sza kasszá tesz a „fe hér” és 

a „szí nes” vi lág for ra da lom is. A ha nyat lás fel tar tóz ta tá sá nak, las sí tá sá nak, a né me tek

szá má ra ked ve zô vé té te lé nek esz kö zei: a po rosz szel lem és a cé zár ság. De Né met -

or szág ban saj nos nincs po ten ci á lis cé zár. Spengler né met, és né met cé lo kat kö vet,

ezt el kell fo gad nunk. Azon ban Né meth Lász ló, mint ma gyar és mint eu ró pai, nem

fo gad ja el Spengler esz kö ze it, mi vel ezek cél ja it is tor zít hat ják. Ilyen esz köz a re to -

ri kai han da ban dá zás, ami a leg rosszabb he lye ken tra gi kus jel mez be búj ta tott giccs -

ként áll ki a szín pad ra, ha son ló an a Spengler ál tal le né zett hit le riz mus hoz. És ilyen

a po rosz szel lem kon zer va tív fel ma gasz ta lá sa. Eb ben a te kin tett ben ez az új kon -

zer va ti viz mus pont olyan, mint a ré gi. A ré gi ne mes ség ben hisz, nem az új ban. Pe -

dig ép pen a spengleri ha nyat lás nak in du ló XIX. szá zad és a XX. szá zad ele je mu tat -

ta meg, hogy a szel lem ki tud ter mel ni új ne mes sé get is, és nem csak mér nö kö ket és

po li ti ku so kat, ha nem még in kább mû vé sze ket és fi lo zó fu so kat is.

Kul tú ra, ci vi li zá ció és a tech ni kai de ter mi niz mus

Né meth Lász ló vi lá go san lát ja Spengler két cél ját: a kul tu rá lis mor fo ló gia se gít sé gé -

vel meg is mer ni a tör té nel mi múl tat és meg jó sol ni a jö vôt. A múlt fel tá rá sá nak te -

kin te té ben a tör té nész két hi bát kö vet het el, ezek két szél sô ség ben öltenek tes tet.

A tör té nész el vesz het a ki csiny sé gek ka u zá lis ma gya rá za tá ban, de ugyan úgy el -

vesz het az óri á si to ta li tás ban is. Spengler ezen utób bi hi bát kö ve ti el. A nagy mor -

fo ló gia ná la el tor zít ja az áb rá zo lást: „nem tör té nel met ír, ha nem kul tú ra-szim bó lu -

mo kat al kot”.17 A he lyes út va la hol a két szél sô ség kö zött ke re sen dô, s ahogy Dilthey

és Szekfû Gyu la pél dá ja mu tat ja, meg is ta lál ha tó. Né meth ál ta lá ban elít élô en nyi -
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lat ko zott Szekfû po li ti kai ha tá sá ról, mi vel ab ból a fenn ál ló rend legitimálása kö vet -

kez het, de mint tör té nészt most nagy ra ér té ke li. Szekfû „szer ke zet-lá tó”18 tör té net -

írá sá val tet ten éri a fo lya ma tok di na mi ká ját anél kül, hogy a po zi ti viz mus vagy 

a mor fo ló gia dog ma ti kus rá cso za tát erôl tet né a meg tör tén tek re. Ez a „struk tu ra liz -

mus” meg ment het te vol na Spenglert is at tól, hogy az if jú-, fel nôtt- és öreg kor in di -

vi du á lis élet sé má ját ki fe je zô szim bó lu mot egy az egy ben át vi gye a kul tú rá ra.

Ugyan is nincs ilyen mik ro-mak ro meg fe le lés, a kol lek tív szint el tér az in di vi du á lis

szint tôl: az em be ri egyed (sze ren csés eset ben, el ke rül ve a ko rai ha lált) egy re öre -

gebb lesz, majd szük ség sze rû en meg hal; a kul tú ra azon ban ké pes a meg úju lás ra.

Ahogy meg újult pél dá ul a Karoling-kor sza kot kö ve tô en Nagy Ot tó val vagy a kö zép -

kort kö ve tô en a re for má ci ó val, és nem hal meg fel tét le nül, a Nyu gat is el ke rül he ti

ezt. Így te hát Spengler mind két cél ját el vétet te, nem tud ta meg is me ri a múl tat, és

et tôl nem füg get le nül, va ló szí nût len a prog nó zi sa is. Ez azt is je len ti, hogy Spengler

alapkategóriái, a kul tú ra és a ci vi li zá ció nem úgy mû köd nek, ahogy ô fel té te le zi.

Sze rin te a ci vi li zá ció a kul tú ra vissza von ha tat lan ha nyat ló sza ka sza, és ez a Nyu gat

vo nat ko zá sá ban a XIX. szá zad dal ve szi kez de tét. Né meth sze rint vi szont ci vi li zá ció

elôbb is meg je lent, már a ké sô kö zép ko ri érett sko lasz ti ka is az volt, ami után,

mond juk, Schiller ide je is mét kul tú rát ho zott lét re. Az sem igaz, hogy a kul tú ra tel -

je sen egy sé ges alak ta ni je len ség len ne. Min den kul tú ra, így a nyu ga ti, „fausti kul tú -

ra” is össze tett, nem ze tek kul tú rá já ból áll össze. „Az eu ró pai tör té net nem is más,

mint te rem tô ál la pot ba ju tott nem ze tek so ro za tos be lé pé se az eu ró pai kul túr fo lya -

mat ba”19 – hang zik a Hegelt idé zô kri ti ka, ami ad dig el megy, hogy Spenglerre nem

is a Nyu gat ha lá lá nak fi lo zó fu sa ként fog nak em lé kez ni, ha nem a kü lön bö zô kul tú -

rák össze ha son lí tó elem zô je ként. Mai né zô pon tunk ból te kint ve Né meth Lász ló eb -

ben té ve dett. Hogy mit írt Spengler, te szem azt, a gö rög, a nyu ga ti és az in dus

szám fo ga lom kü lönb sé gé rôl, ma már csak a spe ci a lis tá kat ér dek li, de hogy ho gyan

vé le ke dett pél dá ul a mo dern tech ni ká ról és a nagy vá ros ról, azt na gyon so kan

figye lem be ve szik, ahogy tet te azt Né meth Lász ló is.

A szó szi go rú ér tel mé ben Spengler nem tech ni kai determinista, amennyi ben nem

a tech ni kát tart ja a tör té ne lem vég sô, moz du lat lan moz ga tó já nak. De ki tün te tett

sze re pet tu laj do nít a tech ni ká nak a ci vi li zá ció, kü lö nö sen a nyu ga ti ci vi li zá ció ala -

ku lá sá ban. A tör té ne lem vég sô moz ga tó ja tu laj don kép pen ön ma ga, más kép pen: az

élô lény ként fel fo gott kul tú ra szük ség sze rû élet cik lus-rit mu sa, ami mö gé a meg is -

me rô em be ri el me már nem tud men ni. A tech ni ka egy idôs az em ber rel, sôt vissza -

nyú lik an nak ál la ti lé té hez. Az ál lat már bi zo nyos sza bad sá got él vez a nö vénnyel

szem ben, a tér ben tör té nô moz gás sza bad sá gát. Az em ber ra ga do zó, nem fi zi o ló giai -

lag, ha nem lel ké ben. Ural kod ni akar a ter mé sze ten: „Mert zsák mány a vi lág! S e tény -

bôl nôtt ki vé gül is az em ber kul tú rá ja.”20 A for ga tó könyv nagy vo na lak ban így néz

ki: az ura lom ér de ké ben, a be széd se gít sé gé vel az em ber tár sa dal mat hoz lét re, fel -
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ad va ere de ti in di vi du a li tá sát, ez a mun ka meg osz tás ré vén le he tô sé get nyújt az ipari

for ra da lom nak, lét re jön a ci vi li zá ció, köz pont já val, a metropolisszal együtt. Ek kor

úgy tû nik, az em ber gyô zött, de jön „a ter mé szet mély és csen des bosszú ja”,21 és az

em ber sa ját al ko tá sá nak rab szol gá já vá vá lik a nagy vá ros ban. Vé gül a ci vi li zá ció

tör té nel mi mér cé vel mér ve rö vid idô alatt fel éli min den szel le mi tar ta lé kát, és a né -

pes ség vissza zu han a tör té ne lem elôt ti kor ba, fellahnép pé vá lik. Né met Lász ló vi -

tat ja ezt a for ga tó köny vet, a nagyváros=civilizáció egyen let mel lett lát ja a vidék=

kultúra egyen let le he tô sé gét is, még pe dig pont a tech ni ka ha tá sá ra, „mely ki ürí ti 

a gyá ra kat és szét szór ja a vá ro so kat, mi u tán meg töm te és fel húz ta ôket”.22 A Kert-

magyarországhar ma dik utas prog ram ja szó lal meg itt, ami egya ránt ta gad ja a fa lu -

si, il let ve a nagy vá ro si nyo mort, és az em be ribb élet le he tô sé gét mu tat ja meg azok

fölött.

1940

Né meth Lász ló a há bo rú má so dik évé ben is köz re ad egy írást, amely nek cí me csak

egy kis mó do sí tás ban tér el Spenglerétôl: Adöntéséveire. Az esszé nem a spengleri

tör té ne lem me ta fi zi ka elem zé se, ha nem az eu ró pai há bo rú ér té ke lé se ma gyar szem -

pont ból, a spengleri jós lat fel hasz ná lá sá val. A há bo rú, ahogy Spengler elô re je lez -

te, ki rob bant. 1939 szep tem be ré ben Hit ler Sztálinnal szö vet ség ben le ro han ta és

fel osz tot ta Len gyel or szá got, ez ki vál tot ta az Egye sült Ki rály ság és Fran cia or szág

had üze ne tét Né met or szág nak, no vem ber vé gén a Vö rös Had se reg meg tá mad ta

Finn or szá got, 1940. áp ri lis 9-én Hit ler négy óra alatt el fog lal ta Dá ni át és még

ugyan eb ben a hó nap ban Nor vé gia je len tôs ré szét, ahon nan a brit csa pa to kat jú ni -

us ra tel je sen ki szo rí tot ta. Ez zel egy idô ben Lu xem bur gon, Hol lan di án és Bel gi u mon

ke resz tül el in dult a né met tá ma dás Fran cia or szág el len, a né met gyô zel met a jú ni -

us 22-ei fegy ver szü net rög zí tet te. Jú ni us 10-én meg kez dô dött a lé gi há bo rú, ami

ang li ai csa ta né ven vo nult be a tör té ne lem be. Né meth Lász ló sze rint: ami re a né -

met gyô zel mek rá vi lá gí tot tak, az „Eu ró pa rot ha dá sa”23. Ez már ed dig is sejt he tô volt

Spengler di ag nó zi sá ból, de ez azt is mu tat ja nagy ban, amit a ma gyar vi szo nyok ki -

csi ben: a ka pi ta lis ta vi lág be teg sé gét. A be teg ség gyógy ke ze lé se is eu ró pai ügy lesz,

amit az erô vi szo nyok fog nak meg ha tá roz ni, s hogy Ma gyar or szág gal mél tá nyo san

fog nak-e bán ni, az fö löt tébb bi zony ta lan. A dön tés évei ezek, ha zánk a leg rosszab -

bat, a vér ál do za tot ed dig el ke rül te, de saj nos ez egye se ket ar ra vitt, hogy „a vi lág -

há bo rú ese mé nye i hez szél jegy ze tet ír tak szél jegy zet re, s druk kol tak és re mé nye ket

tar tot tak szó val nap ról nap ra”.24 Fe le lôt len spe ku lá ció ez, ami nem vesz tu do mást

a nagy fo lya ma tok vég zet sze rû sé gé rôl. Ugyan ak kor az sem he lyes, ha tel je sen át -
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ad juk ma gun kat a tör té ne lem nek, és sem mi lyen kö ve ten dô prog ra mot nem fo gal -

ma zunk meg, mert ak kor biz tos, hogy el pusz tu lunk. Er re utal a ha son lat: „Az iga zi

prog ram olyan, mint víz ben az úszás, vagy go lyó ve rés ben a le ha sa lás”.25

Ezt a prog ra mot a ma gyar írók szá má ra négy pont ban fog lal ja össze: 1. „A ma gyar

író nak a né pi be kell le hú zód nia.”26 Azért, mert a ma gyar tár sa da lom ban et ni ka i lag

csak az al só nép osz tály ma gyar, a fö löt te lé vôk nem iga zán. Köl csö nös egy más ra -

utalt ság van az író és a nép kö zött, az író kö zeg nél kül és a nép iro dal mi kul tú ra

nél kül egya ránt elv ész. 2. „A nép be hú zó dás s a né pi ség nem egé szen ugyan az.”27

Az író és a nép köl csön vi szo nya nem je len ti azt, hogy a né pi nek kel le ne len nie 

a szel le mi ká non nak. A né pi kul tú rá ban sok eset le ges ség van, rá adá sul szû kül is a ha -

tó kö re a mo der ni zá ció jó és rossz ha tá sai mi att. Össze kell ezért kap csol ni a ré gi

ma gyar iro da lom mély ré te gé vel, ami egy szer re volt eu ró pai és ma gyar. 3. „A ma gyar

író ke le ti nép; test vé re it Ke let né pei közt ke re si.”28 Ke let alatt itt Ke let-Eu ró pa ér -

ten dô, egé szen az Urálig. Az itt élô né pek kel a ma gyar ság sors- és kul tu rá lis kö zös -

ség ben él, ve lük kell szö vet kez ni, sem mi kép pen sem kor má nya ik kal. Ezek a kor má -

nyok ugyan is se hol nem fe lel nek meg a né pek lel ki sé gé nek, leg ke vés bé nyil ván 

a Szov je tu ni ó ban, de ez az el nyo más is a né pek szo li da ri tá sát erô sí ti. 4. „A ma gyar

író hisz ma gá ban, né pé ben s ke let ro kon né pe i ben.”29 Hi te azon ala pul, hogy az ô gon -

dol ko dá sa mél tó iga zán az em ber ér té ké hez, és ezt az ál la mok nak is tu do má sul kell

ven ni ük, ha fenn akar nak ma rad ni. A ki ált vánnyá éle se dô esszé Ke let-Eu ró pa kül -

de té sét egye te mes sé fo koz za: „lel ke gyôz ni fog a ma ga és má sok bi lin cse in...”30

1940-ben a vi lág há bo rú ese mé nyei Né met Lász lót a Nyu gat ha nyat lá sá ról gyô -

zik meg, ek kor ke rül legközelebb Spengler tör té nel mi ví zi ó já hoz. Ez ma gya ráz za,

hogy ek kor már nem hisz a nyu ga ti kul tú ra meg úju lá si le he tô sé gé ben, és a ma gyar -

ság jö vô jét a Ke let hez kap csol ja, idô le ge sen fel ad va ez zel a har ma dik utas Ke let-Kö -

zép-Eu ró pá ról szó ló esz mé jét. Nem a ke le ti kor má nyok kal ke re si a szö vet sé get, ha -

nem a né pek kel. A po li ti kai in téz mé nyek leg fon to sab bi ká nak és alap já nak, az ál lam -

nak le ér té ke lé se, má sod la gos sze re pe meg fi gyel he tô Spenglernél is. A kul tú ra élet -

rit mu sa a dön tô, nem az in téz mé nyek me cha niz mu sa. Sze rin te az orosz kul tú ra még

fej lô dé sé nek vi szony lag ko rai sza ka szát éli, és a bol se vik ál lam ha ta lom csak át me -

ne ti je len ség lesz. Az orosz kul tú ra jö vô jét ma is csak la tol gat hat juk. A bol se vik

állam tör té ne ti leg va ló ban át me net nek bi zo nyult, de meg le he tô sen hosszú át me -

net nek, mér he tet len szen ve dést és iga zi ha nyat lást hoz va a meg hó dí tott né pek szá -

má ra. Ezt ké sôbb Né meth Lász ló is vi lá go san lát ta és érez te.
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Ko vács Gá bor

NémethLászlóésatechnológiaivilágcivilizációkritikája1945után1

Elôzmények

Né meth Lász ló élet pá lyá ján a II. vi lág há bo rú ide jén egy új al ko tói kor szak nyí lik meg.

1939-ben a nagy vi tát ger jesz tô Ki sebb ség ben a csúcs pont ja és le zá rá sa an nak 

a kor szak nak, amely ben az elit-te ó ria az asszi mi lá ci ós prob le ma ti ká val kap cso ló dik

össze.2 A két ség kí vül igen csak prob le ma ti kus írás ál tal ki rob bant vi ta ha tá sá ra a há -

bo rú éve i ben fo ko za to san át ér tel me zi mon dan dó ját: a ki sebb sé gi lé te zés kon cep ció -

ja mö gül ki ko pik az et ni kai di men zió, és egy új koncepcionális ke ret be il lesz ke dik:

a vi lág ci vi li zá ció fo gal ma ke rül a köz pon ti hely re. Az 1943-as Nagy vá ra di be széd -

ben ez a for du lat már vi lá go san lát ha tó.

„A nagy né pek mil li ói épp úgy ki sebb ség ben van nak a ma guk bi ro dal ma i ban, mint

a kis né pek ve lük szem ben. S gon dol junk In di á ra, Kí ná ra, Af ri ká ra, Dél-Ame ri ka szí -

nes mil li ó i ra. Nem más fél ezer mil lió em ber van itt ki sebb ség ben öt száz mil li ó val

szem ben, ha nem két ezer mil lió az öt tel vagy öt ven nel. [...] Mi ez a ki sebb ség be sod -

ró va rázs lat? Mi zú dít a fe hér em ber re is szá za dok óta nem kós tolt szen ve dé se ket?
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lít ja szem be. Er re vo nat ko zó an POSZLER György: Benn szü lött böl cse let. Né meth Lász ló: Ki sebb ség ben –
szub jek tív kom men tá rok = Uô: Von zá sok és ta szí tá sok. Bp., Li get Köny vek, 1994, 290–333. Vekerdi
Lász ló sze rint a Ki sebb ség ben Né meth Lász ló szel le mi el ma gá nyo so dá sá nak, ki sebb ség be ke rü lé sé nek
a ter mé ke. „Ki sebb ség ben könnyen el ho má lyo sul a lá tás. 1939 ta va szá nak vész ter hes fel hôi alatt
Németh Lász ló tisz ta te kin te te sem vet te ész re, hogy som más ti po ló gi á ja ön cson kí tás ra kény sze rí te né
a ma gyar iro dal mat, hogy szán dé ka el le né re ki sebb sé get kre ál na ma ga is.” VEKERDI Lász ló: Ki sebb ség -
ben. Eu ró pa há rom tör té ne ti ré gi ó já ról = Uô: A Sors kér dé sek ár nyé ká ban. Ka lan do zá sok Né meth Lász ló
vi lá gá ban. Ta ta bá nya, Új For rás Köny vek, 1997, 229. Grezsa Fe renc: „A gon do lat me net sum má ja: ví vó -
dó ma gyar ság tu dat; al kal maz ko dás és ön meg ôr zés, vál la lás és ta ga dás, kon ven ció és hu má num am bi -
va len ci á ja. Ez az el lent mon dá sos ság szer ve sen kö vet ke zik a Né meth Lász ló ra és a né pi moz ga lom ra
jel lem zô sa já tos an ti im pe ri a lis ta nem zet szem lé let bôl. En nek az erô sen ér zel mi jel le gû és eti ka i lag mo -
ti vált pat ri o tiz mus nak – Ki rály Ist ván ta lá ló ok fej té se sze rint – az iden ti tás fél tés, a jel lem hang sú lyo zás
a fô is mér ve. Ezért ke ve re dik benne a kul tu rá lis ko lo ni a liz mus el le ni til ta ko zás et ni kai ér zé keny ség gel,
a szo ci á lis fe le lôs ség tu dat for ra dal mi de zil lú zi ó val, a ke let-eu ró pai hely zet ér zék antiracionalizmussal.
Egy pil la nat ra úgy tû nik Né meth szá má ra, hogy a szét esés sel fe nye ge tett né pet a fa ji ko hé zió ment he -
ti meg. Jó szán dék ból fa ka dó gon do la ti hi ba, me lyet majd a Szekfû-ta nul mány ban kor ri gál.” GREZSA
Fe renc: Né meth Lász ló há bo rús kor sza ka 1938–1944. Bp., Szé pi ro dal mi, 1985, 59–60. Trencsényi Ba -
lázs a ko ra be li ri vá lis nem zet-dis kur zu sok kon tex tu sá ban el he lyez ve egy fe lôl a historicista és a po pu -
lis ta ká non met szés pont já ban le vô, más fe lôl az azok tól el is ha tá ro ló dó mû nek tart ja a Kisebbségbent.
TRENCSÉNYI Ba lázs: Az »al kat-dis kur zus« és Bibó Ist ván po li ti kai pub li cisz ti ká ja = Meg ta lál ni a sza bad -
ság rend jét. Ta nul má nyok Bibó Ist ván élet mû vé rôl. Szerk. DÉ NES Iván Zol tán, Bp., Új Man dá tum, 2001,
189–193. Füzi Lász ló, a leg utób bi Né meth-mo nog rá fia szer zô je így vé le ke dik: „A szel le mi elem zés hiá -
nya jel lem zi a [...] Ki sebb ség ben cí mû írást, röp ira tot. [...] Né meth eb ben a kor szak ban szel le mi leg is mét
közelebb ke rült Sza bó De zsô höz. [...] meg te rem tet te – a mí tosz al ko tás ra egyéb ként is meg vol tak a haj -
la mai – az örök, s így bár mi kor fel ele ve nít he tô ki sebb sé gi pszi chó zist. Alap ve tô en sé rel mek re kon cent -
rá ló, kis né pi gon dol ko dás mód volt ez, a prob lé ma kör gaz da sá gi-tör té ne ti-szo ci o ló gi ai össze füg gé se it
Né meth még csak meg sem em lí tet te. [...] A sors ma gyar ság ná la te hát egy szer re volt er köl csi, tör té ne -
ti és kul tu rá lis ka te gó ria, ha an nak le het ne vez ni, hi szen tar tal mát pon to san nem ha tá roz ta meg, a je -
len ség kört pe dig hoz zá kap csol ta az asszi mi lá ció fo lya ma tá nak kü lön bö zô ré te ge i hez. A sors ma gyar ság
meg élé sét így »fa ji« kér dés ként is ér tel mez te.” FÜZI Lász ló: Al kat és mû. Né meth Lász ló 1901–1971.
Po zsony, Kalligram, 2001, 409., 410., 412.



A tech ni ká val szö vet ke zett mar ta lóc: a gé pe sí tett ha tal mas ko dás. [...] ször nyû ra ga -

do zó te he tet len ség van az em ber rel szö vet ke zett gép ben: nem bír meg áll ni a lel kek

le i gá zá sá ban. [...] A na pon ként vál to zó el len sé ge ken túl a mi har cunk is ez el len az

em ber gép ken ta ur el len fo lyik. [...] Hogy har col jon a vé res gép er kölcs el len, aki nem

akar em ber tár sai lel ké be ti por ni, mint szö vet sé ge se? Mik a ki sebb sé gi harc mo dor

örök sza bá lyai? [...] El jött az idô, ami kor Eu ró pá nak is gand hiz mus ra van szük sé ge.

De Gand hi moz gal mát In dia óri á si mé re tei, év ez re des moz du lat lan sá ga s az an go -

lok óva tos sá ga szab ja meg. Eu ró pa vál to zé ko nyabb kis né pe i nek, na gyobb sa nyar -

ga tás ra, egy ak tí vabb gand hiz mus ba kell öltözniök. Ide gen ez a harc mo dor Eu ró pá -

tól? Szo mo rú vol na, ha az len ne. Azt je len te né, hogy hi á ba né zett két ezer éven át

Jé zus alak já ra.”3

Világcivilizációésértelmiségitársadalom

Vi lág ci vi li zá ci ó ról be szél ve Né meth Lász ló tu laj don kép pen azt ír ja le, amit ma nap -

ság globalizációnak szo kás ne vez ni: az eu ró pai modernitás ex port ját és mu tá ci ó ját

az Eu ró pán kí vü li kul tú rák ban. A ma gyar és ke let-eu ró pai prob le ma ti ka en nek ré -

sze ként je le nik meg. A há bo rú utá ni évek ben ez ter mé szet sze rû leg ma gá ban fog lalja

a gyar mat bi ro dal mak szét esé sé nek kér dés kö rét. Élén ken fog lal koz tat ják az In di á ban

vég be me nô ese mé nyek, kö zép pont juk ban Gand hi val,4 aki re egyéb ként már a 20-as

évek ben fel fi gyel. Ez szük ség kép pen az ér tel mi sé gi és a ha ta lom vi szo nyá nak új ra -

gon do lá sát is ma gá val hoz za. Né meth szá má ra ez nem csu pán el mé le ti prob lé mát

je lent. Or szá gos is mert ség gel bí ró ve ze tô író ként idô rôl idô re be lép a köz sze re pet

vál la ló ér tel mi sé gi po zí ci ó já ba. Jól le het rend kí vül nagy csa ló dás ként éli meg az Új

Szel le mi Front ku dar cát, mind azon ál tal 1942-ben ô is ott van an nak a lillafüredi

író ta lál ko zó nak az elô adói kö zött, ame lyen az írók is mét csak a ha ta lom kép vi se lôi -

vel ta lál koz nak.5 Az 1943-as szár szói kon fe ren cia egyik sztár-elô adó ja nagy vi tát

ger jesz tô elô adá sá val pe dig ép pen ô. Eb ben a Ta nú-kor szak elit kon cep ci ó ját6 új ra -

fo gal maz va, egy ér tel mi sé gi tár sa da lom tab ló ját raj zol ja fel egy har ma dik utas ví zió

ke re té ben.
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3 NÉMETH László: A minőség forradalma. Kisebbségben I–II. Bp., Püski, 1992, II., 1294–1295.

4 Erre vonatkozóan lásd FÜZI: i. m. (2001), 541.

5 A lillafüredi írói ér te kez let (1942. no vem ber). Jegy zô könyv. Szerk. KRISTÓ NAGY Ist ván. http://ezred-
veg.vasaros.com/z/html/zk_Antologia_A_lillafuredi_iroi_ertekezlet.html A ta lál ko zó tör té ne té nek fel dol -
go zá sa STANDEISKY Éva: Nem zet fél tôk. Írók, po li ti ku sok, ka to nák 1942-ben Lillafüreden. I–II. = 2000,
1999, 7–8. sz., 44–53.; 47–56.

6 Er re és Né meth Bibóra gya ko rolt ha tá sá ra vo nat ko zó an lásd KO VÁCS Gá bor: Az „ins pi rá ló ha tás". Né -
meth Lász ló tör té ne lem fel fo gá sa, elit el mé le te, Eu ró pa-ké pe, po li ti kai kon cep ci ó ja és Bibó Ist ván ezek hez
va ló vi szo nya. http://www.forrasfolyoirat.hu/0311/kovacs.html



NémethLászlóésazutópia

Ezt a ví zió nem új: 1935-ben Ka pá sok cí met vi se lô esszé-utó pi á já ban, iro dal mi for -

má ban már ki fej tet te. Né meth ek ko ra már mély sé ge sen ki áb rán dul a po li ti ká ból. Túl

van a Göm bös-fé le re for mok hoz fû zött il lú zi ói szer te fosz lá sán és az ur bá nus ok ál -

tal ve he men sen kri ti zált Új Szel le mi Front ku dar cán. (Eb be a kö ze le dé si kí sér let be

a két fél más és más el vá rá sok alap ján ment be le: Göm bös le gi ti má ci ó já nak, tár sa -

dal mi tá mo ga tott sá gá nak nö ve ke dé sét re mél te, míg a né pi moz ga lom ve ze tô írói 

– Né meth, Illyés, Móricz – ab ban re mény ked tek, hogy ké pe sek rá ven ni a po li ti kai

ha tal mat az ál ta luk alap ve tô nek tar tott tár sa dal mi re for mok ra.) Né meth – szo ká sa

sze rint – na gyon ér zé ke nyen re a gál a tör tén tek re: meg hir de ti a vissza vo nu lás 

a bel sô kör re prog ram ját, ám a Ta nú-évek ben ki mun kált mi nô ség szo ci a liz mus és az

ez zel össze fo nó dó Kertmagyarország kon cep ci ó ját a leg ke vés bé sem ad ja föl. Ha

nincs re á lis po li ti kai le he tô ség a vál to zás ra, ak kor vál lal ni kell az utó pi át, amely ér -

tel me zé se sze rint a leg ke vés bé sem a va ló ság elô li me ne kü lés. Se gít ab ban, hogy

ké pe sek le gyünk or run kat a tör té ne lem ár ja fö lött tar ta ni; meg óv ben nün ket at tól,

hogy a tel jes pers pek tí va vesz tés ál la po tá ban alá me rül jünk a szennyes ára dat ban.

A Ka pá sok mö göt ti szán dék te hát: a kor rossz va ló sá gá val szem ben egy utó pi kus

pers pek tí vát fel mu tat ni.

Az utó pia uta zás-mo tí vu mát itt az álom he lyet te sí ti. Az író, mi u tán hi á ba pró bál

szó ba el egyed ni a sá tor kôi bir tok szô lô jé ben dol go zó szôlômunkásokkal, re zig nál tan

ál la pít ja meg: az ér tel mi ség és a „nép” nem csak két, kü lön bö zô vi lág ban él, ha nem

két, kü lön bö zô nyel vet is be szél, s két sé ges, le het-e egyál ta lán át hi dal ni ezt a tá vol -

sá got.7 Az tán el al szik a szô lô tô kék kö zött, és az utó pia vi lá gá ban éb red föl. A leg -

el sô be nyo más: a szel le mi és két ke zi mun ka kö zöt ti sza ka dék itt nem lé te zik: a met -

szô ol lót for ga tó mun ká sok vers mon dás ban ver se nyez nek: Cso ko na it sza val nak. Az

írót ha son szô rû nek ki já ró ben sô sé ges ség gel fo gad ják. A Né meth Lász ló ál tal el kép -

zelt jö vô ben va gyunk: Kö zép-Eu ró pá ban ma gyar ve ze tés sel gyô zött a ka pás for ra -

da lom, az ál lam töb bé nem lé te zik, he lyé be a mi nô ség szo ci a liz mus el vei alap ján

mû kö dô szö vet ke ze tek há ló za ta lé pett. Ma gán tu laj don he lyett kö zös bir tok lás, ego -

is ta és el szi ge telt in di vi du u mok egyé ni hasz not szem elôtt tar tó kon ku ren ci á ja he -

lyett kis kö zös sé gek ne mes ver sen gé se a rend sze re sen meg szer ve zett fi zi kai és szel -

le mi olim pi á kon. A mennyi sé gi ter me lés XIX. szá zad ból meg örö költ gi gan to má ni á ja

he lyett a mi nô ség ver se nye, a va ló sá gos modernitás ho mo oeconomicusa he lyett az

al ter na tív modernitás ho mo aestheticusa. Az ön szer ve zô dô kis kö zös ség ben min den -

ki ér tel mi sé gi és fi zi kai ter me lô egy sze mély ben. Né meth a XIX. szá za di utó pis ta
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7 „A ma gyar gon dol ko zó nem fér het töb bé a nép hez. Köz ben van ez a picsi-pa csi tol vaj nyelv, me lyen az
ál lat or vos szól hoz zá juk, s annyi ál lat or vos a nép és kö zép osz tály ri deg ha tá ra in. A nép Eötvös-kol lé -
gi u ma! Mi lyen kö zel kép zel tem hoz zá még nem rég is magamat. S el úszott, évek re megint. Nincs meg
bennünk a Szent Ber nát tü ze, azt hisszük, a csa lá dunk hoz va gyunk gyön gé dek, s ma gunk va gyunk
gyön gék. A tokajiaknak iga zuk van, hogy el húz nak mel let tem né ma sor ban; min den gya nak vás és né ma -
ság jo gos a bir to kos ve jé vel szem ben, min den bir to kos sal s a va gyon min den ve jé vel szem ben, elég gé
meg gyö tör ték. Közébük kell száll ni, el hagy ni a hi va talt, kü lö nö sen most a Nagy Csa lás után, ami kor el -
osz lott a ha zug re mény, a fölülrôl se gí té sé. Nem fölülrôl, alul ról kell se gí te ni, vál lal va a sors kö zös sé get.”
NÉMETH László: A minőség forradalma. Kisebbségben. i. m. (1992), II., 809.



ha gyo mányt kö ve ti, ami kor meg raj zol ja kép ze let be li kö zös sé ge kör vo na la it: kéz -

mû ves, föld mû ve lô és ér tel mi sé gi sze re pek nem vál nak szét, és nem lesz nek ha talmi

hi e rar chia alap já vá. A kö zös sé gi ebéd lô ben Keatset sza val nak, és gö rög drá ma író -

kat ol vas nak – ter mé sze te sen an gol és gö rög ere de ti ben. A ter mé szet ka pi ta lis ta ki -

zsák má nyo lá sa – em ber em ber ál ta li ki zsák má nyo lá sá hoz ha son ló an – im má ron 

a múl té: a koz mosz hoz va ló vi szony egy faj ta új-po gány ter mé szet val lás ke re té ben

reszakralizálódik. A na pot meg ko ro ná zó at lé ti kai ver senyt kri ti zá ló írót a Ver seny -

bí ró – Né meth mi nô ség szo ci a liz mu sát össze fog lal va – a kö vet ke zô kép pen ok tat ja ki:

„Úgy lá tom – mond tam gú nyo san –, az at lé tá i tok nem dob ják túl a ré gi e ket. – Nem,

de gö rö gül job ban tud nak. A mi nyo mun kon egész Eu ró pa bar bár ság nak tart ja ma

már az egyes re kor do kat. Em ber ség ver se nyez em ber ség gel, kö zös ség kö zös ség gel.

– S a he gyen a két Cso ko nai-idé zô, ôk nem mint egyé nek ver se nyez tek s egy ben:

az idé zés ben? – kér dez tem még in ge rül ten, de már cso dál koz va. – De hogy nem. 

A ka pás élet csu pa ver seny. Ha két em ber ki megy fát vág ni, min dig két fát vág ki,

és a fa vá gás ból is ver seny lesz: a dön tés nek, gallya zás nak, tönk ki ásás nak, fel da ra -

bo lás nak meg van nak a se bes ség- és mi nô ség pont jai. A kert ágyá sa i ban, a gyü -

mölcs fák ágán ver seny ered mény vi rít és csüng, mint Az Est ki ra ka tá ban vas ár nap

dél után, s egy el més mon dat jó pon tot ug raszt ki a hall ga tók fe jé ben a jel zô táb lán.

De azért a leg ügye sebb fa ki dön tô vagy sza kács is csak ak kor tart hat iga zi el is me -

rés re szá mot, ha az em ber ség más pont ja in is sok jó pont ja van. – Ez még min dig

in di vi du a liz mus – bök tem ki az os to ba szót. – Té vedsz. A ver seny nek nem az a cél -

ja ná lunk, hogy egy is ten le gyen s a töb bi bá mu ló, ha nem hogy a cso por tok bel sô

szer ke ze te – az egyé nek rend je a cso port ban – a cso por tok ver se nyé ben helyt áll -

jon. – S e cso por tok megint csak egyé nek, ugye, na gyobb cso por tok ban s így föl fe -

lé? – kér dez tem én, mert ab ban, amit a Bí ró egyé ni ség rôl és kö zös ség rôl mon dott,

a magam ál mát is mer tem fel. Igen, a ver seny zôk nek ez a hi e rar chi á ja a kö zös ség -

ben: ez Eu ró pa. – Ez volt Gö rög or szág, ez a civitásokra épült ró mai Im pé ri um, s ez

a kö zép kor ke resz tény köz tár sa sá ga. S en nek az el len té te: Ke let és Bi zánc – ki ál tot -

tam én föl bol do gan. Elébb még in ge rült vol tam, hogy gon do la ta im nak ily bam ba

bá mu ló já vá tett e fur csa hely zet, de most akár hü lye ként is él tem vol na itt to vább,

csak hogy ami idá ig társ ta lan ver gô dött agyam ban, a vi lág ban lát has sam vég re.”8

A Né meth-fé le utó pia ma gán vi se li an nak a né met kul túr kri ti kai tra dí ci ó nak az

ek lek ti kus sá gát, amely hez a né met Tat-kö rön ke resz tül kap cso ló dik.9 Elit iz mus és

szo ci a liz mus, a par la men tá ris de mok rá ci á val szem be ni gya nak vás, po li ti ka csö mör,

a konk rét egye di irán ti von zó dás, az élet ide gen abszt rak ci ók irán ti aver zió, a ter -

mé szetközeliség di csé re te, a XIX. szá za di ha la dás hit el uta sí tá sa és a he ro i kus pesszi -

miz mus nak mint a cse lek vés ve zér fo na lá nak aján lá sa jól meg fér együtt eb ben 

a gon do lat kör ben. A táj ha za – a Ka pá sok ide á lis tár sa dal ma en nek re a li zá ci ó ja – az

em ber át lát ha tó és élet te li ott ho na, a na gyobb, az egyes em ber szá má ra abszt rak -
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8 Uo., 832.

9 FAR KAS Já nos Lász ló: Mi nô ség, vál lal ko zás, re form. Né meth Lász ló a Tat-kör von zá sá ban = Uô: Vi lág ra
jön ni. Ér tel me zé sek. Bp., Cserépfalvi, 1995, 28–46. A Tat-kör re vo nat ko zó an lásd HERF, Jeffrey: Reac -
tio nary modernism. Technology, culture, and politics in Weimar and the Third Reich. Camb rid ge, Cam brid ge
University Press, 1996, 197.



ci ó ként lé te zô po li ti kai egy sé gek al ter na tí vá ja. A ter mé szet ben va ló ott ho nos la ko -

zás mo tí vu ma és par la men ta riz mus kri ti ka a Táj ha za és al kot mány cí mû, ugyan csak

1935-ös írás ban ugyan an nak a gon do lat me net nek a két, egymást kö ve tô lé pé se.10

NémethLászlóa„létezôszocializmus”világában

A há bo rú után, 1945 és 1948 kö zött a hód me zô vá sár he lyi ta ní tás évei kö vet kez nek.

Ezt az idô sza kot utóbb éle te leg ter mé ke nyebb idô sza ka ként em le ge ti: az óra adók

ki rály sá gá ról be szél. 1947-ben, a Ma gyar Kö zös ség el le ni per ide jén erô tel jes tá ma -

dá sok érik: a saj tó a szer ve zet egyik ide o ló gu sa ként em le ge ti. Bibó Ist ván – aki ek -

kor a má so dik Vá lasz ban szer zô tár sa – po li ti kai esszé i ben kö vet ke ze te sen igyek szik

vissza uta sí ta ni a vá da kat és meg vé de ni Né met het. 1948-ban tá vo zik Hód me zô vá -

sár hely rôl: ezu tán egy nyug ta lan idô szak kö vet ke zik – van olyan év, ami kor ti zen -

öt ször vált la kó he lyet. Te vé keny sé gé nek egy re na gyobb ré szét te szi ki a for dí tás;

re gény és drá ma meg je len te té se az ide o ló gi ai el vá rá sok mi att mind ne he zebb. 

Az 1949-tôl be kö szön tô Rá ko si-érá ban az ô élet hely ze te is alap ve tô en meg vál to zik.

A mi nô ség szo ci a liz mus har ma dik utas ide o ló gu sá ra – aki 1943-as szár szói be szé dé -

ben ar ról be szélt, hogy a há bo rú után ide gen ha ta lom ál tal tá mo ga tott po li ti kai rend -

szer jö het – ne mi gen van szük sége a ki épü lô to ta li tá ri us dik ta tú ra ve ze tô i nek. 1945

elôtt, a Horthy-kor szak au tok ra ti kus par la men ta riz mu sá ban a po li ti kai ha ta lom tár -

gyalt az írók kal – Új Szel le mi Front, 1942-es író ta lál ko zó –, és ô min dig ott volt az

ér tel mi sé gi ol da lon – most más a szi tu á ció. Bár a ha tal mi rep re zen tá ció szem pont -

já ból az elit-ér tel mi ség fon tos, itt már csak iga zo dás ra van mód; leg jobb eset ben

társutasként jö het szó ba, aki nek fe je fö lött min dig ott le beg a meg sem mi sí ten dô el -

len ség gé tör té nô át mi nô sí tés le he tô sé ge.

A meg vál to zott hely ze tet jól ér zé kel te ti 1955. jú li us 3-ai ta lál ko zó ja Rá ko si val,

aki te le fo non ren del te ti ma gá hoz az írót. Ért he tô mó don szo rong va megy el az au di -

en ci á ra, ame lyen ki de rül, hogy a párt ve zér sze ge di bör tön évei alatt a Ta nú rend -

sze res ol va só ja volt. Ez nem iga zán te szi bol dog gá Né met het, mert Rá ko si nem tit -
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10 „Mek ko ra le gyen ez a táj ha za? Ez el sô sor ban föld raj zi kér dés. A táj ha za ak ko ra, amek ko ra a táj. Ta laj,
nö vény zet, nép, kul tú ra sa ját sá gai, ha nem is éles ha tár ral, de érez he tô gó cok kö rül ren de zôd nek, tud -
juk mi a Nyír ség, Göcsej, Ôr ség, Pi lis. A föld rajz tu dó sok dol ga, hogy e tá jak vi lá gos tér ké pét el ké szít -
sék. De a táj ha za ha tá rát nem csak föld raj zi té nye zôk szab ják meg: lé lek ta ni ak is. A táj ha za (nem úgy,
mint az el vont, is ko lá ban ta ní tott ha za), va ló sá gos, szív vel szá mon tart ha tó, szem mel be jár ha tó egy -
ség, me lyen az em ber va ló ban ott ho nos. [...] Az ipa ri nép ván dor lás nak vé ge. A földmívelés és ipa ri tö -
meg ter me lés em ber fö lös le ge a mi nô sé gi földmívelés fe lé szi vá rog; a szá zad gyá ra: a kert. A kert olyan
szán tó, ame lyen sû rûb ben lak nak az is te nek s a szik kadt hi va tal nok ból is misz ti kus eti óp le het. A kert
meg szün te ti talp és föld kö zött a ha lott szi ge te lô ré te get; az em ber vi lá ga ma gá nya he lyett a kör nye -
ze te. Nép ván dor lás és fi gye lem ván dor lás ez a vál to za tok és ár nya la tok fe lé: in nen az új idôk ked ves
jel sza vai: táj ku ta tás, de mog rá fia, re gö lés, asze rint, ki mennyi re tu dós vagy sar la tán. A tájhazát a te le -
pí tés vág ja ki a vi lág ból, de ez az új fi gye lem ván dor lás hó dít ja meg. Ha min den annyi ra a mi énk,
amennyi re is mer jük, a táj ha za: egy új hon fog la lás nem zet ség szál lá sa.
Sok min den van a vi lá gon, ami tu laj don kép pen nincs. Pél dá ul kép vi se lô nincs; csak egy em ber, akit 
a vá lasz tó ke rü let re rá sóz nak; nép kép vi se let sincs, csak egy tes tü let, amely va la mi kép pen össze áll. Táj
azon ban van s a táj ha za sok szo ro san lesz egy szö vet ke ze ti te le pí tés után. [...] A párt: a par la men ti rend -
szer nagy er kölcs te len sé ge: bûn szö vet ke zet a man dá tum szer zés re, szer zô dés a min dent tá mo ga tás ra
vagy min dent sza bo tá lás ra, pe csét a száj ra, egyen ru ha a vé le mény re.”
NÉMETH László: A minőség forradalma. Kisebbségben III. Bp., Püski, 1999, 1911–1913.



kol ja, hogy a har ma dik utas sá got po li ti ka i lag ká ros do log nak íté li, mi vel az ob jek tí -

ve a prog resszió – va gyis a kom mu nis ta ol dal – erô it ki seb bí tet te. Né meth Lász ló 

a vé gén szó ba hoz za a da rab jai kö rü li hu za vo nát – ered mény nél kül, hi szen ar ról

Rá ko si nem csak hogy tud, ha nem ez lé nye gi ré sze an nak a le ke nye re zés be cso ma -

golt meg fé lem lí tés nek, a „lá tod, mi lyen jó em ber va gyok, hi szen meg ven ni akar lak,

mi kor le is csu kat hat ná lak” des po ta at ti tûd nek, ami meg ha tá roz za a be szél ge tés

légkö rét. Nap ló já ban re zig nál tan össze ge zi be nyo má sa it an nak az új ha ta lom nak 

a kép vi se lô jé rôl, ame lyik elad dig is me ret len mó don kor lá toz za az al ko tói sza bad -

sá got.

„A mint egy há rom órá ig ter je dô be szél ge tés nek ez volt a ge rin ce: az, amit ô tu -

dott ró lam. Vol ta képp igen sok: Fe renc Jó zsef Arany ról, Horthy Mik lós Móricz Zsig -

mond ról alig ha tu dott annyit, mint ô én ró lam. (De azok nem dön töt tek ró la, hogy

Arany és Móricz ír hat-e, s mit ír jon.) [...] Én is meg va gyok gyô zôd ve – s tán mé lyebb

okok alap ján, hogy a nyu ga ti ci vi li zá ci ót elôbb-utóbb egy má sik vált ja fel, az, ame -

lyik nek most ô a kép vi se lô je. (De hogy az írót nem az ér dek li – mi gyôz –, ha nem,

hogy mi jobb – nem a va ló szí nû leg meg va ló su ló, ha nem az élet ben rej lô leg na gyobb

le he tô sé gek. Ez a gon dol ko dás – s a be lô le ere dô ma gány, fáj da lom, pá tosz – s a ben -

ne rej lô va ló di for ra dal mi ság, az eufóriás ügy nö ki gon dol ko zás szá má ra tel je sen

ért he tet len. Ha nem tud tam vol na, hogy az elôt tem le vô em ber szá za kat vé gez te -

tett ki, köz tük kom mu nis ta baj tár sa kat is, iri gyel tem vol na a gya nút lan hi té ért, a de -

rû ért, ami vel a tör té nel met s benne a ma ga sze re pét néz te. [...] Aki vel be szél tem,

úgy mond ják, négy-öt nyel vet be szél egész jól, éle te so rán min den fe lôl szer zett ér -

te sü lést – lám, a hipertónia-ku ta tás sal is lé pést tart, de en nek el le né re is ez min den

sza vá nál ki de rült, egy igen egy sze rû, mond hat nám, pri mi tív em ber. S az ural ma

alatt még is vál la la tok épül tek, or szág fej lesz tô ter ve ket dol goz tak ki, bo nyo lult bü -

rok rá cia mun ká ját kel lett át te kin te ni. Mint po li ti kus elôbb a ko a lí ci ós pár to kat kel -

lett a par la men ta riz mus lát sza tá val szét zúz ni; a Nagy Im re ki üté se – azt is mi lyen

ügye sen csi nál ta meg. Még okos em be rek is bölcs nek tart ják. Hát ennyi »böl cses -

ség« is elég a né pek kor mány zá sá hoz?”11

A kon szo li dá ló dó Ká dár-rend szer kul túr po li ti kai stra té gi á já ban Né meth Lász ló

azok kö zé az elit-ér tel mi sé gi ek kö zé tar to zik, akik nek meg nye ré sét – bot és mézes-

madzag vál ta ko zó hasz ná la tá val – a rend szer presz tí zsé nek eme lé se mi att fon tos -

nak tart ják. A stra té gia ré sze ként a Nép sza bad ság mél tat ja azt – a Pár tok és nem zet

cí mû írás ra utal va –, hogy Né meth 1956-ban ki állt a szo ci a liz mus mel lett, majd

1957-ben Kos suth-díj jal tün te tik ki. Ez utób bi az adott hely zet ben nyil ván va ló an

nem okoz túl nagy örö möt a szá má ra; komp ro mit tá ló nak ér zi, be teg sé gé re hi vat -

koz va nem is megy el az át adás ra, a fe le sé gét kül di ma ga he lyett, és a dí jért ka pott

pénzt a hód me zô vá sár he lyi is ko lá nak aján dé koz za. El uta zik a Szov je tu ni ó ba, az

útról cik ket ír az Élet és Iro da lom ba. Ugyan ak kor az 1958-as, a né pi írók el le ni párt -

ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott kri ti ka éle el le ne is irá nyul. A 60-as és a 70-es évek -
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ben, egé szen 1975-ös ha lá lá ig – Aczél Györggyel, a kul túr po li ti ka irá nyí tó já val sze -

mé lye sen is jó vi szony ban van – a ki emel ten ke zelt írók egyi ke, élet mû ki a dást kap,

da rab ja it játsszák a szín há zak, ugyan ak kor per sze az élet mû ki a dás ból ki ma rad nak

a Ta nú-kor szak írá sai. A szo ci a lis ta kul túr po li ti ká nak – a ma ga szem pont já ból ért -

he tô mó don – nyil ván va ló an nin csen szük sé ge a minôségszocialista ér tel mi sé gi tár -

sa da lom és a Kertmagyarország har ma dik utas pró fé tá já ra.

Értelmiségéspolitika:aspeciescromwelliana ésaspeciesgandhiana

A két há bo rú kö zöt ti kor szak és a há bo rús évek értelmiségitársadalom-kon cep ci ó -

já nak ele mei új ra és új ra vissza kö szön nek újabb esszé i ben, ta nul má nya i ban és nap -

ló föl jegy zé se i ben. Gon do lat vi lá gá nak ke re te a vi lág ci vi li zá ci ó nak az a fo gal ma,

amely az 1943-as Nagy vá ra di be széd ben je le nik meg. Fon tos új fej le mény a há bo rú

utá ni vá sár he lyi kor szak tu do mány tör té ne ti ér dek lô dé sé nek a be épü lé se Né meth

Lász ló – aki nem volt fi lo zó fus, még sem jo go su lat lan itt en nek a ter mi nus nak a hasz -

ná la ta – történetfilozófiájába. Írá sa i ban ne megy szer hi vat ko zik Ar nold Toynbee

civi li zá ció el mé le té re. A Né meth-fé le vi lág ci vi li zá ció leg fôbb jel lem zô je, hogy tech -

ni kai ci vi li zá ció; prob le ma ti kus mi vol ta eb bôl a sa já tos sá gá ból fa kad. Ugyan ak kor

to vább ra is a kö zép pont ban van ha ta lom és ér tel mi sé gi vi szo nyá nak prob le ma ti ká -

ja, ki e gé szül ve – eb ben nyil ván va ló an je len tôs sze re pet ját szik az 1956-os for ra -

da lom él mé nye – egy el von tabb, mond hat ni, po li ti ka fi lo zó fi ai kér dés fel ve tés sel:

po li ti ka, er kölcs és erô szak vi szo nyá nak elem zé sé vel. Nem túl zás itt elem zés rôl be -

szél ni, mert ezek ben a gon do lat me ne tek ben az egyéb ként ké pe ket és me ta fo rá kat

hasz ná ló esszé író Né meth fo gal mi lag gon dol ja vé gig a tár gyalt je len sé get. Alap ve -

tô esz kö ze ma rad to vább ra is a tí pus al ko tás – Cromwell és Gand hi do mi náns ci vi -

li zá ci ós tí pu sok ként je len nek meg –, de a ci vi li zá ci ós tí pu sok tör té ne ti-kul tu rá lis

kon tex tu sát fo gal mi elem zé sek kel pró bál ja meg ra gad ni.

Az eu ró pai ci vi li zá ció egyik alap ve tô sa já tos sá gát ab ban lát ja, hogy itt a po li ti -

ka az er kölcs tôl el vá lik: olyan au to nóm szfé ra, egy faj ta techné lesz, ame lyik nek

meg van nak a ma ga sa ját tör vény sze rû sé gei és mû kö dé si lo gi ká ja – eb ben a for du -

ló pon tot Machiavelli je len ti. Az eu ró pai po li ti kus nak, ha si ke res akar len ni, al kal -

maz nia kell az ál ta la aján lott cse lek vés mó do kat, be le ért ve az erô szak al kal ma zá sát.

In nen jön az a di lem ma, ame ly Cromwellnek, a vi dé ki an gol, mé lyen val lá sos gent le -

man-ér tel mi sé gi nek a tra gi ku mát ad ja Né meth drá má já ban. A pu ri tán Cromwell

szá má ra el hí vás – a szó bib li ai ér tel mé ben – a po li ti kai cse lek vés. Ám föl is me ri,

hogy en nek ele get ten ni, az az si ke res po li ti kus sá vál ni csak ak kor tud, ha ügye sen

és szak sze rû en hasz nál ja a po li ti kai techné esz kö ze it: így lesz be lô le vé gül a ké sôb -

bi brit vi lág bi ro dal mat föl épí tô, pro fi po li ti kus – és ez zel egyi de jû leg a si ke res üz -

let em ber – ci vi li zá ci ós ar che tí pu sa. Ám éle te vé gén még is ké tely mar dos sa – va jon

tény leg ezt akar ta Is ten, ami kor el hív ta ôt? In nen jön az ô tra gi ku ma, ami föl ve ti 

a po li ti kai er kölcs prob lé má ját. Hogy Né meth mi re is gon dol, az a Cromwell el len -

pó lu sát je len tô Gand hi alak já ban vá lik nyil ván va ló vá. A két em ber két ci vi li zá ci ós

sze mé lyi ség tí pust tes te sít meg, a spe ci es cromwellianát és a spe ci es gandhianát, fejti
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ki A tör té ne lem esz kö zei cí mû, 1962-es írá sá ban.12 Ezek azon ban nem ön ma guk ban

áll nak, ha nem két, kü lön bö zô ci vi li zá ci ós mo dell kö ze gé ben fej lôd nek ki.

A„növényi”erkölcsésazevilágiszerzetesrendvíziója

Az el sô az eu ró pai gyö ke rû vi lág ci vi li zá ció, amely cse lek vé si elv ként hasz nál va 

a célracionalitást, tech no ló gi ai ci vi li zá ci ó vá ala kult át, és a ma ga ego is ta ra ga do zó -

er köl csé nek je gyé ben gyar ma tok ként ma ga alá gyûr te a vi lág nagy ré szét. Ez zel

szem ben je lent het tör té nel mi op ci ót Né meth sze rint az eu ró pai és hin du kul tú ra

szin té zi sét meg va ló sí tó Eu ró pán kí vü li ér tel mi sé gi, Gand hi, aki ma ga ugyan el bu kik,

de az ál ta la kép vi selt tör té nel mi kí sér let – po li ti kát csi nál ni mo rá lis, nem-po li ti kai

esz kö zök kel egy nem ag resszív, kö zös sé gi, kooperatív „nö vé nyi” er kölcs maximái

alap ján cse le ked ve – vég sô ki me ne te le az író re mé nyei sze rint még nem le fu tott. 

A gon do lat me net a két há bo rú kö zöt ti kul túr kri ti ka mát ri xá ba ágya zó dik be. A tech -

ni kai vi lág ci vi li zá ció mo hó hab zso lá sa és vi lág pusz tí tá sa egy olyan – va la mi fé le

evi lá gi szer ze tes rend ként el kép zelt, a clunyi re for mot mo dern vi szo nyok kö zött és

mo dern for má ban meg is mét lô –, az ani má lis fo gyasz tói igé nyek kel szem ben a szel -

le mi igé nye ket pro pa gá ló asz ké ta ér tel mi sé gi elit ve ze té sé vel le het sé ges. A kon -

cep ció lé nye gi ele me az a – már az 1943-as szár szói be széd ben ki dol go zott – meg -

gyô zô dés, mi sze rint er re azért van tár sa dal mi fo gé kony ság, az ér tel mi sé gi ko vász

azért tud ja meg ke lesz te ni a tész tát, mert a mo dern tár sa da lom di na mi ká ja az ér tel -

mi sé gi lét ál ta lá nos sá vá lá sa fe lé mu tat: meg van te hát az esé lye az elit és tö meg

egymásra ta lá lá sá nak. Né meth – gyöt rô ké te lyei el le né re – nem ad ja föl a re ményt,

hogy a ma gyar or szá gi lé te zô szo ci a liz mus, ked ve zô kö rül mé nyek kö zött, át ala kul -

hat a Ta nú ban vi zi o nált mi nô ség szo ci a liz mus sá. Er rôl szá mos írá sa ta nús ko dik, és

ez mun kál az Aczél György fel ké ré sé re írt, egy át fo gó kul tu rá lis re for mot kör vo na -

la zó, Ha én mi nisz ter len nék cí mû, 1962-es ter ve ze té ben. Eh hez per sze az kel le ne,

hogy az ér tel mi ség ne pri vi le gi zált osz tály ként, ha nem va ló ban ér tel mi ség ként vi -

sel ked jék, aho gyan azt már 1942-es, Ta lál ko zó a tej csar nok ban cí mû írá sá ban meg -

fo gal maz ta:
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12 „A két em ber, Cromwell és Gand hi közt a leg na gyobb kü lönb ség [...] ab ban a vi szony ban [van], mely -
ben mo rá lis gya kor la ti sá guk a tör té ne lem ki ke rül he tet len nek hitt esz kö ze i vel ke rült. Ami ó ta Machia -
velli a po li ti kát eman ci pál ta, s tu do mány rang ra emel te, mely a cé lok hoz ve ze tô esz kö zök el mé le té vel
fog lal ko zik, mint a me cha ni ka erôk és moz gá sok el mé le té vel, a ma chi a vel liz mus, bár rosszal ló jel zô
lett, gya kor lat ban a po li ti kai hoz zá ér tést je len ti; aki or szá go kat ve zet, an nak épp úgy tisz tá ban kell len -
nie a sza bá lya i val, mint a had ve zér nek a stra té gi á val, vagy a mér nök nek a bol to zat ké szí tés mód já val.
Cromwellnek mint ka to ná nak, ha nem akart ki kap ni, meg kel lett ta nul nia a si ke res lo vas ro ham tak ti ká -
ját, s mi u tán ál lam fér fi ú vá lett, éppígy rá kény sze rült a machiavellista ál lam ve ze tés el ta nu lá sá ra. Bol -
dog ta lan sá gát s gyû lö le tes sé gét az az össze üt kö zés okoz ta, mely be ez a tu dá sa mély val lá sos sá gá val
ke rült. Gand hit köz éle ti pá lyá ja nem szo rí tot ta sem va ló sá gos harc ra, sem ál lam ve ze tés re; fegy ve rül
kez det ben nem is vá laszt ha tott mást, csak az er köl csi til ta ko zást, s ô meg ma radt emel lett. Az er köl csi
fö lény bôl, az igaz ság bir tok lá sá ból ve zet te le harc mód sze rét, mely ben az el len ség re mért leg sú lyo sabb
csa pás iga zság ta lan sá ga i nak az el vi se lé se lett, s en nek az iga zán antimachiavellista po li ti kai el mé let -
nek a ki dol go zá sa köz ben nyert csa ták kal egy nagy tör té ne ti kí sér le tet nyi tott meg, amely le zár va ma
sincs: le het-e nem tör té nel mi esz kö zök kel is tör té nel met csi nál ni, van-e egy másfajta, majd azt mon -
dom: nem euk li de szi, nem machiavellista po li ti ka, amely an nak, aki esz kö zül hasz nál ja, épp úgy vagy
még in kább meg hoz hat ja a gyô zel met.”
NÉMETH László: Kísérleti dramaturgia. Drámák 1960–1969. I–II. Bp., Magvető, Szépirodalmi, 1972, II., 19.



„Mi a kü lönb ség ér tel mi ség és kö zép osz tály közt? A kö zép osz tály, bur kol tan, to -

vább tart ja a ré gi ne me si elô jo go kat. Ez az elô jo ga, úr vol ta fon to sabb ne ki, mint

mun ká ja. Ez zel ne he ze dik kü lö nö sebb lel ki fur da lás nél kül az alat ta lé vôk re. Az ér -

tel mi ség le mond elô jo gá ról. Mun ká já nak a tár sa dal mi ér té ke a kulcs, amely sze rint

a ja vak ban ré sze sed ni akar. S ha hely ze te ma még is ked ve zôbb: híd fô ál lás nak te -

kin ti, ame lyet nem a nép el len, ha nem a nép nagy át ke lé sé re kell tar ta nia.”13

57

Kovács Gábor: NémethLászlóésatechnológiaivilágcivilizációkritikája1945után

13 NÉMETH László: A minőség forradalma. Kisebbségben. i. m. (1992), II., 1182–1183.





Babus An tal

NémethLászló1919-ben

(Azirodalomáldozata)

Az 1918-as és az 1919-es év nem csak az or szág, ha nem Né meth Lász ló éle té ben

is zûr za va ros, lá zas, iz gal mak kal te li idô szak. A ka masz fiú szel le mi éré sé nek és

kitel je se dé sé nek idô sza ka ez, ami ben nagy sze rep jut a Nyu gat köl tô i nek, akik nek

a ver sei ek kor ej tik ra bul. Sen ki má sé hoz nem fog ha tó ha tás sal van rá Ady, fô ként

az 1918 ok tó be ré ben meg je lent kö te te, A ha lot tak élén.

Szel le mi fej lô dé sé ben fon tos volt az új, ösz tön zô kör nye zet, a bu dai Toldy fô -

gim ná zi um is, ahol kö zép is ko lai ta nul má nyai két utol só osz tá lyát vé gez te. Egy sértô

in ci dens után, 1917 szep tem be ré ben jött át ide Pest rôl, a Bulyovszky ut cai re á l -

isko lá ból. A Toldyban rend kí vül fel ké szült ta ná rok ta ní tot tak, a há bo rú elôtt az író

1915 óta orosz ha di fog ság ban síny lô dô édes ap ja is. A jók kö zött is a leg jobb Já nosi

Bé la volt, a ma gyar és né met nyelv ta ná ra, egy há rom kö te tes esz té ti ka író ja, az

MTA tag ja. Több osz tály tár sa is szép pá lyát fu tott be, elég, ha csak Árkay Ber ta lan

épí tészt, a városmajori temp lom ter ve zô jét em lí tem. Né meth Lász ló az új kör nye -

zet ben is ha mar ki tûnt te het sé gé vel, a gim ná zi um 1917/1918. tan évi év köny ve

sze rint az ön kép zô kör ben „A be nyúj tott mû vek meg bí rá lá sá ban kü lö nö sen ki tûn tek

[...] Né meth Lász ló VII. oszt. t. nagy tu dás sal ké szí tett bí rá la tai.”1

Az 1918/1919-es tan év nyu gal mát azon ban ha ma ro san rend kí vü li ese mé nyek

ka var ták fel: „a nyol ca dik kü lön ben na gyon zûr za va ros év volt; az osz tály könyv bôl

kel le ne meg ál la pí ta ni: mi kor volt szü net, mi kor volt ta ní tás”2 – em lé ke zik negy ven -

hét év táv la tá ból Né meth Lász ló. Ké ré sé nek rész ben si ke rült ele get ten ni, mert ha

az osz tály könyv nincs is már meg, a Toldy-re ál év köny ve meg ma radt: „Az 1918–19.

tan év ben ha zánk sú lyos po li ti kai vál sá ga i nak fel for ga tó és zül lesz tô ha tá sát meg -

érez te is ko lánk is. Az elô adá sok lát szó lag nyu godt vi szo nyok közt szep tem ber 9-én

kez dôd tek; ok tó ber 3-tól no vem ber 13-ig és egész de cem ber ben jár vány szü net

sza kí tot ta meg az alig megin dult mun kát.”3 Az em lí tett jár vány a spa nyol nát ha volt,

ami több ál do za tot sze dett, mint a gyil kos há bo rú. A „spa nyol” vit te el töb bek kö -

zött Kafka Mar gi tot, Eötvös Lorándot és Csontváryt is. De foly tas suk az év könyv

be szá mo ló ját: „Idô köz ben, ok tó ber 31-én a »nagy ese mé nyek« jöt tek, me lyek nek

meg ün nep lé sét a közokt.[atási] mi nisz ter az is ko lák nak kö te les sé gé vé tet te. »Édes

ha zánk önál ló sá ga va ló ra vált. A ma gyar nép sa ját sor sá nak in té zé sét a ke zé be

vette. Egyen lô ség, test vé ri ség és sza bad ság ezu tán nem lesz nek töb bé csak jel sza -

vak. A for ra da lom »di a dal ra vit te a mun ka jo gát«. Ezek hangzanak ki no vem ber ben
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a kul tusz kor mány ren de le te i bôl. Mi lyen ke gyet le nül rá juk cá fol tak a kö vet ke zô ese -

mé nyek.”4 Az iro ni ku san idé zô jel be tett „nagy ese mény” az ok tó ber 31-én gyô ze -

del mes ke dett ôszi ró zsás for ra da lom volt, amit meg el ôzött Ti sza Ist ván nak az év -

könyv ál tal nem em lí tett, ok tó ber 17-i kép vi se lô há zi be je len té se, hogy a köz pon ti

ha tal mak a há bo rút el ve szí tet ték. No vem ber 16-án újabb tör té nel mi je len tô sé gû

ese mény re ke rült sor: Ká ro lyi Mi hály ki ki ál tot ta a nép köz tár sa sá got. (Nem szó bot -

lás, nem a köz tár sa sá got, ha nem a nép köz tár sa sá got ki ál tot ta ki.) Ma gyar or szág tör -

té ne té nek négy év szá za dos sza ka sza zá rult le: füg get len né vál tunk a Habs bur gok -

tól. És vé get ért egy ki lenc száz éves kor szak is, a ki rály ság kor sza ka. Na gyon ke ve -

sen vol tak ak kor az or szág ban, akik e két ese mé nyek nem örül tek. Azon ban ez csak

a fel szín volt. A tra gi kus, sok ko ló ese mé nyek egymást ér ték, és min dig egy irány ba

mu tat tak: a ma gyar nem ze ti ér de kek csor bu lá sá nak irá nyá ba. A Ká ro lyi-fé le po li ti -

kai kur zus a nem zet kö zi ség és a pa ci fiz mus láz ál ma it ker get te, és ér zé ket len volt

nem ze ti ér de ke ink iránt. Já szi Osz kár, a Ká ro lyi-kor mány nem ze ti sé gi ügyek kel

meg bí zott tár ca nél kü li mi nisz te re vo nat tal szál lí tot ta a ro mán kép vi se lô ket a gyu -

la fe hér vá ri nem zet gyû lés re, akik „há lá ból” 1918. de cem ber 1-jén ki mond ták Er dély

és a Ro mán Ki rály ság egye sü lé sét. A nem ze ti ér zés irán ti ér zé ket len ség egé szen

odá ig fa jult, hogy a Hi va ta los Köz löny ben meg je lent: az in téz mé nyek ne vé ben ti los

a „ma gyar” jel zô hasz ná la ta. Ilyen han gu lat ban jött el az 1848. már ci us 15-ei for -

ra da lom ün ne pe; a Toldy-re ál dísz te re mé ben, az egész ta ná ri kar je len lé té ben Né -

meth Lász ló mond ta az ün ne pi be szé det. Ha za fi as szel lem tôl he vít ve azon töp ren -

gett, hogy a ma gyar ság ho gyan tud na ki lá bal ni ki lá tás ta lan hely ze té bôl. A ki tö ré si

pon tot az iro da lom ban lát ta. Gon do lat me ne te sze rint: „Az er dô égés ként ter je dô em -

be ri mû ve lô dés, mely min dig új nép be le do bott ere jé vel tart ja lo bo gás ban ma gát,

Sumírból és Egyip tom ból nyu gat fe lé ván do rol va a gö rög, la tin vi lá gon, a kö zép kori

Fran cia or szá gon át ért el az At lan ti-óce án part já ra, hogy on nét ke let re for dul va a mi

idônkben Orosz or szá got s a skan di náv ál la mo kat von ja be a vi lág iro da lom [...] égé -

sé be. [...] S el mond tam je le i met, me lyek ar ra val lot tak, hogy mi sem ma ra dunk ki

soká eb bôl a di csô fo lya mat ból. Még for ra dal munk nak is azt tûz tem ki cé lul, hogy

az idá ig el len ál ló kü szöb át tö ré sé hez a fel té te le ket meg te remt se.”5 Szin te hi he tet -

len, de igaz: Né meth Lász ló ti zen nyolc éve sen meg fo gal maz ta az élet prog ram ját.

Egész éle té ben azért dol go zott, küz dött, hogy a ma gyar iro dal mat be lép tes se a vi -

lág iro da lom ba. Egye bek kö zött, két sé gek tôl és ví vó dá sok tól gyö tör ve, Moszk vá ba

is azért uta zott el 1959-ben, hogy fel mér je, van-e rá esély, hogy az orosz-szov jet

iro da lom far vi ze in, ma gyar mû vek orosz ra for dí tá sá val iro dal munk el fog lal ja meg -

ér de melt he lyét a vi lág iro da lom ban.

A nagy si kert ara tott, élet prog ram ját fel vil lan tó be szé de után ke ve sebb, mint egy

hét tel újabb drá mai po li ti kai for du lat tör tént: már ci us 21-én ki ki ál tot ták a Ta nács -

köz tár sa sá got.
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Kun Béláék sok egyéb mel lett az is ko lá kat, az ok ta tást is for ra dal ma sí tot ták, ma -

gya rán: fel for gat ták. Egye bek kö zött meg szün tet ték az év vé gi osz tály zást, és el tö -

röl ték az érett sé git. Mi köz ben a kom mu nis ták gôz erô vel épí tet ték ki a dik ta tú rá ju -

kat, fel tét len be hó do lást kö ve tel tek ma guk nak min den ki tôl és min den fron ton, az

is ko lák ban ez zel el len ke zô fo lya ma tot in dí tot tak el: a ta ná ri te kin télyt igye kez tek

alá ás ni, a di á kok önál ló sá gát igye kez tek ki ját sza ni a ta ná rok el len. En nek volt része

az is ko lai di ák ön kor mány za tok meg ala kí tá sa is, ami re a Toldy-re ál ban is sor ke rült,

s ami rôl ma ga Né meth Lász ló, a fô sze rep lô is be szá molt. „A kom mu niz mus las san

ta lált utat a bu dai re ál ba. A di rek tó ri u mo kat meg kel lett vá lasz ta ni, a di á kot s a ta -

ná rit is. A di ák nak most már el vál lal tam az el nök sé gét, de va la mi ra di ká lis vál to zá -

so kat nem ho zott a vá lasz tás. [...] Te vé keny ség re egy re em lék szem: hoz zá fog tunk

az is ko lai rend tar tás össze ál lí tá sá hoz. Én azt ja va sol tam: me rev sza bá lyok he lyett

te gyük meg a di á kok lel ki is me re tét sza bály nak; aki az el len vét, az a bû nös; ezt a ja -

vas la to mat per sze el ve tet ték, hogy mit ad tunk he lyet te, nem tu dom már. A di rektó -

ri u mok ve ze tô i nek egy szer részt kel lett ven ni ük a bu da pes ti di rek tó ri u mi el nö kök

ta nács ko zá sán. Én az Ilo na ut cai gim ná zi um di rek tó ri um el nö ké vel men tem el rá...

Na gyon sze rény sze re pet ját szot tunk ott, két bu dai fiú, tisz te let tel fi gyel tük a har -

cos kom mu nis ták vi tat ko zá sát. Ignotus Pál volt a szó vi vô, el len fe le egy Fleischman

ne vû nagy vö rös fiú, aki a kom mu nis ta »bal ol dalt« kép vi sel te; hogy mi re men tek,

már nem tu dom, csak ar ra em lék szem, hogy né hány szer ze tes ta nárt, aki va la mi el -

len ve tést tett, csú nyán el in téz tek.”6 Ma ga Né meth Lász ló is ta nács ta lan volt, nem

iga zán ér tet te, hogy mi be is csöp pent be le, ezért fon tos, hogy si ke rült ki de rí te ni, mi -

kor volt és mi is volt a di rek tó ri u mi el nö kök nek eme em lí tett ta nács ko zá sa. Idé zem

a Nép sza vát: „A Szo ci a lis ta Kö zép is ko lai Di á kok Szö vet sé ge e hó [áp ri lis] 14-én, hét -

fôn tar tott köz pon ti vá laszt má nyi gyû lé sén ki mon dot ta, hogy ezen túl mint az If jú -

mun ká sok Or szá gos Szö vet sé gé nek di ák al osz tá lya fog mû köd ni. A szak osz tályt öt -

ta gú di rek tó ri um ve ze ti, amely nek el nö ké vé az I.[fjúmunkások] O.[rszágos] Sz.[övet-

sége] Bergmann Gé zát ne vez te ki. A di rek tó ri um tag jai: Fleischmann Izsó, Gránitz

Sán dor, Ignotus Pál és Lissauer Jó zsef. A di rek tó ri um meg bí zá sá ból a ka to na ügye ket:

Stendig Herman, a se gély ügye ket: Ascher Lász ló és Lissauer Jó zsef, a saj tó ügye -

ket: Palágyi La jos Meny hért, az is ko lai di rek tó ri u mok el len ôr zé sét és a la kás ügye ket:

Nyigri Im re in té zik. A szak osz tály he lyi sé ge to vább ra is Ül lôi-út 4. I. eme let.”7 Bár

az új ság hír ben a di rek tó ri um szó nem hang zik el, két ség te len, hogy Né meth Lász ló

ezen a gyû lé sen kép vi sel te is ko lá ját, en nek a gyû lés nek volt passzív részt ve vô je.

Nem könnyû tisz tán lát ni eb ben a za va ros tör té net ben, mert a ko ra be li saj tó ban

hol di ák ön kor mány zat ról, hol di rek tó ri um ról, hol bizalmirendszerrôl ol vas ha tunk. 

A Toldy-re ál év köny ve i ben sem ta lá lunk sem mi fo gó dzót, csak Né meth Lász ló em -

lé ke i re tá masz kod ha tunk. En nek el le né re kí sé rel jünk meg ren det vág ni a zûr za var -

ban.
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Az ôszi ró zsás for ra da lom utá ni ka o ti kus idôk ben szá mos di ák szer ve zet ala kult,

ezek kö zül az egyik leg ak tí vabb az volt, ame lyik szel le mi mu ní ci ó ját a Galilei Kör -

bôl me rí tet te. Ez a tár sa ság ala pí tot ta meg 1919. feb ru ár 14-én – még a kom mün

elôtt – a Szo ci a lis ta Kö zép is ko lai Di á kok Or szá gos Szö vet sé gét. Az el nö ké vé vá lasz -

tott Lissauer Jó zsef em lé ke zé se i bôl tud juk, hogy az ala ku ló gyû lé sen sok száz is kola

ezer nyi ki kül dött je vett részt, meg vi tat ták a di ák ság jo gos kí ván sá ga it, szo ci á lis

hely ze tét, és a Marseillaise mel lett már ek kor fel hang zott az In ter na ci o ná lé is. Né -

meth Lász ló ezen a gyû lé sen nem vett részt, so ha egy szó val sem be szélt ró la. Az

ese mé nyek gyor san kö vet ték egymást. Már ci us 27-én, el sô ként a III. ke rü le ti fô gim -

ná zi um ban, majd más hol is, öt fô bôl ál ló is ko lai di rek tó ri u mok ala kul tak. Nem tud -

juk, hogy a Toldy-re ál ban er re mi kor ke rült sor, csak azt, hogy az el nö ke Né meth

Lász ló, az egyik tag ja pe dig osz tály tár sa és ba rát ja, Oszoly Kál mán volt.8 A di rek -

tó ri u mok fe la da ta a szo ci a lis ta ne ve lés meg szer ve zé se és a se gé lyek szét osz tá sa

volt. Az egymásnak is el lent mon dó em lé ke zé sek bôl azt le het le szûr ni, hogy a di rek -

tó ri u mok mel lett a di ák bi zott sá gok is meg ma rad tak, és ezek di ák-ön kor mány za ti

szerv ként mû köd tek. Tud juk, hogy a di ák di rek tó ri u mi ta gok nak jo guk volt be le szól -

ni  a ta ná ri tes tü le tek dol ga i ba,9 de Né meth Lász ló nem élt vissza ez zel a jo gá val, 

és egyet len ja vas la ta a di á kok lel ki is me re té re ha gyat ko zott vol na. A kom mün bu -

ká sa után, az el le ne le foly ta tott vizs gá lat so rán sem me rült fel el le ne ez a vád. 

A kom mu nis tá kat aka dá lyoz ta a sok önál ló di ák szer ve zet, ezért terv sze rû en, lé pés -

rôl lé pés re fel szá mol ták, egye sí tet ték és el len ôr zé sük alá von ták ôket. A Szo ci a lis ta

Kö zép is ko lai Di á kok Szö vet sé ge 1919. áp ri lis 14-éig mû kö dött önál ló szer ve zet -

ként,10 ek kor be ol vasz tot ták a kom mu nis ta szel le mi sé gû If jú mun ká sok Or szá gos

Szö vet sé gé be. Ezen az ese mé nyen kép vi sel te Né meth Lász ló a Toldy-re ált. A „ket -

tôs (ta ní tói és di ák) bi zott sá gok” fel ál lí tá sá ról szó ló ren de let a Ta nács köz tár sa ság

ki ki ál tá sa után más fél hó nap pal, 1919. má jus 9-én je lent meg, de a di rek tó ri u mok

ek kor már mû köd tek. A ren de let va ló já ban a már meg le vô di ák bi zott sá gok mû kö -

dé sét tör vé nye sí tet te és sza bá lyoz ta. Új don sá ga az, hogy az ad dig egymástól füg -

get le nül mû kö dô ta ná ri és di ák di rek tó ri u mo kat egye sí tet te. A köz pon to sí tás, az egy

kéz be vé tel újabb lé pé sé re jú ni us 20-án, a KIMSZ el sô kong resszu sán ke rült sor,

ami kor a fi zi kai mun ká sok és a ta nu ló if jú ság szer ve ze te it ol vasz tot ták egy be.

Lissauer azt is el mond ja, hogy nagy lel ke se dés sel vet tek részt a ma gyar mun -

kás ság el sô sza bad má jus el se jei ün nep sé gén, hogy si ke re sen to bo roz tak a Vö rös

Had se reg be ti zen nyol ca dik évü ket be töl tött di á ko kat, és „kö te les ség sze rû en és bol -

do gan” részt vet tek az agi tá tor-elô adó kép zô tan fo lya mo kon.11 Né meth Lász ló

mind ezek bôl ki ma radt, az egy di ák gyû lé sen kí vül „kom mu nis ták kal az alatt a négy

hó nap alatt sem Bu dán, sem Gödöllôn nem ta lál koz tam”.12 Mind össze egy sze rep -
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lést vál lalt, ô volt a má jus el se jei ün nep ség szó no ka a Toldy-re ál ban. Be szé dét soká ig

nem is mer tük, el ve szett nek hit tük, míg az tán 1981-ben Kristó Nagy Ist ván a Könyv -

vi lág ban kö zöl te.13 Pár év vel ké sôbb meg je lent az Élet mû szi lán kok ban el sô kö te té -

ben is, Be széd má jus el se jén cím mel.14

Ez a zak la tott, Ady mo do rát utá no zó, na iv, Mes si ás-vá ró be széd majd nem ket té -

tör te Né meth Lász ló pá lyá ját. Már a be széd fel ol va sá sa után meg fa gyott kö rü löt te

a le ve gô, ta ná rai és osz tály tár sai is el hú zód tak tô le, mert ek kor ra „a bu dai re ál ban

alig ha nem én vol tam az egyet len kom mu nis ta, aki nyíl tan an nak mond ta ma gát”.15

Te gyük hoz zá, hogy nem csak a Toldy-re ál ban. Má jus víz vá lasz tó, má jus ra a nem

kom mu nis ta ér tel mi ség túl nyo mó több sé ge ki áb rán dult a vi lág meg vál tó esz mék bôl.

A le pel le hul lott, a kom mu nis ta ter ror lep le zet le nül tom bolt, és or szág szer te szedte

ál do za ta it.

Szem re há nyást te he tünk-e a ti zen nyolc éves Né meth Lász ló nak hi szé keny sé gé -

ért, ami ért gya nút la nul el hit te mind azt, amit a kom mu nis ta pro pa gan da hir de tett?

A ra jon gó ka masz ala po san fél re ér tet te Adyt, mert Ady ra di ká lis vál to zá so kat akart,

de a kom mu niz mus tá vol állt tô le. És a ko ra be li kom mu nis ták tól is tá vol állt Ady.

Móricz Zsig mond 1919-es nap ló já nak jú ni us 23-ai be jegy zé sé ben ol vas hat juk az

aláb bi a kat: „Az ô te me té se kor [1919. ja nu ár 29.] még a kom mu niz mus ott tar tott,

hogy Ham bur ger, a mai nép biz tos kér te meg a kom mu nis tá kat, hogy ne hasz nál ják

fel a for ra da lom köl tô jé nek te me té sét ház bér tün te tés re. A kom mu nis ta párt ne vé -

ben azt a vá laszt ad ták, hogy: »ne künk Ady End ré hez sem mi kö zünk, ô a kis pol gár -

ság köl tô je, mi sem ott nem le szünk, se tá vol nem tart juk ma gun kat, ne künk ott

nincs ke res ni va lónk, egy pol gá ri köl tô te me té sén: önök nek igen.«”16

Sôt, Né meth Lász ló azt sem tud hat ta, s ma is na gyon ke ve sen tud ják, mert a hall -

ga tás és az el hall ga tás fa la ve szi kö rül, hogy a tör té nel mi Ma gyar or szág pusz tu lá -

sát, az or szág szét esé sét, az anar chi át lát va Ady csa ló dott az ok tó be ri for ra da lom -

ban is; úgy gon dol ko dott, ahogy pár év vel ko ráb bi Val lo má sá ban ír ta: „... »bár mi

áron meg kell vé de ni« a ma gyar sá got és az or szá got. Ha lá los be teg volt, már nem

tud ta pa pír ra vet ni eze ket a gon do la ta it, de sza va i ra töb ben is em lé kez nek, hogy 

a zaj ló for ra da lom ra csak ennyit mon dott: »Nem ilyen nek kép zel tem«.”17

Chiliasztikus, Mes si ás-vá ró élet ér zé sét sem vet het jük a ti zen nyolc éves Né meth

Lász ló sze mé re, mert ta pasz tal tabb em be re ket is ha tal má ba ke rí tett. Az 1917-es

orosz or szá gi bol se vik puccs ra, ré gi ne vén a Nagy Ok tó be ri Szo ci a lis ta For ra da lom -

ra vi lág szer te so kan úgy te kin tet tek, mint Krisz tus föl di bi ro dal má nak el jö ve te lé re
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– Ma gyar or szá gon is. Az or szá gon chiliasztikus han gu lat lett úr rá, a tö me ge ket ma -

gá val ra gad ta az em be ri ség egye sü lé sé nek utó pi kus esz mé nye, a ki zsák má nyo lás tól

men tes, igaz sá gos, sza bad sá gon, egyen lô sé gen és test vé ri sé gen ala pu ló tár sa da lom

fel épí té sé nek káp rá za ta. Nem csak az is ko lá zat lan tö me ge ket, ha nem az ér tel mi sé -

get és az egy há za kat, fô ként a re for má tus egy há zat is fel ké szü let le nül, tá jé ko zat -

la nul ér te a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel, és meg tév esz tet ték ôket a csá bí tó ígé re -

tek, a hang za tos szó la mok. A re for má tus püs pö kök a Ta nács köz tár sa ság irán ti se gí -

tô kész sé get, együtt mû kö dést ja va sol ták a lel ké szek nek és az egy há zi tes tü le tek nek.

A Lel kész egye sü let ne vû lap 1919. már ci us 29-ei szá má ban adott el iga zí tást a lel ki -

pász tor ol va sók nak: „A kom mu niz mus krisz tu si elv. Te hát el vi leg ki fo gás el le ne ke -

resz tény ala pon nem emel he tô.”18 Nem sok kal ké sôbb Bal ta zár De zsô püs pök azt 

a ment sé get hoz za fel a kom mu nis ták mel lett, hogy „min den po li ti kai irány zat nak

meg van nak a ma ga túl ka pá sai. A szo ci a liz mus mag va, lel ki gyö ke re nem csak hogy

ki fo gás alá nem es he tik, ha nem az em ber sze re tet prog ram ja egye ne sen.”19 Hi he tet -

le nül na iv, de köz ke le tû vé le mény volt ez ak ko ri ban. Bal ta zár De zsô ti szán tú li re -

for má tus püs pök, a Kon vent és az Or szá gos Re for má tus Lel kész egye sü let el nö ke,

te hát egész ma gyar re for má tus egy ház leg fôbb ve ze tô je táv irat ban kö szön töt te

Garbai Sán dort, a For ra dal mi Kor mány zó ta nács el nö két, a deb re ce ni tu do mány -

egye tem re for má tus te o ló gi ai ka rá nak 1919. már ci us 26-ai ha tá ro za ta pe dig a bol -

se viz must „mint a Ná zá re ti ál tal hir de tett és az em be ri ség ál tal várt is ten or szá gát”

kö szön töt te, s föl aján lot ta an nak meg va ló sí tá sá hoz tá mo ga tá sát.20 Ké sôbb nagy

szám ban lép tek be lel ké szek a kom mu nis ta párt ba is.21 Bal ta zár De zsô nek alig ha -

nem iga za van, ami kor 1920-ban írott em lék ira tá ban azt ál lít ja, hogy „a kom mu niz -

mus tól tá vol ál ló nem zet óri á si több sé ge is a kez det né hány nap ján be le nyu go dott

a for du lat ba, sôt, mint egye dü li ment sé get öröm mel üd vö zöl te.”22 Az egy há zi ak sze -

mé rôl azon ban ha ma ro san le hul lott a há lyog, mert nyil ván va ló vá vált, hogy a kom -

mu nis ták cél ja az egy há zak lik vi dá lá sa. Eb bôl a cél ból ala pí tot tak is egy hi va talt,

amely nek alig lep le zet ten Lik vi dá ló Hi va tal volt a ne ve.

Leg ki vá lóbb író in kat, köl tô in ket, a Nyu gat szer zô it is, szin tén chiliasztikus ér zel -

mek ej tet ték fog lyul, a kom mu niz mus ban ôk is a krisz tu si val lást lát ták. Csak né -

hány pél dát idé zek.

A Nyu gat 1919. áp ri lis 1-jei szá má ban je lent meg Tóth Ár pád is mert ódá ja, Az új

is ten, amely a kom mu niz must új val lás ként mu tat ja be. Csak két sort idé zek: „Új is -

ten szól hoz zá tok em be rek! // [...] Im el jöt tem! El jött a Vö rös Is ten!”

Tóth Ár pád ver se nem pil la nat nyi fel lán go lás, nem egy sze ri köl tôi túl zás gyü möl -

cse. Feb ru ár 10-én, több mint egy hó nap pal a kom mu nis ta puccs elôtt rôl fenn ma -

radt le vél tö re dé ké bôl idé zek: „min den lel ki zu gom ala po san te le van ez zel a bol se -
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18 KÓ NYA Ist ván: Az 1918–19-es for ra dal mak és a ma gyar re for má tus egy ház = Al föld, 1969, 7. sz., 58.

19 TAR JÁN G. Gá bor: Bal ta zár De zsô. Ha lá lá nak 50. év for du ló já ra = Theologiai Szem le, 1986, 6. sz., 363.

20 A bol se viz mus Ma gyar or szá gon. Szerk. GRATZ Gusz táv, Bp., Franklin, 1921, 615. Lásd még A ma gyar
pro tes tan tiz mus 1918–1948. Szerk. LENDVAI L. Fe renc, Bp., Kos suth, 1987, 36.

21 TAR JÁN G.: i. m. (1986), 363.

22 KÓ NYA: i. m. (1969), 58.



viz mus sal. Ér zô és gon dol ko dó em ber va gyok s az öreg Eu ró pa nagy fel for du lá sa

en gem is igen fel for ga tott. Nincs más meg ol dás, csak a kom mu niz mus! – ezt or dítja

bennem min den bel sô hang. A nyo mo rú sá gos, gennyes, ro hadt em be ri éle tet csak

ez a nagy, vad, orosz ide a liz mus te he ti is mét él he tô vé. A kom mu niz mus lo gi ká ja és

lí rá ja hat át s ed dig rend ben is vol na a do log. De az tán nagy ba jok van nak: én, 

a sze líd, csen des és inak tív Tóth Ár pád, bár mennyi re át ér tem és át ér zem a Vö rös

Mes si ást, a cso dá la tos Le nint, még is ezer és mil lió gát lás sze gül bennem el le ne. Hiá -

ba, bur zso á nak szü let tem, s ami rosszabb, erôs ma gyar fa ji ér zé sû bur zso á nak.”23

Pász tor Ár pád (1877–1940) író, köl tô, mû for dí tó és új ság író Tóth Ár pád kö ré hez

tar to zott, és meg el ôz te te het sé ge sebb ba rát ját. Van nak olyan vé le mé nyek, hogy 

ô ír ta Le nin rôl a vi lág iro da lom ban az el sô ver set. Az Est 1917. de cem ber 25-ei, ka -

rá cso nyi szá má ban meg je lent, Le nin cí mû ver sé ben új meg vál tó ként áb rá zol ja a bol -

se vik ve zért.

„Új Krisz tus jött. De oly kö zel ma még,

Hogy fel sem éri ez a nem ze dék,

S nem súg ja szent ér zé sek per ce in:

Le nin! Le nin! ...”24

1919. már ci us vé gé rôl, áp ri lis ele jé rôl fenn ma radt Ba bits tól egy tö re dék:

„Két nép va gyunk ma, musz ka és ma gyar,

ki több szé gyen ben él ni nem akar

és in kább szen ved, in kább be le hal,

de em ber lesz és új ra fi a tal!

Ma gya rok! A kor nagy do log ra hí,

mi va gyunk az idôk pos tá sai,

mi küld jük szét a vö rös le ve let,

mely nek pe csét jei vér zô szí vek.

S so kan re meg nek, ha a pos ta jön,

de még töb bek nek lesz ez szent öröm,

hogy nem volt annyi vér és annyi könny

hi á ba, mert már a nagy óra jön.”25

Ju hász Gyu la Új hit cím mel írt cik ket a sze ge di Délmagyarország 1919. már ci us 9-i

szá má ba:
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„És a názáreti Jé zus ra gon do lok, a sze gény ga li le ai eret nek re, aki re Pontius Pilá -

tus, az okos és el fo gu lat lan judeai helyt ar tó, mi kor már pen zi ó ban van, nem em lé -

ke zik.

Hát igen, megint ex oriente lux, megint jön egy új hit, fi a tal, bar bár és a ré gi vi -

lá gok kor hadt osz lo pa it rom bol va ter mé ke nyí tô és a jö ven dô fe hé re it üd vö zí tô. [...]

Versailles fe lett oly vér vö rös az al kony – ke let rôl egy vi lág égés tü ze tûz reá –, a vi -

lág tör té ne lem egy új fe je ze te kez dô dik, de az ini ci á lé nem la tin be tû, se gót, ha nem

ci rill!”26

A chiliasztikus, mes si a nisz ti kus vi lág ér zés leg szél sô sé ge sebb mon da tai – ami rôl

tu dok – Lu kács György szá ján röp pen tek ki. 1918 elôtt Ba lázs Bé la Nap hegy ut cai

vil lá já ban a Vas ár na pi Kör tag jai a for ra da lom meg tisz tí tó, meg vál tó ere jé rôl be szél -

get tek. Az egyik be szél ge tést Lesznai An na ek ként idéz te fel: „Jó, mond tam, az em be -

rek üd vö zül ni fog nak, ha ti meg vált já tok a vi lá got, de mi lesz a töb bi kreaturával?

Mi lesz a nö vé nyek kel, az ál la tok kal? Tu dod, hogy én nem aka rok nél kü lük üd vö -

zül ni.” Mi re Lu kács azt mond ta: „Még a kö vek is üd vö zül ni fog nak.”27 Köl tôi, gyö -

nyö rû, fa na tiz mus tól iz zó vagy in kább fan tasz ta vá lasz!

A chiliasztikus élet ér zés, a for ra dal mi lel ke se dés annyi ra ha tal má ba ke rí tet te

Né meth Lász lót, hogy meg pró bál ta meg gyôz ni az édes any ját, hogy Baj nok ut cai há -

zu kat ajánl ják fel az ál lam nak, a kö zös ség nek.28 En nek az össze tett ér zés nek a ra -

jon gá son kí vül azon ban egyéb össze te vôi is vol tak, egye bek kö zött Né meth Lász ló

rossz lel ki is me re te. Jó anya gi hely ze te mi att ko ra if jú sá gá tól lel ki is me ret-fur da lá -

sa volt, és ez egész éle te so rán el kí sér te. A Bûn fô hô se, Né meth Lász ló al te re gó ja

ugyan úgy et tôl szen ved.

1919-ben Né meth Lász ló az iro da lom ál do za tá vá vált: a Nyu gat köl tôi, írói erô sí -

tet ték fel benne a mes si a nisz ti kus, chiliasztikus hi tet, ôk fer tôz ték meg ve le. De az

is író volt, aki ki gyógy í tot ta, ki jó za ní tot ta utó pisz ti kus áb ránd ja i ból: „... új hô se im:

a ma gyar írók s Ady szel le me, hi tem sze rint a kom mu niz mus mel let ti hit val lás ra

buz dí tot tak, vál lal tat ta a há lát lan ki tar tást (mely bôl né hány hó nap pal a Ta nács köz -

tár sa ság bu ká sa után egy má sik nagy ha tá sú író sza va ol dott fel).”29 A nagy ha tá sú

író min den bi zonnyal Sza bó De zsô volt, aki nek ki sebb iro dal mi föld ren gést elô idé -

zô, és a nem iro dal má rok kö ré ben is rend kí vül erôs ha tást kel tô re gé nye, Az

elsodort fa lu 1919 má ju sá ban je lent meg. A re gény szin te meg je le né se pil la na tá ban

ott volt Né meth Lász ló pol cán, de ak kor csak az egy har ma dát ol vas ta el.30 Au gusz -

tus el se je, a Ta nács köz tár sa ság bu ká sá nak nap ja Szilason ér te, és a hír re rög vest

Gödöllôre in dult. Itt az új sá gok ban, be szél ge té sek ben egy re gyak rab ban le he tett
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Sza bó De zsô ne vét hal la ni, s még azok is a re gé nyé rôl be szél tek, akik kel egyéb ként

iro da lom ról nem le he tett szót vál ta ni. Az elsodort fa lu Né meth Lász lót is elsodorta

a kom mu nis ták tá bo rá ból, 1919 au gusz tu sá ban ki jó za no dott.

Né meth Lász ló azon ban nem volt a mes si a niz mus vegy tisz ta kép vi se lô je, mert 

ô ha za fi volt. El len ben a kom mu nis ta messianistákat nem ér de kel ték a né pek, nem -

ze tek, mert ôk a vi lág for ra dal mat vár ták. A nem ze te ket el avult tör té nel mi kép zôd -

mény nek te kin tet ték, ra jong tak a pro le tár in ter na ci o na liz mu sért, és meg ve tet ték 

a ha za fi úi ér zést.

A kom mün bu ká sa után Né meth Lász lót fel je len tet ték, nem ve he tett részt

osztály tár sa i val a vissza ál lí tott érett sé gi vizs gán, s mint so kak nak, ne ki is iga zo ló

el já rá son kel lett át es nie. A bi zott ság ban a fog ság ban síny lô dô édes ap ja ta nár tár sai

fog lal tak he lyet, és az apá ra és a jó ta nu ló ra va ló te kin tet tel csak dor gá lás ban ré -

sze sí tet ték, és érett sé gi vizs gá ra bo csá tot ták. A gim ná zi um év köny vé bôl egy ed dig

is me ret len ada tot is meg tud ha tunk, az érett sé gi vizs ga pon tos ide jét: „Érett sé gi

vizs gát tett: Szep tem ber 25–27. Né meth Lász ló je les.31

1919-es té ve dé sé bôl Né meth Lász ló ál ta lá nos ér vé nyû kö vet kez te tést vont le:

„Négy hó na pon ke resz tül az ér de ke im mel, az íz lé sem mel, az ösz tö nöm mel el len té -

tes irány ban tar tott ki fe szít ve: a lo ja li tás, s most vé ge volt en nek a fe szült ség nek.

Ek kor kap tam az el sô lec két be lô le: hogy mi lyen ne héz a köz ér ze tünk el len gon dol -

koz ni. Ha ma ro san azt is meg ér tet tem, hogy ta lán nem is he lyes.”32
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Horkay Hörcher Fe renc

„Nyugatiszabásúmagyarpolgár”
SzubjektívjegyzetekNémethLászlóKeményZsigmond-esszéjérôl

Né meth Lász ló és Ke mény Zsig mond sok min den ben kü lön bö zött egymástól. Bár

mind ket ten po li ti zá ló írók vol tak, ar cé lük és ha bi tu suk is el tért egymástól. Né hány

do log még is össze kö töt te ôket. Ezek kö zé tar to zott sze rep ér tel me zé sük. Az, hogy

mind ket ten a nem ze ti ér tel mi sé gi sze re pé vel azo no sul tak – igaz, majd egy év szá zad

kü lönb ség gel. Mind ket ten pub li cisz ti ká ik kal os to roz ták nem ze tü ket – de re gé nye i -

ket is az zal a szán dék kal ír ták, hogy a szép iro da lom ré vén is ta nít sák ol va só i kat,

rá adá sul ne csak érez ni, ha nem gon dol kod ni, gon dol kod va cse le ked ni is ta nít sák

ôket. Rá adá sul mind ket tô jü ket meg ver te a sors egy faj ta tra gi kus hangoltságú pro -

tes táns lá tás mód dal: ha re gé nye ik vi lá gá nak han gu la tát össze vet jük, azt ta pasz tal -

hat juk, hogy sö tét tó nu suk kal na gyon is kö zel áll nak egymáshoz.1

Hogy Ke mény és Né meth eb ben a dol go zat ban össze ke rül tek, an nak azon ban

van egy jól meg ha tá roz ha tó szub jek tív és egy ugyan ilyen ha tá ro zott ob jek tív oka is.

A szub jek tív oka az, hogy va la mi kor a 80-as évek má so dik fe lé ben, ami kor a bu da -

pes ti böl csész kar ra jár tam, és ami kor még mit sem sej tet tünk a rend szer vál tás ról,

a Moz gó Vi lág be til tá sa után, és épp a már ak kor le gen dás fô szer kesz tô, Ku lin Fe -

renc órá i nak ha tá sá ra is, élén ken ér de kel ni kez dett ben nün ket a po li ti ka. Kölcsey

Kör nek ne ve zett egye te mi di ák kö rünk ben – töb bek kö zött az az óta iro da lom tör té -

nésszé vált Ma da rász Im ré vel, a jog tör té nésszé és al kot mány bí ró vá vált Hor váth

At ti lá val és a már ak kor a fi lo zó fia tan szé ken ok ta tó né hai fi lo zó fus kol lé gám mal,

Neumer Ka ta lin nal – Ke mény Zsig mond for ra da lom után írt esszé it ta nul má nyoz tuk.

Fel te he tô leg azért, mert az 1840-es és 50-es évek ben írt dol go za tok ban va la mi

idô sze rû mon dan dót sej tet tünk ak kor, a ké sei ká dár iz mus kö ze gé ben. Rá adá sul

ugyan eb ben a kor szak ban, a ké sei ká dár iz mus ide jén, Né meth Lász ló egy szer re

érzé keny-iro dal mi és mo rá lis-po li ti kus esszéi – Szerb An tal, Ha lász Gá bor és Ba bits

ta nul má nyai mel lett – a leg fon to sabb for rá sai vol tak a kö te le zô sza ki ro dal mon tú li

ma gyar iro da lom tör té ne ti ta nul má nya im nak. Ennyi ta lán elég is ér zé kel tet ni a szub -

jek tív vo nat ko zá so kat.

Az ob jek tív oka pe dig az, hogy van Né meth Lász ló nak egy ne ve ze tes esszé je Ke -

mény Zsig mond ról, amely nek té má ja – az író pusz ta be mu ta tá sán túl – meg gyô zô -

dé sem sze rint nem csak az 1940-es, majd az 1980-as évek ben volt idô sze rû, ha nem

a mai na pig is az ma radt.2 Ez a gon do lat az író mint pol gár té te le volt. Eb ben a dol -

go zat ban az a cé lom, hogy utá na jár jak, mi is ér dek li Né meth Lász lót, ami kor 1940-

ben Ke ményt mint nyu ga ti sza bá sú ma gyar pol gárt ele mez te.
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Esszé jé ben Né meth Lász ló elô ször is a lép té ket ha tá roz za meg, hogy mi lyen

nagy ság rend rôl be szél Ke mény kap csán. Szá za dá nak ma gya rul al ko tó író i hoz ha -

son lít va ál lít ja Ke mény rôl: „A leg na gyobb, aki hez ha son lí ta ni sem le het egyi ket

sem...” (611.) Egy má sik he lyen pe dig így fo gal maz: „Nem csak a leg na gyobb ma gyar

pró za író... egyik azok kö zül az író nál több, ma gyar gé ni u szok kö zül, akik mint Zrí nyi:

sze mé lyi sé gük kel tá gít ják ki az iro da lom tör té ne tet kultúrhistóriává.” (612.) Né meth

itt vi lá gos sá te szi: a meg kö ze lí té se mö gött rej lô iro da lom szem lé let nem a l’art pour

l’art el vén ala pul, ha nem in kább a ma kul túr tu do mány ként ér tett iro da lom ér tés hez

áll közelebb. Író ként nyil ván el sô sor ban az al ko tói sze mé lyi ség fog lal koz tat ja, de

en nél több a tét je vizs gá ló dá sá nak: va la mi olyas mit akar iga zol ni, hogy Ke mény

Zsig mond sa já tos, csak rá jel lem zô írói ar cé lé nek, szo mo rú vé get ért, de na gyon is

ter mé keny élet út já nak ön ma gá ban, az egyes mû ve ken túl is van je len té se, je len tô -

sé ge.

Ezu tán Né meth a sa ját he lyét je lö li ki a Ke mény-re cep ció tör té ne té ben. Lé nye -

gé ben jog gal ál la pít ja meg, hogy az „utol só nagy ra gasz ko dás nyo ma Péterfy ta nul -

má nya”. (612.)3 Per sze nyil ván vol tak ki sebb-na gyobb ka lan dok, akár még ér de kes

epi zó dok is Péterfy és Né meth Lász ló kö zött, az utó kor Ke mény irán ti ér dek lô dé -

sé ben, még is Né meth az, aki Ke mény Zsig mon dot na gyobb hang súllyal is mét na pi -

rend re tû zi a ma gyar iro dal mi nyil vá nos sá gon be lül, ká non ba eme lé si ja vas lat tal.

Né meth meg ál la pí tá sa per sze nem nél kü löz egy bi zo nyos pó zo ló ele met sem: sze -

re ti sa ját sze re pét drá ma i an el tú loz ni. De két ség te len, hogy ko rá ra igen nagy be fo -

lyást tu dott gya ko rol ni – sze ret ték vagy gyû löl ték, ol va só i ban ál ta lá ban si ke rült he -

ves ér zel me ket kel te nie. Ami iro da lom tör té ne ti tá jé ko zó dá sát il let te, az meg le he tô -

sen ki fi no mult íz lés re és jó íté lô ké pes ség re val lott. Ha el fel ej tett ala kok hoz nyúlt is,

rend sze rint rá ta lált azok ra a fi gu rák ra, akik va ló di mi nô sé get kép vi sel tek, még ha

el sô re nem is tûnt ki hang juk a múlt ka ko fó ni á já ból. Lás suk, mi lyen ele mek bôl épít -

ke zett Né meth, ami kor alig né hány ecset vo nás sal, még is nagy meg gyô zôerô vel fel -

vá zol ta Ke mény Zsig mond vi lá gát, gon dol ko dás mód já nak arany alap ját.

Ke mény írói-gon dol ko dói stí lu sát pró bál gat va Né meth egy pon ton a „ti zen nyol -

ca dik szá zad nagy an gol tör té né sze i hez s böl cse lô i hez” for dul. (621.) Bár ne vet nem

em lít, olyan szer zôk jut hat nak eszünk be, mint Hume, Robertson, Smith, Gib bon,

Burke vagy egye ne sen dok tor Johnson. Ezek a tör té net írók azért tûn nek ér de kes -

nek Ke mény ér tel me zé se kor, mert a tör té net írást nem szi go rú tu do mány ként mû -

vel ték, ha nem in kább va la mi lyen ér te lem ben a Bildung, az egyé ni em ber for má lás

és kö zös ség épí tés fe lôl kö ze lí tet ték meg. Ahogy ôk, Ke mény is „könyv vel és élet tel

egy szer re ké pez tet te ma gát”. (621.) Elôd je tör té ne lem hez va ló vi szo nyát, ki nem

mond va utal va az er dé lyi ön élet írók ha gyo má nyá ra, va la mi képp az ön vizs gá lat hoz

kö ze lí ti Né meth: „ôben ne ez az em lé ke zés, ez az ön is me ret és anyag is me ret nem

tu dás volt, ha nem élet”. (613.) Min dezt va ló ban meg ala poz za, hogy a XVIII. szá za di

bri tek is ked vel ték az esszé mû fa ját (gon dol junk Hume vagy Johnson írá sa i ra), de

ami kor nagy narratívát építenek, ak kor is sok szor je le nik meg szö ve gük ben az élô -
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szó hoz kö ze lí tô stí lus re gisz ter. Ke mény is sok szor sze mé lyes han gon szó lal meg,

mon da tai mö gött min dig lát juk a be szé lôt is, az ál ta la írt szö veg te hát so ha nem

sze mély te len. Át éli azt a tör té nel met, amit fel ele ve nít, és en nek meg fe le lô en ér zé -

kel he tô tör té ne ti írá sa i ban is az érin tett ség. A tör té nel mi múlt benne él to vább, az

író mint egy meg tes te sí ti azt, és írá sa i ban e sze mé lyes szû rôn át je le ní ti meg a tör -

té nel met. Ér de kes, ahogy ezt az an gol szász irányultságú, tör té nel mi hangoltságú

XVIII. szá za di gon dol ko dás- és be széd mó dot szem beál lít ja Né meth a fran cia fel vi -

lá go so dás dokt ri ner jel le gé vel, „be tû sza gú” literátorkodásával. Sze rin te Ke mény és

an gol szász elô dei olyan tör té nel mi ér zék rôl, tör té nel mi re a liz mus ról tesz nek ta nú -

bi zony sá got, amely nek egész sé ges szkep szi se szem be ál lít ha tó Bessenyei és Kazinczy

ko rá nak bi zal má val „a nyel vet és tár sa dal mat új ra sza bó em ber ész iránt”. (614.)

Fon tos azon ban, hogy ez nem a fel vi lá go so dás örök sé gé nek meg ta ga dá sa – csak épp

a fran cia Lumières he lyett egy an gol szász, prag ma ti kus és tör té nel mi ala po kon ál ló

fel vi lá go so dás tá mo ga tá sa.

Ke mény egy szer re tör té nel mi és kor társ po li ti kai ér dek lô dé se ter mé sze te sen ta -

lál ta meg a ma ga kö ze gét az új ság írás ban. Per sze a re form kor, majd az ab szo lu tiz -

mus ko rá nak új ság nyel ve, de az új ság írás in téz mény rend sze re ma ga is még éle sen

el ütött az Ady ko rá ban ki ala ku ló ka pi ta lis ta hír gyár tás, majd az 1945 utá ni kom mu -

nis ta párt új ság írás ide o ló gi ai zsar gon já tól és üzem sze rû mû kö dé sé tôl. De Ke mény

ki ló gott sa ját kor sza ká nak új ság író át la gá ból is. Örö költ tár sa dal mi ál lá sát te kint ve

bá ró volt, aki ön ként vál lal ta a hét köz na pi fog lal ko zást és élet mó dot, s vall juk be,

mind vé gig küz dött is ve le. Ám e vá lasz tás biz to sí tot ta, hogy Ke mény írá sa i ban sem

sza kadt el a hét köz na pi élet ki hí vá sa i tól. Nem vé let le nül je gyez te Élet és iro da lom

(1852) cím mel cikk so ro za tát – épp az az el vá rá sa az író val szem ben, hogy ne sza -

kad jon el az élet tôl. „Ha a re gény író nak jo ga van egy hosszas mun ká ban igen ke -

vés me sét ad ni és a bo nyo lí tás ál ta li ér de ket, mi helyt cél já hoz tar to zik, mel lôz he ti,

ak kor vi szont leg alább annyit kí ván ha tunk tô le, hogy a me se he lyett va ló di éle tet,

mely csen des me ne té vel is tud von za ni, a bo nyo lí tás he lyett pe dig min dig moz gó

és fej lô dô ér zé se ket, in du la to kat, szen ve dé lye ket és tet te ket lát has sunk...”4

Az új ság írás pol gá ri (ha tet szik, egye ne sen ur bá nus) fog la la tos ság. A lük te tô

váro si élet hez, a mo der ni zá ci ó hoz kap cso ló dik, s kulcs sze re pet tölt be az em be rek

kö zöt ti új faj ta kap cso la tok köz ve tí té sé ben. Egy el nyo ma tás el len küz dô or szág ban

pe dig, ami lyen a XIX. szá zad kö ze pé nek Ma gyar or szá ga volt, és ami lyen az 1940-

es Ma gyar or szág volt Né meth Lász ló Ke mény-esszé je szü le té se ide jén, a sza bad ság

le té te mé nye se. Egy ben a nagy ra tar tott nyu ga ti ci vi li zá ci ós-kul tu rá lis min ta egyik

paradigmatikus meg tes te sí tô je. Né meth Lász ló úgy lát ja, Ke mény Zsig mond polgá -

riasult élet- és gon dol ko dás for má ja még el ütött a kor ma gyar át la gá tól. Ha son lí tott

vi szont azon if jak új faj ta mû velt sé gé hez, akik kel együtt hoz ták lét re a cent ra lis ták

kis elit kö rét. Ve ze tô jük a jo gász és tör té net író Szalay Lász ló, a tár sa dal mi-po li ti kai

rang lét rán leg ma ga sabb ra ju tó tár suk pe dig a két szer is mi nisz te ri fe la da tot vál la ló

író, gon dol ko dó, Eötvös Jó zsef volt.
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Tud juk, a cent ra lis ták Kos suth és Szé che nyi kö zé szo rul tak a két vé le mény ve zér

40-es évekbeli har cá ban. Tá vol állt tô lük Kos suth har ci as ki ál lá sa, de im po nált is

ne kik – ér tel mi sé gi gon dol ko dá suk szá má ra nagy rej télyt je lent he tett a szü le tett

(nép sze rû) po li ti kus, Kos suth hiperaktivitása, de ta lán ri asz tot ta ôket idôn ként a tár -

sa dal mi mérnökösködésig elô re sza la dó ra di ka liz mu sa. Alap ve tô en Szé che nyi „ci vil

society”-t fej lesz tô prog ram ja állt közelebb hoz zá juk. Ke mény a szabadságharc után,

1851-ben hosszú és ér zék le tes jel lem raj zot írt Szé che nyi rôl Csengery státuszférfi-

akról szer kesz tett köny vé be,5 Kos suth tal po le mi zál va. Po li ti ka i lag je len tô sebb két -

sze ri, hosszas ki fa ka dá sa Kos suth nem zet vesz tô po li ti ká já val szem ben, köz vet le nül

a szabadságharc után írt pamf let je i ben (A for ra da lom után, 1850; Még egy szó a for -

ra da lom után, 1851). Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik az is, hogy Ke mény már a sza -

bad ság harc ide jén el tá vo lo dott Kos suth tól, Eötvös pe dig jó val a fegy ver le té tel elôtt

egye ne sen ki me ne kült a for ra dal mi ro man ti ká ból. Nem cso da, ha Ke mény a vesz -

tett füg get len sé gi há bo rú után kül föld re me ne kült Kos sut hot tet te meg bûn bak nak

azért, hogy be le haj szol ta az egyéb ként jó zan, de lel ke se dés re min dig kész ma gyar

né pet a for ra da lom ba.

A röp ira tok ér ve lé se sze rint a ra jon gó Kos suth meg ron tot ta a nép po li ti kai jel le -

mét a nyil ván va ló an el túl zott füg get len sé gi kö ve te lé se i vel. Szá munk ra nem az a kér -

dés, hogy iga za van-e a kri ti kus nak, ami kor Kos sut hot populizmussal és de ma gó -

giá val vá dol ja, s nem ar ról van-e szó, hogy így pró bál ja sa ját éle tét men te ni a for -

ra dal mat el tip ró Habs burg-ha ta lom mal szem ben. Itt és most ér de ke sebb a kri ti ka

ürü gyén fel vá zolt kép a ma gyar po li ti ka Ke mény ál tal kí vá na tos nak tar tott ter mé -

sze té rôl, amit ma kon zer va tív nak ne vez nénk, és az e mö gött meg bú vó, in kább csak

imp li cit mó don ki fej tett pol gá ro so dás-ké pe. Meg le pô, hogy az egyéb ként sok szor

for ra dal mi in du la tok tól fû tött Né meth Lász ló mi lyen nagy ra be csü lés sel mél tat ja

Ke mény két – nyu god tan mond hat juk – re ak ci ós dol go za tát.

„... eze ket a ta nul má nyo kat azon ban egy va ló di ál lam fér fi ír ta, aki szer ve ze té ben

hord ta a politikum örök sé gét, ki jár ta a tör té ne ti meg fon to lá sok is ko lá ját, egy nagy

kor nagy em be rei közt mint fô sze rep lô for gott, nagy vál to zá so kat ért meg, s a bal -

sors tól föl pu hult nem ze ti lel ket s az irá nyí tó szó ra le sô pol gár tár sa kat lá tott ma ga

kö rül, aki kért ér de mes volt, amint egyé ni okok ból szük sé ges is, ne héz ter mé sze tét

sú lyos ma gya rá za tok ra össze szed ni. In nét e ta nul má nyok kü lö nös hi te le s mél tó sá -

ga. Ke mény ta nul má nyá nak e te kin tet ben csak a had ve zér Zrí nyi epi ká ját le het

mel lé ál lí ta ni.” (627.)

Né meth Lász ló el is me ré se Ke mény esszé i vel kap cso lat ban azért is kü lö nö sen

figye lem remél tó, mert – mint ma ga is jel zi – szá má ra nem volt el fo gad ha tó an nak

ki in du ló hi po té zi se. „Csak a ki in du ló pont volt hi bás; az táp lál ko zott egy kel le té nél

sú lyo sabb ke dély han gu lat ból. Auszt ria fá tu ma nem volt olyan erôs, mint Ke mény

hit te.” (628.) Itt nyil ván Né meth sa ját ma gyar tör té ne lem-ké pe üt kö zik egy rész let

kap csán Ke mé nyé vel, s bár mind a ket ten hajlanak arra, hogy el fo gad ják az ele ve

el ren delt ség va la mi lyen ta nát, a Szekfûvel vi tat ko zó Né meth Lász ló szá má ra 
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a Habs bur gok ha tal má nak szük ség sze rû sé ge nyil ván va ló an nem volt el fo gad ha tó

elôfeltevés.6 E te kin tet ben Szekfű ugyan csak ter mé sze tes mó don, épp Ke mény Zsig -

mond ra hi vat ko zott: „Ke mény Zsig mond nak már 1850-ben meg volt az er köl csi bá tor -

sá ga ki mon da ni a nép sze rût len igaz sá got: a ma gyar füg get len ség nek át nem hág ha tó

aka dá lyai  vannak Auszt ria nagy ha tal mi ál lá sá ban.”7 Nyil ván va ló, hogy en nek a vi -

tá nak sem le he tünk el dön tôi – no ha ez a ma gyar po li ti kai gon dol ko dás egyik leg fon -

to sabb for du ló pont ja, va gyis ezen for dul meg, ki ho gyan fog gon dol kod ni Ma gyar -

or szág ké sôb bi tör té ne té rôl. A mi fe la da tunk azon ban most más: to vább ra is a kö -

zös pon tot, a pol gá ri mi nô sé get ke res sük Ke mény és Né meth né zet rend sze ré ben.

For dul junk hát rá er re a mi nô ség re. Né meth Lász ló nem csak a XVIII. szá za di Ang -

li át hang sú lyoz za Ke mény-ér tel me zé sé ben, ha nem a XIX. szá za dit is – s ki tud ja,

1940-ben mi volt a sa ját ál lás pont ja ko ra Ang li á já ról. Nem bújt-e meg Né meth ben

is egy faj ta tit kos ang lo má nia a né met ná ciz mus sal szem ben? Azt ír ja:

„S ha most azt ke res sük, mi e Janus-arc mö gött a kö zös esz mény, az ak ko ri Ang -

lia fe lé néz ve, könnyen meg ért het jük. Ke mény egy tör té nel mi gyö ke rû s ér zé kû ma -

gyar pol gár sá got akart. Su gal ma zá sok kal tel jes prog ram ja, mely nek mû ve lô dé sünk

min den ága szá má ra volt in té se anél kül, hogy az egész élet vi ta tá sá tól egy perc re

is el állt vol na, en nek akart elôbb iro dal mat, ké sôbb újságirodalmat te rem te ni.”

(631.)

Va gyis: a prog resszív, for ra dal mi fran cia és a meg ké sett, apo li ti kus né met pol gár -

ság gal szem ben Né meth az an gol (ma brit nek ne vez nénk) pol gár ság min tá ját fe dezi

fel Ke mény esszé i ben, nem mint meg va ló sí tan dó utó pi át, de mint olyan para dig -

mát, amely nek el mo só dott kör vo na la i hoz ha son ló ol vas ha tó ki a ha zai pol gá ro so -

dás tör té nel mi ka var gá sá ból is. Föl te szi és egy bôl meg is vá la szol ja a köl tôi kér dést:

„Ma gyar or szá gon nem volt meg egy ilyen tör té nel mi pol gár ság ki fej lô dé sé hez az

alap és elôz mény? Sôt csak az ilyen hez volt meg.” (631.)

Ke mény Zsig mond itt már nem pusz tán a szel le mi elôd sze re pét töl ti be Né meth

esszé jé ben. In kább hír nök ô, aki meg elô le ge zi a szel le mi utód mon dan dó ját, sôt tár -

sa dal mi prog ram ját is. Va ló já ban alak ja szim bo li kus je len tô ség re tesz szert – mint -

egy meg tes te sí ti Né meth Lász ló szá má ra azt a tör té nel mi gyö ke rû ma gyar sá got,

amely nem pusz tán az an gol min ta imi tá ci ó ja lett vol na, ha csak ugyan lét re jön,

meg erô sö dik, s ké pes lesz ve ze tô sze rep re szert ten ni, ahogy Ang li á ban ké pes sé

vált er re. Ke mény Zsig mond tra gi kus sor sa Né meth Lász ló szá má ra azon ban a tör -

té nel mi Ma gyar or szág pol gár sá gá nak el ha lá sát is meg je le ní ti. Ke mény ugyan is még

se gí tett te tô alá hoz ni a ki egye zést, de a ha zai pol gár ság oly rö vid arany ko rá nak

gyü möl cse it már nem él vez het te. Küz del mes éle te meg sze mé lye sí tet te a ré gi pol gár -

ság fel emel ke dé sét és ha nyat lá sát is, amit a ki egye zés után fel emel ke dô új pol -
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gárság nem tu dott el len sú lyoz ni.8 S itt tör té nik meg Né meth gon do lat me ne té nek

kisik lá sa. Sze rin te a ki ha ló ré gi pol gár ság he lyét „egy ide gen köl csön pol gár ság fog -

lal ta el”, ami ben olyan té nye zôk ját szot tak sze re pet, mint „nem ze ti sé ge ink vá ro si

el he lyez ke dé se”, „a zsi dó ság gát ta lan be öm lé se”, „a hi va ta lo kat vissza ara nyo zó ki -

egye zés” és „egész ség te len köz jo gi hely ze tünk”. (631.)

Hogy mi lyen mé lyen érint het te Né meth Lász lót a pol gá ri fej lô dés vé lel me zett

ku dar ca, azt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint ez az an ti sze mi ta fel han gú bûn bak kép -

zés, ami be – csak úgy, mint Szekfû – ô is be le csú szik. Szekfû Há rom nem ze dé ké nek

mai szem mel leg fá jóbb hi bá ja, hogy az egymást kö ve tô ma gyar po li ti kai eli tek ha -

nyat lás tör té ne tét át for dít ja a zsi dó ság el le ni vád irat tá. Ugyan ez tör té nik Né meth

Lász ló esszé jé ben is. A Ki sebb ség ben (1939) cí mû Né meth Lász ló-mû a két há bo rú

kö zöt ti idô szak nak csak a Há rom nem ze dék hez ha son lít ha tó, jel leg adó mun ká ja. De

ugyan úgy, ahogy vi ta part ne re, Szekfû, Né meth Lász ló is be le csú szik egy olyan, véd -

he tet len ál lás pont ba, amellyel tény le ge sen töb bet árt a Tri a non utá ni vál sá gos tör -

té ne ti hely zet fel dol go zá sá nak, mint amennyit se gí te ni tud na egyéb ként. Vekerdi

Lász ló sze rint az or vos Né meth Lász lón itt ma gán is úr rá lesz az ál ta la di ag nosz ti -

zált be teg ség, és írá sai vo nat ko zó ré szét ilyen ként kell ke zel nünk. Va gyis nem

kiátkoz nunk kell ôt, ha nem a ta nai okoz ta se bek gyógy ítá sá ra van szük ség, fô leg,

„ha a be teg olyan ér zé keny s tisz tes sé ges gon dol ko zó, mint A mi nô ség for ra dal má -

nak szer zô je”.9

A kor társ Ba bits vi szont másfajta me ta fo rát hasz nál, eret nek sé get ki ált, és ami

még fon to sabb, pajzzsal s dár dá val vé de ke zik Né meth meg osz tó né ze tei el len.

Akár eret nek ség, akár be teg ség, ijesz tô és vét kes Né meth Lász ló gon do lat me ne -

té nek el csú szá sa a faj- vagy faj ta el mé let irá nyá ba. Mind ez azért is ért he tet len,

mert, mint lát tuk, fon tos, má ig re le váns, bár ter mé sze te sen vi tat ha tó ész re vé te le -

ket ol vas ha tunk tô le a XIX. szá zad má so dik fe lé nek ma gyar pol gá ro so dá sá ról, és

eze ket ér de mes ki men te ni pél dá ul a Ke mény-esszé ide gen el le nes ki szó lá sai kö zül.

Né meth Lász ló sze mé ben Ke mény bi zo nyos ér te lem ben a vi dé ki, a periferiális Ma -

gyar or szág kép vi se lô je, szem ben 1848 fô vá ro si for ra dal má val (je gyez zük meg

csend ben, hogy leg alább két, de in kább há rom fô vá ros ban zaj lik a ma gyar for ra da -

lom: Pes ten, Po zsony ban, de Bécs ben is). A bû nös nagy vá ros to po sza is be le ját szik

eb be a meg lá tás ba – ér de mes em lé ke ze tünk be idéz ni, hogy Ke mény Baudelaire

nem ze dék tár sa. De ta lán e modernizmuskritikai me ta fo rá nál is fon to sabb, hogy Ke -

mény alak ján ke resz tül a ma gyar tör té nel mi kö zép osz tály egy sa já tos cso port já ra

tud ja Né meth rá irá nyí ta ni a fi gyel mün ket.

„Vi dé ki kol lé gi u mok és pap la kok: Kôrös, Deb re cen, Pa tak, Ko lozs vár s Ham va szó -

lal nak fel a be ál lott csend ben, s kez dik a be lé jük me ne kül tek né ze te it és ter mé sze -

tét meg val la ni. Ezek a több nyi re pro tes táns, szín ma gyar men he lyek... a ke se rû ség

ad bá tor sá got ne kik, hogy mind ar ra, ami negy ven nyol cig tör tént, a ma guk sze rény,

ér ték tisz te lô mód ján ne met mond ja nak. Az ô nem ze ti klasszi ciz mu suk a ma gyar jel -
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leg for ra dal ma a fô vá ros for ra dal ma után. En nek a »re ak ci ós« for ra da lom nak iga zi

ve zé re s leg na gyobb, majd hogy azt nem mon dom, egyet len – szel le me: Ke mény

Zsig mond.”10

Né meth Lász ló fel ve té se itt ar ra irá nyul, hogy mind a 48-as füg get len sé gi ha -

gyo mány nak, mind a Szekfû Gyu la ál tal ki dol go zott „la banc” ha gyo mány nak his to -

ri og rá fi ai al ter na tí vá ját nyújt sa. Rá adá sul te gye min dezt úgy, hogy a XX. szá zad

köze pén is ér vé nyes su gal la ta le gyen a tör té net nek. Így for dít ja át a nem ze ti

klasszi ciz mus Hor váth Já nos ál tal ki dol go zott iro da lom tör té ne ti fo gal mát egy faj ta

tár sa da lom tör té ne ti, men ta li tás tör té ne ti ka te gó ri á vá. Szem ben a Kos suth és a már -

ci u si if jak ál tal kép vi selt fô vá ro si for ra da lom mal, Ke mény köz ve tí té sé vel meg je le -

nik egy „re ak ci ós” for ra da lom is, amely ott ho nos a ma gyar tör té ne lem ben, de nem

arisz tok ra ti kus, még csak nem is köz ne me si gyö ke rû, ha nem csak ugyan, élet mód ját

és gon dol ko dás mód ját te kint ve pol gá ri.

A nem ze ti klasszi ciz mus iro da lom tör té ne ti fo gal má ban Né meth Lász ló fel fe dez -

ni vé li a nem ze ti irá nyú pol gá ri iro da lom kulcs sza vát. Ez azért fon tos, mert per sze

Né meth és Hor váth Já nos tá jé ko zó dá sa nem min den ben esett egy be. Va ló já ban egy

tel jes nem ze dék vá lasz tot ta el ôket egymástól, így va la mi túl zott kö zel ség nem is

vár ha tó el ket te jük fel fo gá sa kö zött. Ezért el mond ha tó, hogy Né meth Lász ló nak

igen csak invenciózusan kel lett el jár nia, ami kor a nem ze ti klasszi ciz mus iro da lom -

tör té ne ti szak ki fe je zé sét meg pró bál ta Ke mény és fô leg a Ke mény hát te ré ben fel fe -

dez ni vélt pol gá ri szem lé let elem zé sé re al kal maz ni.

Per sze, más szem pont ból is meg le he tô sen össze tett Né meth Lász ló tör té net fi lo -

zó fi ai mély sé gû kí sér le te Ke mény újrapozicionálására. Egy fe lôl amel lett ér vel, hogy

Ke mény va la mi faj ta esz mei ma gyar sá got tu dott sa ját éle té ben fel mu tat ni, al ko tá -

sa in ke resz tül áb rá zol ni. Más részt vi szont azt is ki mond ja, hogy leg jobb ja ink ese té -

ben a nem zet szol gá la ta egy ben eu ró pai tá jé ko zó dást is je len tett. „A Bessenyei óta

tá madt na gyobb moz gal mak is: mind Eu ró pát ír ták zász ló juk ra. Kazinczyék Nyu gat

íz lé sét, Szé che nyi Nyu gat jó lé tét, Pe tô fi Nyu gat szabadságeszméit. Adyék fo lyó ira -

tá nak még a ne ve is Nyu gat volt.”11 De ez az eu ró pai ság Né meth sze rint nem mon -

dott el lent el mé lyült ma gyar sá guk nak.

„A ma gyar ság mé lyebb meg is me ré sét, jel le günk erô sebb meg vo ná sát, a ma gyar

ön ma gunk ba szál lást egye dül Ke mény Zsig mond s a nem ze ti klasszi ciz mus írói tet -

ték prog ram juk éli re. De a mé lyebb ma gyar ság, nép és múlt, írói és tu do má nyos

meg szó lal ta tá sa köz ben ôk is mi lyen mû velt pol gá rai igye kez tek Eu ró pá nak len ni –

gon dol junk csak Arany Já nos ra.”12

Ami kor Arany Já nost ál lít ja Ke mény mel lé, Né meth Lász ló meg pró bál tí pust

alkot ni a Ke mény és Arany Já nos ál tal kép vi selt jel lem vo ná sok kal; ez a tí pus len ne

a nyu ga ti tá jé ko zott sá gú ma gyar pol gár esz mény meg tes te sí tô je. Né meth tö rek vé se

nyil ván nem füg get len sa ját szel le mi-eg zisz ten ci á lis hely ke re sé sé tôl. Szel le mi erô -
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10 NÉ METH Lász ló: A mi nô ség for ra dal ma. Ki sebb ség ben.
https://reader.dia.hu/document/Nemeth_Laszlo-A_minoseg_for ra dal ma_Kisebbsegben-10998

11 NÉ METH Lász ló: Ágak és gyö ke rek = Uo.

12 Uo.



fe szí té se i nek az ad tra gi kus szí ne ze tet, hogy Né meth Lász ló hely ke re sô gon dol ko -

dá sa a mély ma gyar ság–híg ma gyar ság meg kü lön böz te té sé vel ma ga is a mély be

zuhan.

Né meth Lász ló Ke mény Zsig mon dot elem zô, zsá kut cá ba fu tó, még is fon tos és ta -

nul sá gos pró bál ko zá sát ér de mes együtt ol vas nunk két má sik kor társ Ke mény-elem -

zé sé vel. Az egyik Szekfû Gyu la, aki Né meth hez ha son ló an po zi tív szín ben tün te ti

fel Ke mény nek a ra di ka liz mus ra vo nat ko zó kri ti ká ját a Há rom nem ze dék ben.13 Sze -

rin te az is ki mond ha tó, hogy épp e ra di ka liz mus okoz ta a sza bad ság harc bu ká sát

1849-ben. Ám úgy lát ja, a tra gi kus bu kás után jön el a Szé che nyi-fé le kon zer va tív

re form tö rek vés ide je. Szekfû sze rint el vi li be rá li sa ink is a bu kás után for dul nak el

a fran cia esz mé nye ik tôl, s tart ják egy re in kább meg fon to lan dó nak az au to nóm köz -

igaz ga tást (szem ben a cent ra li zá ci ó val) és a brit szo kás jo gi gon dol ko dást. Ez a kriti -

ka ta lán igaz le het a cent ra lis ták mag já ra, de sem mi eset re sem áll meg Ke mény re

vo nat ko zó lag, aki már jó val a for ra da lom elôtt írt, ne ve ze tes ta nul má nyá ban vé del -

mé be vet te a tör té ne ti jo gi is ko lát, és el ítél te azt a faj ta kodifikációt, amely a he lyi

kö rül mé nyek re és ha gyo má nyok ra nincs fi gye lem mel.14 Szekfû Ke mény-ér tel me zé -

sé ben is meg je le nik az ide gen gyû lö lô elem. „A ra di ka liz mus, negy ven ki len ce di ki

for má já ban a ma gyar lé lek re ár tal mas kül föl di mé reg volt, me lyet az in fi ci ált nem -

ze ti test rög tön a krí zis után ki ta szí tott ma gá ból.”15

A kri ti kus pon ton nyil ván éle sen el té rô, ám a Ke ményt tá mo ga tó vo nat ko zá sa i -

ban az elô zô két szer zô höz ha son ló meg lá tá so kat fo gal maz meg Ha lász Gá bor 

a ma gyar(or szá gi) vik to ri á nu sok ról írt, ne ve ze tes ta nul má nyá ban.16 A klasszi ci zá ló dó

kor sza ká ba lé pô szer zô 1942-ben írt szö ve gé ben meg pró bál ja a ro man ti ka ve zér -

szó la mát ki csit le hal kí ta ni, és olyan szer zô ket a ref lek tor fény be ál lí ta ni, akik ko ráb -

ban meg le he tô sen hát tér be szo rul tak. A vik to ri á nus ka te gó ri á ba így meg le he tô sen

el té rô al ka tú írók, gon dol ko dók, po li ti ku sok ke rül nek: Ke mény, Somssich Pál, az

„ókon zer va tív” Szécsen An tal, Fe jér György, Szalay, Csengery. Mo nog rá fu sa azon -

ban e tar ka tár sa ság élet mû ve kap csán is egy olyan „ide o ló gia” ele me it idé zi a szö -

veg bôl, amely na gyon kö zel áll a „nyu ga ti sza bá sú ma gyar pol gár” Né meth Lász ló

ál tal adott meg ha tá ro zá sá hoz. Ezek a tu laj don sá gok: „alig-alig vál to zó pol gá ri er -

kölcs, pu ri tán ság, és meg gyô zô dés hez ra gasz ko dás”, amely a „mun ká ban a ki tar tást,

a fe la da tok ban a kö te les ség tel je sí tést”, a „po li ti ká ban a hû sé get” je len tet te.”17 Áll -

jon itt e té tel iga zo lá sá ra egy ki csit bô vebb idé zet Ha lász tól. „A tör té ne ti fej lô dés 

a de cent ra li zá ci ót, a szük ség sze rû ha la dás a pol gá ro so dás nagy ér há ló za tá ba be -
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13 Szekfûrôl újab ban, mo nog ra fi ku san DÉ NES Iván Zol tán: A tör té nel mi Ma gyar or szág esz mé nye. Szekfû
Gyu la a tör té net író és ide o ló gus. Bp., Kalligram, 2015

14 KE MÉNY Zsig mond: A kodifikáció és his tó ri ai is ko la = Uô: Kor kí vá na tok. Pub li cisz ti kai írá sok 1837–1846.
Szerk. RI GÓ Lász ló, Bp., Szé pi ro dal mi, 1983, 18–31.

15 SZEKFÛ: i. m. (1989), 176.

16 HA LÁSZ Gá bor: Ma gyar vik to ri á nu sok = Uô: Til ta ko zó nem ze dék. Össze gyûj tött írá sok. Szerk. VÉBER
Károly, Bp., Mag ve tô, 1981, 92–124. Mo nog ra fi ku san MIKÓ Krisz ti na: Ha lász Gá bor. Mo nog rá fia. Bp.,
Ba las si, 1995

17 Idé zi LÔRINCZ Ani ta, R.: Fél re ér tett ha gyo mány. A Ke mény Zsig mond-i örök ség to vább élé se Ha lász Gá bor,
Szekfû Gyu la és Szerb An tal mun kás sá gá ban. Du na ke szi, Szer zôi ki a dás, 1999, 33.



kap cso ló dást kí ván ja meg; – fejt het jük ki Ke mény ál lás pont ját – iga zi ma gyar ság és

igaz eu ró pai ság ta lál ko zó ja ez, biz to sít ja ha zánk je len tô sé gét a bi ro da lom ban, hi va -

tást je löl ki szá má ra a nem ze ti sé gek fe lé. Mi nél több he lyi au to nó mia és mi nél na -

gyobb pol gá ro sult ság – Ke mény és gon dol ko dó tár sai így kép ze lik el a ma gyar jövô

biz to sí tá sát.”18 Azt hi szem, en nek az idé zet nek a je len té sét nem kell ma gya ráz gat -

ni: jól lát szik be lô le, hogy Ha lász ki eme li Ke ményt a cent ra lis ták ska tu lyá já ból, 

s meg lát ja benne a ma gyar jö vôn ér vé nye sen gon dol ko dó ál lam fér fit. Ki eme len dô,

hogy az an gol pár hu zam ná la is meg je le nik, ô egye ne sen Burke vissz fé nyét ke re si

Ke mény írá sa i ban, igaz, nem fi lo ló gi ai hi te les ség gel kí ván bi zo nyí ta ni, ha nem a gon -

dol ko dás mód ha son ló sá ga le pi meg. Vál lal va a retorikus túl zást, Ha lász a burke-i

ha gyo mány hoz ha son ló ér ve lést, har cos kon zer va ti viz must ta lál Ke mény Kos suth-

kri ti ká já ban. Sze rin te ahogy Burke, Ke mény is azt re giszt rál ja, hogy ko ra iga zá ból

a „pedant el mé let gyár tók nak és a ger je del mek ka lan do ra i nak” ked vez – ez a fel ve -

tés olyan je len tô sé gû, amely mind a mai na pig me gáll ja a he lyét a ma gyar po li ti kai

gon dol ko dás bel sô ön vizs gá la tán be lül. Ez pe dig azt mu tat ja, hogy a Né meth Lász -

ló, Ha lász Gá bor ne vé vel jegy zett nem ze dék jog gal emel te vissza a nem ze ti ká non -

ba Ke mény Zsig mon dot – s ez a vá lasz tás en nek a XX. szá zad kö ze pi iro dal mi cso -

por to su lás nak az ön jel lem zé se ként is ér tel mez he tô.

Zá rás ként még egy szer sze ret ném fel idéz ni a rend szer vál tást köz vet le nül meg -

elô zô éve ket. A 80-as évek el sô har ma dá ban for dult má sik ta ná rom, Szegedy-

Maszák Mi hály fi gyel me Ke mény Zsig mond és ér te ke zô pró zá ja fe lé. A ké sei ká dá -

riz mus ko rá ban a pol gá ri kul tú ra már nem szá mí tott ta bu té má nak. A XIX. szá za di

ma gyar esz me tör té net bôl ek kor tá mad új ra kul tu sza Szé che nyi nek, és az iro da lom -

tör té nész eh hez kap csol ta Ke mény Zsig mond alak ját. Ám ra fi nál tan két szin tû tör -

té ne ti táv lat ba he lyez te a kér dést: Né meth Lász ló nak Szé che nyi re és Ke mény re vo -

nat ko zó, az 1940-es évek ele jén ke let ke zett szö ve gét tár gyal va állt ki a pol gá ri

érték rend mel lett. Sze rin te Né meth Lász ló „1942-ben azért szen telt önál ló köny vet

Szé che nyi nek, mert az ô mû ve i ben ta lál ta meg eu ró pai ság és ma gyar ság ha mis

válasz út já nak leg al apo sabb elem zé sét, két év vel ko ráb ban pe dig azért ne vez te iro -

dal munk egyik leg na gyobb alak já nak A ra jon gók szer zô jét a Móricz ál tal »kor sze -

rû sí tett« szö veg hez írt elô sza vá ban, mi vel úgy lát ta: Ke mény »tör té nel mi gyö ke rû

s ér zé kû ma gyar pol gár sá got akart«, s ma ga »az el sô nyu ga ti sza bá sú ma gyar pol -

gár volt«.”19

Ter mé sze te sen Szegedy-Maszák is tu dott a Ki sebb ség ben Né meth Lász ló já nak

elô í té le tes és egy nép cso por tot bûn bak nak te kin tô kri ti ká já ról.20 Ám meg íté lé se

sze rint az író nak a ho ni pol gár ság tör té nel mi gyö ke re it fel ele ve ní tô erô fe szí té sei

et tôl még fi gye lem re mél tók. „A ma gyar múl tat szen ve dé lye sen át ren de zô Né meth

Lász ló ér té ke lé se kor kü lönb sé get kell ten nünk íté le te i nek tor zu lá sai és a szán dék
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18 HA LÁSZ: Ma gyar vik to ri á nu sok. i. m. (1981), 97.

19 SZEGEDY-MASZÁK Mi hály: A ta nul mány író Né meth Lász ló ér ték rend jé rôl = Literatura, 1982, 1. sz.,
20–34., 28.

20 „A Ki sebb ség ben ér ve lô jé nek va ló ban ki-ki hagy az ön fe gyel me, s ilyen kor pusz tán in du la to kat rög zít,
sôt tár gyi té ve dé sen is raj ta le het kap ni.” Uo., 30.



kö zött, mellyel élet re akar ta kel te ni a nem ze ti ha gyo mányt.”21 Szegedy-Maszák

kiemel te, hogy Né meth Lász ló már 1937-ben meg pró bál ta a né pi-ur bá nus szem -

ben ál lást meg ha lad ni. Szá má ra a 80-as évek kö ze gé ben, Aczél György meg osz tó

kul túr po li ti ká ját kö ve tô en, s nem sok kal a rend szer vál tás ide jén új ra ter me lô dô

népi-ur bá nus konf lik tus ki rob ba ná sa elôtt, en nek meg volt a ma ga tét je.

Rá adá sul az eu ró pai ma gyar pol gár ság mint prog ram is rend kí vül fon tos nak tûnt

ab ban a hely zet ben, ami kor di rekt po li ti zá lás ra még nem volt mód a pár ton kí vül,

vi szont a mo der ni zá ció és pol gá ro so dás prog ram ja, amennyi ben csak a pol gá ri tár -

sa dal mat érin tet te, már le het sé ges volt. Ez zel, va gyis a rend szer vál tás ko rá nak ér -

tel mi sé ge kö ré ben dí vó pol gá ro so dás-re ménnyel ma gya ráz ha tó Szegedy-Maszák

fi gyel me a tör té nel mi gyö ke rû pol gá ro so dás Ke mény Zsig mond ját elem zô Né meth

Lász ló iránt. S e te kin tet ben még a múl tat bú vár ló író bot la do zá sa is ter mé keny nek

bi zo nyul: az ön kri ti ka fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel mét és ar ra, hogy mi lyen ne -

héz a tör té ne lem he lyes meg íté lé se, hát még sa ját ko runk ban az er köl csi leg vál lal -

ha tó, ám po li ti ka i lag is véd he tô íté let al ko tás. Úgy tû nik, az utód az ér tel mi ség ter -

mé keny szkep szi sét ta nul ja meg elôd je hi bá já ból. Ta nul má nya vé gén így össze gez

Szegedy-Maszák Ke mény kap csán: „A ma gyar sá got és eu ró pa i sá got egy szer re pró -

bál ta ér vény re jut tat ni, ügyel ve ar ra, hogy egyik se szen ved jen csor bát. Esszé i nek

vé gig ol va sá sa bár kit meg gyôz het ar ról, hogy ez ko ránt sem egy sze rû föl adat.

Könnyebb be lát ni el vi he lyes sé gét, mint si ker rel jár ni a gya kor la ti meg va ló sí tás -

ban.”22 Ez a kö vet kez te tés egya ránt le von ha tó Ke mény Zsig mond és a ró la ér te ke -

zô Né meth Lász ló élet mû vé nek és élet út já nak buk ta tó i ból és a rend szer vál tás ér -

tel mi sé gi kö ré nek rö vid tá vú ku dar cá ból, ami a pol gá ro so dás kér dé sét il le ti.
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Mo nos to ri Im re

NémethLászló:Messzirôl

Ez az 1936 ôszén író dott, sú lyos esszé nem csak a Né meth Lász ló és Szekfû Gyu la

kö zött zaj ló szel le mi pár be széd, majd üt kö zés so ro zat fon tos ál lo má sa, de – ezek kel

össze füg gés ben – az egyik leg ki áb rán dul tabb kri ti ká ja is az egy re in kább jobb ra to -

ló dó ma gyar po li ti kai és tár sa dal mi be ren dez ke dés nek, to váb bá fon tos ré sze (leg -

alább is tar tal mi lag) a szer zô hosszú, több kö tet bôl ál ló ön élet raj zi, ön elem zô, val -

lo má sos esszé so ro za tá nak.1 A Tanú(1932–1936) utol só elôt ti szá má ban je lent meg,

ke se rû bú csú ként ad di gi leg na gyobb szel le mi vál lal ko zá sá tól: egy sze mé lyes fo lyó -

ira tá tól. Az esszé ben több és szer te ága zó té ma buk kan elô, a szer ke zet rap szo di kus,

né ha csa pon gó; az egyes gon do la ti egy sé ge ket szá mo zás sal kap csol ja össze, il let ve

kü lö ní ti el. Hang vé te le gond ter helt, egy ben sze mé lyes, ér zel mek kel szí ne zett. Mind -

vé gig Szekfûnek is „ma gya ráz”, jól le het a vá lasz igé nye s re a li tá sa nél kül.

Né meth Lász lót már a 30-as évek ele jé tôl el is me rés re kész tet te Szekfû tör té net -

írói tel je sít mé nye. Az Újabbtörténetimunkák cí mû szem lé jé ben, 1932 ôszén ele ven

esszé ben mu tat ja be a Tanúban Szekfû egyik fômûvét, Atizennyolcadikszázad ha -

tal mas kö te tét.2 Mél ta tá sa el sô sor ban az új faj ta, sok szí nû és sok ol da lú tör té net író-

nak szól, de több pont ban kri ti ká ját is meg fo gal maz za. Pél dá ul Szekfû ba rokk já ról,

mond ván: „ez a ba rokk-kép alig ha nem [...] a mai ba rok kot vé di”.3 Egy idô után vi szo -

lyog va kezd te szem lél ni a nagy tör té nész nek (va la mint Ba bits Mi hály nak4) a Beth len-
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1 A meg je le nés idô rend jé ben: NÉ METH Lász ló: Emberésszerep.Tanulmány. Kecs ke mét, Ta nú, 1934; Uô:
Tanú-évek=Kalangya, 1938, 289–299., 337–353., 433–446., 484–494., 529–537.; Uô: Magamhelyett.
Tanulmány. Bp., Tu rul, 1943; Uô: Homálybólhomályba.Életrajziírások.I–II. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi,
1977

2 „Aki a sok fé le ség nek azt a mel lé ren de lé sét, me lyet han goz tat tunk, mû kö dés ben akar ja lát ni, ok vet len
ol vas sa el. [...] Per sze ez a tör té nel mi ezer mes ter ség csak ak kor ér va la mit, ha a tör té nész az el ren de zés -
nek is mû vé sze; a mû szer ke ze te elég tö mör ah hoz, hogy át te kint he tô le gyen, s elég zi lált, hogy a kü -
lön bö zô né zô pont ból ka pott ké pe ket be fo gad has sa. Szekfûtôl itt ta nul hat nak so kat a fi a ta lok. Ez a kö ze -
pes sti lisz ta, de nagy sze rû szer kesz tô ér de kes ség ben leg jobb re gé nye ink kel ver seny zô ol vas mányt ad.”
NÉ METH Lász ló: Újabbtörténelmimunkák=Tanú, 1932, 2. sz. (no vem ber), 114–115.

3 Uo., 117. Szekfû a ma gyar ba rokk ko rát a XVIII. szá zad ra tet te. Nem sok kal ké sôbb, 1934-ben a Három
nemzedék.Egyhanyatlókortörténete cí mû mun ká já nak bô ví tett ki a dá sá ban (Háromnemzedékésami
utánakövetkezik) sa ját ko rát mint a „ne o ba rokk tár sa da lom” ki ala ku lá sát bí rál ta. (Né meth nél: „mai ba -
rokk”, Szekfûnél: „ne o ba rokk”. Né meth ké sôbb meg je gyez te, hogy Szekfû tô le vet te át sa ját korukszel-
lemének el ne ve zé sét.)

4 Ba bits és Né meth kap cso la ta igen el lent mon dá sos volt. Mind szel le mi moz gá su kat, mind sze mé lyes vi -
szo nyu kat te kint ve. Rö vid együtt mû kö dé sü ket a Nyu gat ban fe szült sé gek ár nyé kol ták be (amit csak
erô sí tett Ba bits fe le sé gé nek írói el is mer te té se). Az iro dal mi „mo dern ség” és a tár sa dal mi „kon zer va ti -
viz mus” közt le be gô Ba bits szá má ra el fo gad ha tat lan volt Né meth he ves kri ti kai len dü le te, el vei az iro -
da lom ról és tár sa dal mi, kul tu rá lis re form tö rek vé se (mint szép írót be csül te); ám Né meth sem igye ke zett
meg fe le lni Ba bits nak. Még 1927-ben ér dem le ges bí rá la tot írt a Halálfiairól, majd gö rög for dí tá sa it bí -
rál ta, s Tö rök Sophie-t mint írót és köl tôt nem tar tot ta él vo nal be li je len ség nek. De az érin tet tek sem
hagy ták szó nél kül Né meth ész re vé te le it. Vö. MO NOS TO RI Im re: Egy levélutóélete=DolgozókLapja,
1983. no vem ber 26., 7.; Uô: NémethLászló Ta nú-korszakánakkorabelifogadtatása. Bp., Mag ve tô, 1989,
38–39., 346. Lásd még LACKÓ Mik lós: NémethLászlóBabitsMihályvonzásában=ÚjÍrás, 1980, 1. sz.,
42–53.; GREZSA Fe renc: BabitscontraNémeth=Tiszatáj, 1983, 11. sz., 43–46.; BÁ LINT Ág nes: Babits
vonzásában = Uô: Télemakhoszbolyongásai.NémethLászlópszichobiográfiája(1901–1932). Pécs, Kro -
nosz, 2012, 189–217. Ba bits ha lá la kor fáj dal ma san ele ven em lé ke zé sét Né meth ez zel a kép pel zár ta:
„Azt csi ná lom, amit egy kéz egy má sik kéz nél kül is meg te het. Tisz tel gek elôt te.” NÉ METH Lász ló: El-
maradtkézfogás=Babitsemlékkönyv. Szerk. ILLYÉS Gyu la, Bp., Nyu gat, 1941, 183.



kor szak ide jén (s még az után is) szin te emblematikus ér vénnyel be töl tött, szel le mi

ha ta lom ként is ér tel mez he tô po zí ci ó ját. Ám még 1934-ben is több ször hi vat koz tak

egymásra po zi tív ér te lem ben, pél dá ul az if jú ság sze re pét, a né pi mû ve lô dés és fel -

emel ke dés, a pa rasz ti te het sé gek kér dé se it tag la ló hír la pi dis pu ták ban. (Lásd a Bu-

dapestiHírlap ban meg je lent írá sa i kat.5) Szekfû a Háromnemzedék bô ví tett ki a dá -

sában (ugyan csak 1934-ben) mél tó fi gye lem re aján lot ta Né meth DebreceniKáté já -

nak a Szé che nyi é re em lé kez te tô, nem zet ha lált idé zô ví zi ó ját.6 Vá la szul Né meth di -

csé ri a könyv füg ge lé ké ben (a bô vít mény ben) meg je le nô kor bí rá la tot.7 S még 1935

ele jén is el tud ja kép zel ni (lásd a Fülep La jos nak, 1935. ja nu ár 24-én írt le ve lét)8 az

együtt mû kö dést Szekfûvel mint szer zô vel a Válaszcí mû fo lyó irat ban. Ám de az 1935.

évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok utá ni má so dik Göm bös-kor mány ku dar cos re form prog -

ram ja (és a sze mé lyes ta lál ko zás – több más, a ra di ká lis re for mok szük sé ges sé gét

val ló író tár sá val együtt – Göm bös sel9 1935 áp ri li sá ban) oly mér ték ben föl zak lat ja,

hogy ér zel mi leg is szem be for dul a tel je sen még most sem el uta sí tott Szekfûvel, akit

az egész hi va ta los, kor mány-re form pro pa gan da egyik fô meg tes te sí tô jé nek és – rész -

ben – nép sze rû sí tô jé nek tart. (Hi szen Szekfû po li ti kai prog ram já nak ten ge lyé ben

min dig is a „convulsio nél kü li”, ám de so ha sem prog ram sze rû en ki fej tett, te hát szá -

mon sem kér he tô „re form” állt.10)

Az 1935 jú ni u sá ban be fe je zett esszé köny ve, a Magyarság és Európa egy ben 

a Szekfûvel va ló ra di ká lis szem be né zés kez de tét is je len ti. Sor ke rül itt ugyan is egy

szi go rú (s tán ke gyet len) él ve bon co lás ra: Szekfû köz éle ti, tu do má nyos és tu do mány -

po li ti kai rang já nak és – el sô sor ban az if jú nem ze dé kek kel kap cso la tos – szel le mi

ha tá sá nak ér tel me zé sé re. Konk lú zi ó ja a kö vet ke zô: „Egy em ber ha tá sa nem csak

egyé ni ér té ké tôl függ, ha nem a hely tôl is, mely rôl ki árad, s Szekfû Gyu la, míg az

ifjú ság fel ké szült sé gét emel te, fáj dal mat lan ná tud ta ten ni ge rin cük ben a res ta u rá ció
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5 SZEKFÛ Gyu la: Azifjúságvezetôi=BudapestiHírlap, 1934. jú ni us 24., 3.; Uô: Amagyarôstehetségek
problémái(Hozzászólás) = Uo., 1934. ok tó ber 6., 5.; NÉ METH Lász ló: Amagyarrádiófeladatai=Tanú,
1934, 9. sz. (no vem ber), 203.; Uô: Kétsorsközt=BudapestiHírlap, 1934. no vem ber 11., 7–8.

6 „A deb re ce ni ká té [...] ön tu dat la nul is meg ér ke zett a klasszi kus ma gyar kon cep ci ó hoz: a job bak és a szi -
go rúbb er kölcs kö ve tel mé nye épp úgy Szé che nyi es benne, mint a nem zet ha lál ví zi ó ja, mely a fi a tal
magyar elôtt is fel me rül, ha nem si ke rül ne a talp ra ál lás.” Háromnemzedékésamiutánakövetkezik.
(Reprint) Bp., ÁKV–Maecenas, 1989, 455. Szekfû 1934 au gusz tu sá ban haj lan dó nak mu tat ko zott a Né -
meth Lász ló szer kesz tet te Válaszba ír ni. Né meth öröm mel re a gált Szekfû üze ne té re. Töb bek kö zött
eze ket ír ta. „Akár mi rôl írsz, na gyon kö szö nöm, s ha a rá di ó ban nem is akarsz sze re pel ni, a Válaszszá -
má ra írt cik ke det ok vet len vá rom. Ôszin te tisz te let tel üd vö zöl hí ved Né meth Lász ló.” NémethLászló
életelevelekben1914–1948. Szerk. NÉ METH Ág nes, jegy ze tek GREZSA Fe renc, Bp., Mag ve tô, Szé pi ro -
dal mi, 1993, 196–197.

7 Eze ket ír ja: „Szekfû füg ge lé ke ne kem azt je len ti, hogy a ma gyar tu do mány nak az utol só két év ti zed ben
leg te vé ke nyebb és leg ki vá lóbb mun ká sa a re form mun ka sür ge tôi kö zé állt, s te kin té lyét e kor szel lem
el len s a vál to zást kö ve te lôk mel lett ve tet te lat ba. Is ten ments, hogy el ked vet le nít sük.” Amagyarélet
antinómiái=Válasz, 1934, 2. sz. (jú li us), 118.

8 „Ar ra kér lek, se gíts ne kem. A ja nu á ri szám jó lesz – a kö vet ke zôk ben Kodály, Szekfû is ve lünk van.
Ügyünk a rá di ó ban s az egész vo na lon jól áll, csak em ber van ke vés. Se gíts hát.” NémethLászlóélete
levelekben1914–1948.i.m. (1993), 211. Szekfû vé gül is sem a Né meth szer kesz tet te rá dió mû so rok ban,
sem a Válaszban nem sze re pelt.

9 Rész le te sen tár gya lom: „Életem legfeketébb éve volt.” (Németh László Új Szellemi Front élménye) =
MONOS TO RI: i.m. (1989), 139–171.

10 Lásd még MONOSTRORI Im re: NemzetpolitikaéstársadalompolitikaTrianonután:Szekfû-értelmezések. =
Uô: SzekfûGyula a változó idôkben. Életmû – fogadtatás – utókor. 1913–2016. Pécs, Pro Pannonia,
2017, 85–110.



kí ván ta meg rop pa nást.” (A fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett: te hát nem Szekfû „rop -

pan tott ge rin ce ket” – mi ként azt Ko vács Im re, Szekfû egyik leg hû sé ge sebb ta nít vá -

nya ké sôbb ma gya ráz ta11 –, ép pen el len ke zô leg: „fáj da lom csil la pí tó ként” lé pett fel.)

A meg szó lí tott tör té nész és ide o ló gus csak több mint egy év el tel té vel, 1936 ok tó -

be ré ben re a gált (az ál ta la szer kesz tett elit fo lyó irat ban, a MagyarSzemlé ben) er re

a Né meth-kri ti ká ra: min de nes tôl el uta sít va azt. Meg vé di Beth lent, és a re form kö rön

kí vül re he lye zi Né met het, aki – sze rin te – lát ha tó an ki vo nult „szi ge té re”, to váb bá „na -

gyot akar, de az ah hoz ve ze tô esz kö zö ket nem lát ja és nem akar ja”. En nek a Szekfû-

cikk nek a cí me: NémethLászlóvagyazifjúságvezetése.

Né met het ér zé ke nyen érin tet te ez az írás; vá la sza – Messzirôlcím mel – szin te

azon nal meg szü le tett, és a Tanúok tó be ri szá má ban már meg is je lent. Ez út tal is az

el is me rés hang ján kez di: nem von ja vissza a Szekfûrôl ko ráb ban írt po zi tí vu mo kat.

Ugyan ak kor most is fáj lal ja az in du ló Tanút an nak ide jén éle sen el ma rasz ta ló Ba bits-

írá so kat12 és a Szekfû ál tal íra tott Magyar Szemle-beli le ki csiny lést.13 To vább lép

azon ban ezek tôl a sze mé lyes sé rel mek tôl, s be le il lesz ti ôket éle té nek és szel le mi

sze re pe i nek össze füg gé se i be. A leg fon to sabb tár sa da lom po li ti kai elem eb ben az írá -

sá ban az, hogy a Szekfûvel zaj ló (és még éve kig foly ta tó dó) vi tá já ban itt, a Messzirôl

cí mû esszé jé ben zaj lik le a for du lat. Szekfûnek a „ré gi gá ta kat ja vít ga tó”, óva tos és

meg al ku vó szem lé le té vel és a ma gyar ka pi ta liz must a ka to li ciz mus ethosza sze rinti

re for mál ga tá sá val szem be az ô pro tes táns eti kai alap ra épít ke zô mi nô ség szo ci a liz -

mu sát ál lít ja. Tény, hogy Szekfû Gyu la tör té net po li ti kai mû kö dé se so rán csak nem

mind vé gig a kö zép osz tályt tar tot ta ál lam- és nem zet fenn tar tó alap nak, bá zis nak,

aho vá mint egy föl kell emel ni, aho vá be kell fo gad ni a pol gá ro so dó pa raszt sá got.

Né meth Lász ló ez zel szem ben azt vall ja, hogy ez a kö zép osz tály ment he tet len, az az

nem job bít ha tó, nem újít ha tó meg; kö vet ke zés kép pen az on nan tör té nô ki vo nu lást

és új kö zép osz tály ki ala kí tá sát tart ja az egyik fô társadalomátalakító prog ram nak.

(Meg jegy zen dô, hogy Szekfû a 40-es évek ele jén ugyan csak eh hez a gon do lat hoz

ju tott el.)

Né meth Lász ló az ál ta la is el len for ra dal mi nak ne ve zett kor szak – hi szen va ló ban

for ra da lom el le nes volt mind vé gig – há rom iga zi „kor hô sét” Szekfû Gyu la, Ba bits

Mihály és Beth len Ist ván sze mé lyé ben je lö li meg, „akik sza ba don bont hat ták ki

alap eré nyü ket ott, ahol má sok nak épp leg fon to sabb eré nyük ben meg kel lett lapul-

niok vagy össze kel lett törniök”. (It te ni pél dái Móricz Zsig mond és Sza bó De zsô.)

Szekfû és Ba bits – foly ta tó dik a gon do lat –, ha nem is for dul tak el tel je sen a tény -

le ges, kín zó tár sa dal mi va ló ság tól, úgy tet tek, mint ha nem lát nák az iga zi, a hús ba

vá gó mély sé ge ket és fe szült sé ge ket. Beth len Ist ván fe le lôs sé ge pe dig nem az, hogy

„tíz év után a nép nyo mo rul tabb volt, mint a vi lág há bo rú után, az ér tel mi ség laká-

jabb, mint a há bo rús dik ta tú ra alatt, a pa na mák szö ve vé nye pe dig föllebb ért, mint
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11 Vö. KO VÁCS Im re: AMárciusiFront. New Brunswick, Ma gyar Öreg di ák Szö vet ség Bessenyei György Kör,
1980, 44.

12 BA BITS Mi hály: Könyvrôlkönyvre.Tanú.=Nyugat, 1933. feb ru ár 1., 187–189.; Uô: Könyvrôlkönyvre.
Ostoréskritika.=Nyugat, 1933. feb ru ár 16., 240.

13 GYÔRY Já nos: Újmagyarfolyóiratok=MagyarSzemle, 1933. szep tem ber (19. köt.), 52–54.



bár mi kor”, ha nem az, hogy ez el len az ál ta lá nos zül lés el len nem tett sem mi lát ha -

tót. Né meth Lász ló rend kí vül éle sen lép fel en nek a kor nak az if jú sá gá val szem ben.

A Ba bits kö rül gyü le ke zô cso port tag jai pél dá ul – ír ja – (a ki sebb-na gyobb te het sé gen

kí vül) „há rom kel lék bôl” áll nak: „egy ál ta lá nos fenn költ hu ma niz mus ból, egy szo ros

vi lág né zet bôl (ka to li kus – mar xis ta – li be rá lis) és egy Baumgarten-dí jat vá ró zseb bôl”.

A Messzirôlcí mû esszé jé ben Né meth Lász ló per gô be kez dé se ket szen tel az erô -

tel jes ön elem zô, ön fel tá ró szán dé ka i nak. El ma gya ráz za élet fel fo gá sá nak né hány

alap ve tô en mo ti vá ló tar tal mát. Elô ször is pro tes tan tiz mu sá nak lé nye gét és ter mé -

sze tét. „Pro tes táns pa raszt csa lád ból szár ma zom – ír ja az apai ág ra utal va –, s lel kem

al ka ta az egy ház tól tá vol is pro tes táns ma radt.” Meg is ma gya ráz za ezt a lel ki al ka -

tot. Szin tén a pa rasz ti gon dol ko dás ké pe i vel. A ka to li kus em ber gyó nó, a pro tes táns

em ber nem. A gyó nó üd vös ség út ja a bûn be e sés és meg tisz tu lás sza ka sza i ból, foly -

to nos új ra kez dés bôl áll, el len ben a pro tes táns em ber üd vös ség ügye „egyet len meg -

sza kít ha tat lan út. Kô tömb ként gör ge ti föl fe lé ma ga elôtt az üd vös sé gét, s ha egy

perc re el en ge di, vissza hull rá, agyon nyom ja.”14 (Ha be le gon do lunk a Né meth Lász ló-

drá mák vi lá gá ba, sok szor pe reg le elôt tünk en nek az üd vös ség ügy nek a tör té ne te

– füg get le nül at tól, hogy pro tes táns fô hô sök rôl van-e szó.) Ez zel össze kap csol va írja

le itt – nem elô ször ad di gi élet mû ve so rán15 – val lott szo ci a liz mu sá nak ter mé sze tét.

„Szü le tés, ne ve lés, kör nye zet vérmérsék – ír ja most – pro tes táns sá tet tek, el sô mes -

te re im, haj lam és be lá tás szo ci a lis tá vá.” S e két iden ti tás elem (pro tes tan tiz mus és

szo ci a liz mus) össze kap cso lá sa ek ként tör té nik meg itt: „A pro tes tan tiz mus több 

s tá ga sabb, mint a pro tes táns egy há zak tör té ne te; a szo ci a lis ta esz me messzebb rôl

jön, s na gyobb te rü le ten csap szét, mint ahogy a szo ci a lis ta tör té net el is me ri. De

Mannak az a té te le, hogy mind a ket tô a kö zép ko ri vá ros ap ró mun ka ál la ma i ban ke -

let ke zett, en gem meg nyug tat. Ha ere de tük ben egyek vol tak, ha tá suk ban is ta lál koz -

hat nak.” Szá má ra mint egyén szá má ra a szo ci a liz mus nem sé rel mi és nem is moz -

gal mi ere de tû szel le mi je len ség, ha nem „a rossz lel ki is me ret” kö vet kez mé nye, az az

– vissza utal va az elôb bi fej te ge té sé hez – üd vös ség ügyé nek ré sze, il let ve tár gya. 

A szol gá lat eti ka gya kor ló te re pe. Az ô szo ci a liz mu sá nak mes te rei – Ady End re, Sza bó

De zsô pél dá ul –, to váb bá nagy orvosélményei, az egyé ni ség, a vál to zat, a szí nes ség

(szem ben a tör vény sze rû sé gek kel), az élet gaz dag el len té te i nek egyen sú lyo zá sa, nyu -

gat ról pe dig Or te ga16 és Proust vol tak, ôk „sza ba dí tot ták fel a ma kacs kál vi nis tá ban

és or szág ja ví tó ban az ár nya la tos vi lág s a sok fé le szel lem sze rel me sét”. S idô ben

még elôbb rôl: a ré gi gö rö gök.17 (Szekfû ezt sem ér ti – jegy zi meg Né meth –, s fél re -

ma gya ráz za, ami kor azt hi szi, hogy ô va la mi el vont, hu ma nis ta „szi get re” köl tö zött.)
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14 Pro tes tan tiz mu sá nak jel le gé rôl lásd még NÉ METH Lász ló: Kéttemplomközt=Tanú, 1936, 1–2. sz., 3–8.

15 Vö. NÉ METH Lász ló: Marxizmusésszocializmus=Tanú, 1934, 7. sz. (feb ru ár), 81–88.; Uô: Hendrikde
Man:Aszocialistaeszme=Tanú, 1936, 1–2. sz., 41–53.

16 NÉ METH Lász ló: OrtegayGasset=Napkelet, 1930, 7. sz., 631–646.; Uô: OrtegayGasset:Larebelionde
lasmasas=Tanú, 1932, 1. sz. (szep tem ber), 51–57.; Uô: Proustmódszere=Tanú, 1932, 1. sz. (szep -
tem ber), 2–15.; Uô: Proustvilága=Tanú, 1932, 2. sz. (no vem ber), 91–100.; Proustjövôje=Tanú, 1933,
3. sz. (ja nu ár), 151–158.

17 Vö. RITOÓK Zsig mond: NémethLászlóésagörögség=NémethLászlóemlékkönyv. Szerk. MO NOS TO RI
Im re, OLASZ Sán dor, Sze ged, Né meth Lász ló Tár sa ság, Tiszatáj Ala pít vány, 2001, 82–100.



A gö rö gök nyo mán lett ô ma ga is Antigoné, Elektra, Aiasz, Oidipusz, Philoktétész,

Odüsszeusz... (S va ló ban: re gé nyei és drá mái er rôl is ta nús kod nak.)

Sa ját köz éle ti sze re pe i rôl szól va hang sú lyoz za, hogy azok el sô sor ban mo rá lis

kész te té se i nek vol tak meg va ló su lá sai: a gon dol ko dás nak a „mo ra li tá sát” edzet te, 

a tra gi kus élet ér zés cso dá já ra szá mí tott, az is me ret „er köl csi kény sze rét” érez tet te.

Sa ját kri ti ku si el kö te le zett sé gét „a rossz szel le mi köz ér zet s a ve le já ró el sô se gély

nyúj tó ag go da lom” ala kí tot ta ki, és nem – mint ahogy Szekfû gon dol ja – a ve zér sze -

rep vá gya. „Két cé lom volt: a Tri a non utá ni, hely zet ér zé sét vesz tett ma gyar szel le -

met a kor ég tá ja i hoz iga zí ta ni és si et tet ni a ki vá lo ga tó dá sát an nak a ma gyar író gár -

dá nak, amely en nek az új ma gyar tu dat nak a kép vi se lô je le het.” (Ez össze vet he tô

„a ma gyar szel le mi élet organizátora” – ál ta la vál lalt – sze rep pel.) Ezen tö rek vé se -

i ben azon ban meg bu kott: ezt je lez te a Tanúmint újabb szel le mi vál lal ko zás, amit

azon ban a Ba bits- és Szekfû-fé le el len ha tás ne he zí tett. Idô köz ben jött az ál ta lá nos

re form szel lem nek egy hul lá ma, amely az ô szá má ra is nagy fe la da to kat rótt ki: ve -

ze tô sze re pet a ma gyar rá di ó ban és a Válaszfo lyó irat meg te rem té sét.18 (Idô köz ben,

en nek az esszé jé nek az írá sa köz ben jut el hoz zá Göm bös Gyu la 1936. ok tó ber 6-ai

ha lá lá nak hí re, aki nek mint mi nisz ter el nök nek csak egy ment sé ge le he tett: „fo gal -

ma sem volt fa tá lis sze re pé rôl”. Ez a szo mo rú epi zód eszé be jut tat ja a köz el múlt -

be li hi va ta los ma gyar re form prog ra mok élet kép te len sé gét és a ma gyar tár sa da lom

re mény te len pers pek tí vá ját. „Itt akár mit hoz a jö vô – jegy zi meg –, azt nem be lül -

rôl, a nem zet tu da tos éle te re jé bôl hoz za, ha nem kí vül rôl, a pár vi a da lá ra ké szü lô vi -

lág ból.”)

S az tán – a rap szo di kus gon do la ti épít ke zés mi att is – új ra a ma gyar if jú ság osto -

ro zá sa buk kan elô: „Ez az if jú ság min den ke nyé ren el megy vaj nak, s ha kü lön ál lá -

sá val tün tet, csak a sa ját árát ve ri fel ma ga sabb ra. [...] A zö me lé zen gô ritter, gaz dát

és zsol dot ke res.” (Ez igen ke mény s nem is egé szen igaz sá gos vé le ke dés: az ér zel -

mi-in du la ti ele mek túl fut nak kereteiken.)

Majd is mét köz éle ti kér dé sek (és a „szi get”, az el szi ge te lô dés kér dé sei) ke rül nek

elô tér be: Szekfû té ve dé se az ô vá lasz tott szel le mi al ter na tí vá já ról. A Sziget– a Ke -

ré nyi Ká roly-fé le ókor tu do má nyi és mû ve lô dés tör té ne ti antológiá(k)ról19 van szó –

va ló já ban szel le mi el len ál lást je lent, nem pe dig me ne kü lést egy el vont hu ma nis ta

álom vi lág ba. De Né meth Lász ló ezt is föl ad ja im már: meg hir de ti, hogy éle té ben 

a „spó ra-lét”, az az a sza po rí tó szel le mi lét for ma fog kö vet kez ni ezu tán. S ma ga ez az

esszé is en nek az írói élet cél nak a fel vil lan tá sá val zá rul, emel ke dett, mo dern fo -

hász ként és fo ga da lom ként. „Ha a Tanúfegy ve re i vel har col nék to vább, egy év ti zed

el ve szej te ne. Pe dig ami rám bí za tott, tá gabb ér vé nyû, ér zem, egy év ti zed nél. Mint

ma gyar író örö kö se va gyok egy csu pa-kez dés kul tú rá nak, mely vé gé hez kö ze lít,

anél kül, hogy be vég zôi vol ná nak. Mint eu ró pai író örö kö se va gyok egy gaz dag ha -

gyo mány nak, mely nek hal maz ál la po tot kell cse rél nie, ha azt akar juk, hogy a jö vô re
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re pelt. Új ki a dás ban lásd SzigetI–III.1935–1939. Bp., Orpheusz, 2000



el ne vesszen. Az író iga zi fe la da ta a mo nu men tum-ál lí tás. Egy mo nu men tum sar kall

en gem is, mely egy szer re le gyen sír kô és ki in du ló pont. A spó ra-lét en nek a meg kí -

sér lé sé hez te remt ma gányt és áhí ta tot.”

S Né meth Lász ló – har minc öt éves ek kor – va ló ban in nen in dul va te rem tet te

meg a ma ga „mo nu men tu mát”: ha tal mas írói élet mû vé nek a Tanúutá ni kor sza ka it.

De a Szekfûvel va ló konf ron tá ció is foly ta tó dott: Né meth Lász ló a 30-as évek

vé gé tôl több ször tá mad ja,20 ám Szekfû csak rejt je le zett mó don re a gál. Vagy még

úgy sem. Míg nem 1940 ta va szán Né meth Lász ló kis könyv nyi ter je del mû, hosszú

esszé jé ben (a cí me csak ennyi: SzekfûGyula21) vég képp le szá mol az zal a Szekfûvel,

az zal a tör té nésszel, aki a ma gyar tör té nel met úgy ír ta meg, hogy az – sze rin te –

„el le nünk jó” tör té né szi és po li ti kai gon dol ko dást ala po zott meg.22 Szekfû-köny -

vecs ké jé nek summázata vég le tes, igen sú lyos, sôt túl sá go san is az. Így hang zik:

„Szekfû Gyu la húsz éven át a Habs burg-res ta u rá ció ér de ké ben csi nált ne künk múl -

tat és je lent, s en nek a kép te len tör té nel mi et len rö gesz mé nek a szol gá la tá ba to bo -

roz ma is, ami kor a ma gyar sá got tör té nel me leg na gyobb pró bá já ra kel le ne jó za nul

el ké szí te ni – min den ha tal má ban ál ló em bert és po li ti ká já ba von ha tó gon do la tot.”23

Szekfû az 1943 vé gén a MagyarNemzet ben foly ta tá sok ban kö zölt Valaholutat

vesztettünk cí mû, nagy ere jû cikk so ro za tá ban hi tet tett a ma gyar új já szü le tés, az új

ma gyar kö zép osz tály, a ma gyar de mok rá cia és a nem ze ti li be ra liz mus mel lett. Ek kor

azon ban már ké sô volt: a né met meg szál lás elôtt mind össze két és fél hó nap pal.

Be fe je zé sül két mon dat nyi utó hang, amely a két fô sze rep lô to váb bi sor sát vil lant ja

fel, de nem a kö zöt tük le zaj lott (fô leg Né meth ré szé rôl ak tív) vi tá ban gyö ke re zik,

nem is kap cso ló dik hoz zá, nem ér tel me zi és nem is mi nô sí ti azt. Köz vet le nül 1945

után Szekfû Gyu la a ma gyar ko a lí ci ós kor mány fel ha tal ma zá sa alap ján moszk vai

kö vet, majd nagy kö vet, míg Né meth Lász ló szel le mi „kút mér ge zô ként” elô ször Bé ké -

sen, majd – éve kig – Hód me zô vá sár he lyen húz za meg ma gát. Szekfû éle te és mun -

kás sá ga innentôl kezd ve fo lya ma tos és tra gi kus süllye dés, Né meth Lász lóé vi szont

– szel le mi ér te lem ben – di a dal mas emel ke dés.
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20 Vö. pl. NÉ METH Lász ló: Kiforgatnakamúltunkból=KeletNépe, 1939. de cem ber 15., 2–3. A cik ket élénk
saj tó vi ta kö vet te.

21 NÉ METH Lász ló: SzekfûGyula. Bp., Bo lyai Aka dé mia, 1940

22 A SzekfûGyula cí mû, sú lyos esszé jé nek köz vet len elôz mé nye az 1939 ta va szán ki adott, Kisebbségben
cí mû, röp ira tá ban is meg je le nik. Töb bek kö zött itt eze ket ír ja. „Szekfû Gyu la az egyet len író, aki lo va gias
volt ve lem szem ben. E könyv meg írá sá ra is az ô meg tisz te lô sza va adott jog cí met. Magam is nagy ra
be csü löm ôt. Amennyi re tör té net írá sun kat is me rem, nincs hoz zá ha son lít ha tó tör té net írónk. [...] Szekfû,
ha csak a mód sze rét néz zük, az a tör té net írás nak, ami Ady a lí rá nak, Móricz a re gény nek, Bartók a mu -
zsi ká nak. De mily ha lá los a kü lönb ség, ha nem kí vül rôl, a mû faj, ha nem be lül rôl az ösz tön és az igaz -
ság fe lôl néz zük. Sok szor ír tam ró la: de ezt so sem hall gat tam el. Aki a ma gyar tör té nel met iro dal mun -
kon át megszítta s a szom széd né pek dol ga it is is me ri va la me lyest: an nak sem mi két sé ge sem le het,
hogy itt egy szer ve zet be írt ide gen ér dek erô sza kos ko dik az is mert, vál lalt, de kel lô képp nem ér zett
nem ze ti múlt tal. Pe dig van nak tu laj don sá gai, ame lyek a leg erô sebb ma gyar ko po nyák ra em lé kez tet -
nek: Ke mény Zsig mond is alig ír ha tott vol na job bat a Bocskay-fé le ma gyar re a lis ták ról mint ô. A mû -
vét át já ró szo ci á lis ér dek lô dés is re to ri kát la nul ko mor és igaz. S az egész mû: még is azt a be nyo mást
kel ti, hogy ép pen mert ilyen ki vá ló, örök re el ve szi tô lünk tör té nel münk.” NÉ METH Lász ló: Kisebbség-
ben.Kecs ke mét, El sô Kecs ke mé ti Hír lap ki a dó és Nyom da, 1939, 72.

23 NÉ METH: i.m. (1940), 143.



Petrik Bé la

Szárszóibeszédhetvenötévmúltán

Le het-e egy örök ér vé nyû szö veg rôl úgy be szél ni, hogy ne es sünk az ak tu a li zá lás

csap dá já ba? Mert hogy Né meth Lász ló má so dik Szár szói be szé de örök ér vé nyû. E be -

széd ne künk is szól: aka rat la nul mai prob lé má in kat fe dez zük fel benne – het ven öt év

múl tán. Ez az al kal mi be széd Né meth Lász ló élet mû vé ben is ki vé te les és hang sú -

lyos sze re pet ját szik. „Ha vá lasz ta nom kel le ne – ír ta szár szói elô adá sá ról ön élet raj -

zi nap ló já ban –, me lyik írá som az, ame lyet mint leg job ban rep re zen tá lót is ko la -

köny vek ben ta ní ta nék: én ezt vá lasz ta nám. Min dig cso dál tam, hogy akik mint nagy

bû nö met em le get ték s em le ge tik, ha már a mér leg igaz sá gá ra a fi gyel mez te tés

jósereje nem döb ben tet te rá ôket – az írá son el öm lô hig gadt hô si es ség elôtt egy ki -

csit meg nem tor pan tak.”1

Ma gá nak a szár szói ta lál ko zó nak is má ig ér vé nyes és su gár zó ese mé nye Né meth

Lász ló elô adá sa volt. Van nak iro dal munk és mû ve lô dé sünk sok száz éves múlt já ban

olyan mû vek – köl te mé nyek, pró zai írá sok és ta nul má nyok, il let ve elô adá sok is –,

ame lyek min den más nál ér vé nye seb ben és ha tá ro zot tab ban ve tet tek szá mot a nem -

zet tör té ne lem for má ló ta pasz ta la ta i val. „Szár szó Né meth Lász ló leg szebb órá ja. [...]

au gusz tus 25-én el mon dott be szé de éle te leg na gyobb, leg bát rabb tet te” – ír ta Ko -

vács Im re. „Úgy állt hall ga tó sá ga elôtt a ba la to ni nyár vé ge bá gyadt han gu la tá ban,

mint aki le szá molt min den nel, sem mi tôl sem fél, el kell mon da nia mind azt, amit 

a ma gyar ság ról érez, sa ját egyé ni sor sá ról sejt. »Hû mû szer« volt, pon to san mér te

tör té nel münk hal ku ló, ki-ki ha gyó ér ve ré sét. [...] Nagy élet áll mö göt te, nagy szol gá -

lat, nagy mû. Hû volt a ma gyar ság hoz... min den kor pon to san je lez te, mit le het, mit

nem.”2

A ma min den nap jai, az eu ró pai kör nye ze tünk sa já tos akusz ti kát biz to sí ta nak, ak -

tu a li tást a het ven öt év vel ez elôt ti szár szói be széd hez. Ak kor há bo rú dúl ta Eu ró pát,

Eu ró pa ké pé nek tel jes és vég le tes át for má lá sá nak szán dé ka. Ta lán nem dra ma ti zál -

juk túl az ese mé nye ket, ha azt mond juk, hogy ha más fegy ve rek kel, de há bo rú dúl

ma is, ar cu la tá nak vég le tes és tel jes át for má lá sá nak igé nye.

A né pi moz ga lom a 30-as évek re ki for rott, szi vár vá nyo san sok szí nû esz me rend -

sze re ki tel je se dett, a har ma dik utas el gon do lás nak áll tak az alap pil lé rei. Sa ját or gá nu -

mok ban fejt het ték ki né ze te i ket a nagy nyil vá nos ság elôtt, köz éle ti-po li ti kai sze rep -

lé sek áll tak mö göt tük, po li ti kai ak ci ók, pár ta la pí tás és a ha ta lom mal va ló üt kö zé sek,

pe rek. Az 1943-as Szár szói Tá bo ro zás a ma gyar szel le mi élet há bo rú alat ti egyik

leg je len tô sebb és leg na gyobb ta lál ko zó ja volt, amely a ma gyar tár sa da lom ka tak liz -

ma sze rû vál to zá sát két-há rom év vel el ôz te meg.

A szár szói erô vo na lak Er dei Fe renc és Né meth Lász ló kö ré ren de zôd tek. Bár egé -

szen más tár sa dal mi kö zeg bôl ér kez tek, mun kás sá guk el té rô pá lyát írt le, azon ban
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1 NÉMETH Lász ló: Bocskay-kert = Uô: Ho mály ból ho mály ba. Élet raj zi írá sok I–II. Szerk. HE GE DÔS Má ria,
HÖLVÉNYI György, Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1977, I., 638.

2 KO VÁCS Im re: Ta lál ko zá sa im Né meth Lász ló val = Új Lá tó ha tár, 1970, 2. sz., 237.



mind ket tô jü ké szer ve sen kap cso ló dott a né pi moz ga lom hoz, s mind ket ten a fent

em lí tett har ma dik út egy-egy, de ko ránt sem ki bé kít he tet len vál to za tát kép vi sel ték.

Ezért sem mi sem ve tí tet te elô re az ott be kö vet ke zett éles szem be for du lást, Er dei

tá ma dó fel lé pé sét.3 Szár szón ugyan is a ko ráb bi ra di ká lis nem ze ti har ma dik utas

nézet rend sze rét fél re té ve, Er dei nyil vá no san zász lót bon tott, és el kö te lez te ma gát

a mar xis ta-bal ol da li esz mék, a tör té nel mi ma te ri a liz mus mel lett. Az ál ta la fel vá zolt

utak kö zül csak egyet tar tott élet ké pes és he lyes út nak, a har ma dik he lyett a má -

so dik ol da lét, a szo ci a lis ta tár sa da lom út ját.4 Er dei már ek kor a kom mu nis ta moz -

ga lom ke re te in be lül gon dol ta el a há bo rú utá ni új já épí tést, el fo gad va ve ze tô sze -

re pü ket is, el hi tet ve ön ma gá val, hogy lé tez het majd egy egyen ran gú, nép fron tos

kor mány zás. Ta lán ab ban re mény ke dett, hogy a szov jet had se reg meg szál lá sát kö -

ve tô en nem szük ség sze rû en pro le tár dik ta tú ra kö vet ke zik, ha nem a bal ol da li erô ket

in teg rá ló, több pár ti irá nyí tás.5 Ma már tud juk, hogy ez il lú zió volt s hogy a „szö vet -

sé ge sül vá lasz tott ma gyar or szá gi kom mu nis tá kat ugyan úgy el ra gad ja majd a mosz -

ko vita po li ti kai ve ze tés és a ve lük együtt ér ke zô sztálini po li ti ka, és ép pen úgy

leszá mol nak ve lük, mint ezt Er dei ak tív köz re mû kö dé sé vel tet ték az ezt meg elô zô

idô szak ban a harmadik út »tak ti kát lan« kép vi se lô i vel.”6 Er dei e té ve dé sé rôl csak

év ti ze d ek kel ké sôbb, egy 1968-as em lé ke zé sé ben adott szá mot.7

Ez zel állt szem ben Szár szón a né pi moz ga lom ha gyo má nyo san jobb szárny ként

em le ge tett irány za ta, amely nek „va la mi lyen meg nem fo gal ma zott, de be csü le te sen

val lott nem ze ti re for miz mus, ál ta lá nos ér té kû né pi-nem ze ti po li ti ka”8 volt a ve zér -

esz mé je. Ôket Sza bó Zol tán, egyál ta lán nem meg bé lyeg zô en, „Sza bó De zsô es küdt

hí ve i nek” tar tot ta.9 Ez a szárny a szár szói ta lál ko zón Féja Gé zán10 és Kodolányi Já -

no son11 kí vül nem vo nul ta tott fel rep re zen ta tív egyé ni sé ge ket.12 S mind eze ken túl
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3 Lásd er rôl BOG NÁR Bulcsu: A szár szói vi a dal. Er dei Fe renc és Né meth Lász ló vi tá já nak gaz da sá gi és po -
li ti kai vo nat ko zá sai = Uô: A né pi es irány zat a két vi lág há bo rú kö zött. Er dei Fe renc és a har ma dik út kép -
vi se lôi. Bp., Loisir, 2012.

4 Er dei elô adá sá ban há rom, élô po li ti kai tö rek vést vá zolt fel. 1. A kö zép osz tály nem ze ti új já épí té si prog -
ram ját, ame lyet töb bé-ke vés bé azo no sí tott a fa siz mus po li ti ká já val – el sô ol dal ként. 2. A pol gá ri de -
mok rá cia út ját, ame lyet a mun kás ság szer ve ze tei kép vi sel nek, és mely nek „tá vo lab bi pers pek tí vá já ban
a szo ci a lis ta tár sa da lom el kép ze lé se me rül fel” – má so dik ol dal ként. 3. Egy né pi, szo ci á lis el kö te le zett -
sé gû cso por tot, ame lyet ér tel mi sé gi ek és a pa raszt ság ból fel ke rült ele mek kép vi sel nek – har ma dik ol -
dal ként.

5 Lásd er rôl Bibó Ist ván vissza em lé ke zé sét is. HU SZÁR Ti bor: Ta lál ko zá sok. Be szél ge té sek a két vi lág há -
bo rú kö zöt ti ma gyar szel le mi-po li ti kai moz gal mak ról. Bp., Corvina, 2005, 60.

6 BOG NÁR: i. m. (2012), 142.

7 ER DEI Fe renc: Em lé ke zés Szár szó ra = Kor társ, 1968, 8. sz., 1298–1299.

8 Uo., 1299.

9 SZA BÓ Zol tán: Szár szó = Új Lá tó ha tár, 1959, 1. sz., 11.

10 Féja Gé za igen passzív sze re pet ját szott Szár szón; egy, az au gusz tu si Ma gyar Élet ben meg je lent cik ké -
nek váz la tát ele ve ní tet te fel hoz zá szó lás ként az utol só na pon, el ítél ve a bal ol dal, a tör pe ki sebb ség
szel le mi ter ror ját, hi tet té ve a ma gyar de mok rá cia, a „ma gyar vo nal” mel lett. FÉJA Gé za: Ma gyar vo nal
= Ma gyar Élet, 1943. au gusz tus, 1–5.

11 Kodolányi Já nos a be ve ze tô elô adást tar tot ta, amely ben igen fon tos és ál ta lá nos kér dé se ket tag lalt, de
töb bet a vi ták so rán nem szó lalt fel, s ké sôbb a tá bort el is hagy ta.

12 Több sé gé ben fi a ta lok és azok szer ve ze tei kép vi sel ték ezt az irányt, mint pél dá ul a Tu rul-el len zék ve ze -
tô je, Fi tos Vil mos vagy a Ma gyar Út szer kesz tô je, Gom bos Gyu la, a Ma gyar If jú ság Nagy bi zott sá gá hoz
tar to zó di ák szer ve ze tek, a Di ák-egy ség moz ga lom, a Tu rul-el len zék, il let ve az If jú sá gi Tu rul kép vi se lôi.
Lásd er rôl FI TOS Vil mos: Még közelebb a szár szói va ló ság hoz = If jú sá gi Szem le, 1989, 3. sz., 96.



ott állt Né meth Lász ló a ma ga ál lás pont já val, a szel lem em be re ként, amely ha tá ro -

zot tan és tu da to san kí vül kí vánt ma rad ni a po li ti kai moz gal ma kon, foly tat va és

hitet té ve a 30-as évek ben ki kris tá lyo so dott har ma dik út kon cep ci ó ja mel lett.

E két pó lu son – Er dei és Né meth kö ré ren de zôd ve – ala kul tak ki a szár szói erô -

vo na lak. A né pi moz ga lom köz pon ti, a cent ru mot meg ha tá ro zó és egyen súlyt te -

rem tô sze mé lyi sé gei Szár szó ról tá vol ma rad tak. Nem vett részt azon Illyés Gyu la,

Ta má si Áron, Sza bó Zol tán, Bibó Ist ván és a töb bi mér ték adó sze mély, így pél dá ul

Ke rék Mi hály sem, aki elô adás ra is vál lal ko zott.13 Szár szó ról hi ány zott az az in teg -

rá ló erô, amely a hi bás – a fasiszta vagy a szovjet típusú berendezkedés – al ter na -

tí va he lyett a he lyes kér dés fel ve tés sel össz han got te remt he tett vol na.

Most azon ban nem a vi tá val kí vá nok fog lal koz ni, ki zá ró lag Né meth Lász ló be -

szé dé vel. Az zal az elô adás sal, amely so kak sze mé ben bot rány kô – 1945 utá ni

szám ki ve tett sé gé nek egyik oka –, má so ké ban hôs tett volt.

Né meth Lász ló és a bal ol dal kö zött ek kor ra már el mér ge se dett a vi szony. A bal -

ol dal ôt per so na non gratának nyil vá ní tot ta, és aho gyan azt Grezsa Fe renc meg ál -

la pí tot ta, ez ka taszt ro fá lis ha tás sal volt az író ra. Né meth Lász ló 1943 ja nu ár já ban

eze ket a so ro kat ve tet te pa pír ra: „Nagy Ist ván ri a dó ja, s az én vá la szom után nincs

két ség: afe lé a ha lál nem fe lé szo ru lok, amely tôl a leg job ban iszo nyo dom. Szin te kí -

ván csi an vá rom a lé gi tá ma dá so kat, tu dom-e majd ágyú dör gés köz ben is kí ván ni,

ami ma szin te pa ra di cso mi meg ol dás nak tû nik fel: egész csa lá dom mal ro mok alatt

ma rad ni. [...] Én négy éve tu dom, hogy akár mi lesz a há bo rú vé ge, pusz tul nom kell.

Teleki ha lá la nap ján is magamhoz vet tem a morphiumot.”14 Né meth Lász ló eb ben 

a lel ki ál la pot ban tett ele get Püski Sán dor hí vásá nak, pon to san fel mér ve, hol is kell

majd helyt áll nia: egy „Nagy Ist ván, Ve res Pé ter, Er dei Fe renc, Ko vács Im re ál tal át -

han golt if jú ság” kö zött.15 Ment te hát, de csak elô adá sá ra és an nak más nap dé le lôtti

vi tá já ra. Mon dan dó ját a vo na ton fo gal maz ta, és úgy ol vas ta föl, „mint egy da cos, de

vi lá gos lá tás di a da lát hir de tô bú csút az író ság tól, a vi lág tól”16.

Szár szói be szé dét így kezd te: „Aki a ma gyar ság új ko ri tör té ne tét meg ír ja, ar ra kell

fe lel nie, hogy süllyedt »benn szü lött«-té ez a nagy kö zép ko ri nem zet tu laj don or -

szá gá ban. [...] Ál la mi éle tét ide ge nek ve ze tik; ha van nak is vé ré bôl va ló nagy jai, azok

csak ma ha ra dzsák; gaz da sá gi lag ki zsák má nyol ják; ide gen ci vi li zá ci ók se lejt je el len

nincs vé del me; er köl csé ben és tes té ben nyo mo ro dó ban van.” Né meth Lász ló het -

ven öt év vel ez elôtt a ma gyar nem zet, a ma gyar ság szem szö gé bôl fo gal maz ta mon -

dan dó ját. Ját szunk egy ki csit, tá gít suk a ho ri zon tot, és cse rél jünk ki mind össze sen

há rom szót eb ben a be kez dés ben és lás suk: „Aki Eu ró pa új ko ri tör té ne tét meg ír ja,

ar ra kell fe lel nie, hogy süllyedt »benn szü lött«-té ez a nagy kö zép ko ri kul tú ra tu laj -

don föld ré szén. [...] Ál la mi éle tét ide ge nek ve ze tik; ha van nak is vé ré bôl va ló nagy -

jai, azok csak ma ha ra dzsák; gaz da sá gi lag ki zsák má nyol ják; ide gen ci vi li zá ci ók
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13 HU SZÁR Ti bor: Be szél ge tés Püski Sán dor ral = Uô: Be szél ge té sek. Bp., Mag ve tô, 1983, 404.

14 NÉ METH: i. m. (1977), II., 516.

15 Uo., 256.

16 NÉ METH: i. m. (1977), I., 638.



selejt je el len nincs vé del me; er köl csé ben és tes té ben nyo mo ro dó ban van.” Van-e

pon to sabb lát le le tünk az 1943-as szár szói be ve ze tô mon dat nál a ma gyar ság 1956-

os, a cse hek és a szlo vá kok 1968-as, a len gye lek 1980-as for ra dal ma i ra vagy Euró -

pa 2015-tôl tar tó vál sá gá ra?

Né meth Lász ló üze ne té nek egyik kulcs mo men tu ma: „Az az »üd vös ség«, mellyel

Eu ró pa fog meg aján dé koz ni, nem lesz az, mely tár sa dal munk halk fo lya ma ta i ban

ké szül. Nem is le het, hisz azo kat oda kinn sen ki sem is me ri. Elô re lát ha tó volt, hogy

kí vül rôl ne vez nek ki ránk »meg vál tó«-kat, s mint min den ki ne ve zé sé nél, an nál is 

a pro tek ció ér vé nye sül: a du gasz ban lé vôk kö zül az lesz a »poglavnik17«, akit a kül -

föl dön élô ta nács adók, s ha zai su gal ma zó ik a leg al kal ma sabb nak tar ta nak. Mond -

juk-e, hogy ezek a ta nács adók – még a jó in du la tú ak is –, ke ve set tud nak a ma gyar -

ság va ló di ál la po tá ról, rossz in du la tú ak, pe dig el sô dü hük kel épp az el len fog nak for -

dul ni, ami itt a benn szü löt tek vé del mé re föl épült, s az ô il le té kes sé gü ket vi tás sá

tehe ti.

Amit 1939 óta csi nál tam (s má sok is csi nál tak) an nak a vég sô cél ja min dig ez volt:

a ma gyar sá got egy ilyen »üd vö zí tô ter ror« el len be ol ta ni, s amennyi re le het meg szer -

vez ni. Fa ji nyo más nehezedvén ránk, fo koz ni kel lett a benn szü lött ön tu da tot. Ezért

fris sí tet tük föl tör té nel mün ket, s sza ba dí tot tuk föl mû ve lô dé sünk leg mé lyebb, leg -

ha tá so sabb el len anya ga it. Mi nél több em bert igye kez tünk be von ni az új ma gyar szel -

lem ha tá sa alá. [...] A vég sô cél ez lett vol na: olyan ra di ká lis tá bort ál lí ta ni föl az or -

szág ban, amely nek né ze te it (s azok ra a benn szü löt tek va ló di ér de ke it) a ránk kül -

dött meg vál tók nak is fi gye lem be kell ven ni ük.”18

Né meth elô adá sá ban azt a prog ra mot fo gal maz ta meg hall ga tó sá gá nak s ta lán a het -

ven öt év vel ké sôb bi, a mai hall ga tó ság nak is: te remt se nek le he tô sé get, hogy a „ma -

gyar ság a ma ga ter mé sze te, s leg jobb gon dol ko dó i nak a ter vei sze rint, mi nél na -

gyobb tö me gek ja vá ra ren dez ze be éle tét”.19 Elô adá sá ban az írá sa i ból már jól is mert

har ma dik ol dal ké pe for má ló dik: egy sa já tos ma gyar, a nem zet leg szé le sebb tö me -

ge i re fi gye lem mel lé vô, a kül sô erôk kel szem be ni tar tóz ko dást meg fo gal ma zó, nagy

ívû, ko he rens tör té ne lem szem lé let hez iga zí tott tár sa dal mi re form prog ra mot kí ná ló

esz me, amely a par la men tá ris de mok rá cia ér ték vi lá gán nyug szik, és a tár sa dal mi

iga zság ta lan sá gok meg szün te té sén, a pa raszt ság pol gá ro sí tá sán, az et ni kai és fe le -

ke ze ti el len té tek fel ol dá sán fá ra do zik, a nem ze ti kul tú ra in teg rá ló ha tá sá nak esz -

kö zét hasz nál va, lé nye gé ben a nagy ha tal mak tól tör té nô füg get le ne dés har ma dik

utas mo der ni zá ci ó já nak le he tô sé gét vá zol va fel. Né meth a há bo rú alatt „egy sze iz -

mog ráf ér zé keny sé gé vel re giszt rál ta a ve szélyt ab ban a zó ná ban, ame lyet tra gi kus

pon tos ság gal a »két ma lom kô kö zé nek« ne ve zett” – ír ta Ko vács Im re év ti ze d ek kel

ké sôbb. „Né meth Lász ló mind két fél tôl óv ta a ma gyar sá got, ab ban re mény ked ve,

hogy ön ma gá ba hú zód va, [...] ha gyo má nya i ba, kul tú rá já ba és po li ti kai in tel li gen ci á -
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já ba bur ko lódz va va la hogy át vé sze li a ne héz idô ket, és ked ve zôbb kö rül mé nyek

kö zött a nem zet is mét ki vi rul hat.”20

A har ma dik út kü lön ál lá sá nak vál la lá sa há rom ne gyed év szá zad dal ez elôtt és ma

is bi zo nyo san, a „sze mé lyes in teg ri tás”,21 ha tet szik, a nem ze ti vagy Eu ró pa in teg -

ri tá sá nak meg ôr zé se mel let ti ki ál lás, a kor szel lem ál tal vál lalt és ve zé relt po li ti kai

sze rep vál la lás sal szem be ni el len ál lás, an nak a har ma dik út nak vál la lá sa, amely az

át ala ku lást kö ve tô idôk re sze ret te vol na a ma gyar ság, az eu ró pai tra dí ci ók leg jobb

ha gyo má nya it át men te ni. Ak kor és ott a szár szói bal szárny azért fo gad ta he ves el -

len zés sel a Né meth-fé le har ma dik ol dal jö vô be li el kép ze lé sét, mert az aka rat la nul

is el lent mon dott a na pi po li ti kai cse lek vés ál ta luk vá zolt ter vé nek, s mert ál lás pont -

juk sze rint a har ma dik út esz mé je egy há bo rút kö ve tô át ala ku lás ban vissza hú zó erô -

vé vál hat. Ezen ér tel me zés sze rint ak kor – s az eu ró pai elit bü rok rá cia sze rint ta lán

ma – sem volt le he tô ség, csak két út kö zött vá lasz ta ni, mert e két ol dal a ha la dás

és a ha la dá sel le nes erôk ben fel so ra koz va „vív ja ször nyû har cát”.22 Aki te hát nem

ren de li alá ma gát a hi va ta los ál lás pont sze rin ti ha la dást je len tô ol dal nak – és ez ak -

kor egyet je len tett a kom mu nis ta moz ga lom mal és az ál ta la ki je lölt út tal –, az a ret -

rog rád erôk kel tar tó el len ség. Ahogy Er dei vi ta zá ró be szé dé ben meg erô sí tet te,

hogy ha „nem áll nak be le [az ér tel mi sé gek, a je len lé vôk – P. B.] az épí tô elô re ha la -

dás vo na lá ba, ak kor már szük ség kép pen szem ben is áll nak ve le”.23 Ez lé nye gé ben

a kom mu nis ta dik ta tú ra és min den ké sôb bi vé le mény dik ta tú ra, „aki nincs ve lünk,

az el le nünk van” té te lé nek elô ké pe.

Ami a har ma dik út pers pek tí vá ját il le ti, a kér dés ko ránt sem volt annyi ra egy sze -

rû en meg vá la szol ha tó, aho gyan azt a bal ol dal Szár szón tet te, s ta lán ma sem az,

látha tó an Eu ró pa a hat van éve fenn ál ló ket té osz tott ság bék lyó já ból s ha zug pár be -

szé dé bôl sem ké pes sza ba dul ni. „Nem volt ilyen egy sze rû a kép let – ír ta Püski év -

ti ze d ek kel ké sôbb –, hogy de mok rá cia az egyik ol da lon és fa siz mus a má sik ol da lon,

ha nem de mok rá cia és szov jet rend szer az egyik ol da lon és fa siz mus a má si kon”.24

Hi szen a har ma dik ol dal iga zi kér dé se – ahogy Bibó Ist ván is ír ta – az volt, hogy mi -

lyen el sô és má so dik utat állítanak fel al ter na tí va ként. S jól je gyez zük meg: het ven -

öt éve is fo lya ma to san ez a kér dés! An nak a har ma dik út nak va ló ban nincs és nem

is volt lét jo go sult sá ga, amely a ha la dás és a fa siz mus el len tét pár ja kö zött hir de tett

„ma gyar sem le ges sé get”.25

Az ak ko ri bal ol dal esz mei ha gyo má nya i ra tá masz kod va, nem nem zet ben, ha nem

ál lam ban gon dol ko dott, nem a nem zet szá má ra akart „test re sza bott” or szá got épí -
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23 ER DEI Fe renc vi ta zá ró ja = Uo., 81.

24 HU SZÁR: i. m. (1983), 416.
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te ni, ha nem a szo ci a liz must Ma gyar or szá gon meg ho no sí ta ni. Ezért fe led kez tek meg

a nem ze ti sors kér dé sek meg vá la szo lá sá ról, és ezért nem is mer ték fel az ak kor lé -

te zô szo ci a liz mus – a sztálini rend szer – szer vi és szel le mi hi bá it. Ma nem ugyan -

ezek re a kér dé sek re ke res sük Eu ró pa-szer te a vá laszt? „A tör té ne lem ku ta tó ja szá -

má ra eb ben a ne gyed szá zad ban is az lesz a vég te le nül von zó – mond ta Né meth

Lász ló Szár szón –: meg fi gyel ni, a tel jes bé na ság ban hogy mocordul meg ap ró szi ge -

te ken, itt is, ott is a jó szán dék; hogy ta lál ja meg a ho mály ból elô ta po ga tóz va jel -

sza va it, s hogy moz dít ja meg fok ról fok ra az egész tár sa dal mat. [...] Fe lül rôl egy

tom pa és ko nok bü rok rá cia nehezedvén rá ja; a job bak ol dalt és le fe lé ke re sik a szö -

vet sé gest.”

A Szár szói be széd má sik fon tos, ki eme len dô moz za na ta Né meth Lász ló nak az

értel mi ség sze re pé rôl, hely ze té rôl és kül de té sé rôl mon dott sza vai. Szá mos írá sa

tanú sít ja, nemcsak ta nul má nyai, re gé nyei és drá mái is, hogy az „ér tel mi sé gi tár sa -

da lom” utó pi á já ban ta lál ta meg azt a szel le mi és er köl csi stra té gi át, amely hi te sze -

rint ké pes le het ki ve zet ni az em be ri sé get és a ma gyar sá got, ta lán Eu ró pát is a mo -

dern kor fo lya ma tos vál sá ga i ból. En nek az „ér tel mi sé gi tár sa da lom nak” az ide ál ját

mu tat ta fel be szé de zárógondolataiban. „Én az osztálytalan tár sa dal mat, ha az nem -

csak név leg van meg, de az em be rek mû velt sé gé ben is, más nak, mint ér tel mi sé gi

tár sa da lom nak el sem tu dom kép zel ni. Ez az osz tály az, amely a töb bit las san ma gá -

ba ölel he ti. [...] Én pe dig azt mon dom: so sem volt ilyen szép ér tel mi sé gi em ber nek

len ni, mint ma. Csak az ér tel mi ség hi va tá sát ne fe lejt sék el. Ér tel mi sé gi fog lal ko zá -

su kat föl ad hat ják, vált hat nak mun ka köny vet, el me het nek szô lôt ka pál ni, azt azon -

ban ott is tudniok kell, hogy ér tel mi sé gi em be rek s ma az ér tel mi ség a Noé bár ká ja.

Benne ring mind az a ha gyo mány, küz dés, em lék, amit az iz ga lom ba jött em be ri ség

tán haj lan dó vol na föl ál doz ni.”

Né meth Lász ló so ha nem konk rét prog ra mo kat dol go zott ki, ha nem egy ál ta la el -

fo gad ha tó nak és szük sé ges nek vélt „ma ga tar tás eti kai lé nye gét kí ván ta kör vo na -

laz ni”.26 Né meth ezért Szár szón nem az zal fog lal ko zott, hogy egy jö vô be ni po li ti kai

hely zet re fi gye lem mel ho va kel le ne áll nunk, ha nem a ve szé lyek re fi gyel mez te tett,

és a tár sa da lom szük sé ges er köl csi ál la po tát kí ván ta meg raj zol ni, azt az ere jé ben

meg szi lár dult har ma dik utas nem zet ké pet, amellyel fel tét le nül szá mol ni kell akár

egy szov je tek ál tal be fo lyá solt Kö zép-Eu ró pá ban is. Ami kor a tár sa da lom ban ké -

szü lô halk fo lya ma tok ról és azok semmibevételérôl be szélt, ak kor „azok ra a rej tô zô,

de érez he tô erôk re gon dolt – idéz zük Sza bó Zol tán sza va it –, ame lyek egy-egy tár -

sa da lom legmélyén, a tör té ne lem na pi ese mé nyei alatt a nem zet éle tét év ti ze  dek -

re igye kez nek meg ha tá roz ni, s a nem ze ti kí ván sá got irány ba te rel ni”.27

Nem ze ti sa já tos sá ga in kon ke resz tül, ame lyek re az új já épí tés szer ve zé sét kí ván -

ta ala poz ni, Né meth Lász ló ezt az erôt ér tet te, és semmibevételének kö vet kez -

ménye i re fi gyel mez te tett. Ez az esz me a ma gyar ság nem zet köz pon tú és sa já tos
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ma gyar utat igény lô, a sze mé lyes in teg ri tás meg ôr zé sén ke resz tül a nem ze ti in teg -

ri tást óvó né ze té nek vé del me. Meg ér kez tek-e a meg vál tók, a poglavnikok, aki ket

elô adá sá ban meg jó solt? Rá ko si, Gerô, Far kas és a töb bi ek sze mé lyé ben két ség kí vül

ôk ér kez tek – ál la pí tot ta meg M. Kiss Sán dor.28 Meg tud nánk ne vez ni mai eu ró pai

utó da i kat? Min den bi zonnyal! Be kö vet ke zett-e az a ka taszt ro fá lis ér ték pusz tu lás, 

a sza bad ság dik ta tú rá ba for du lá sa, a mun kás nép meg nyo mo rí tá sa, ki zsák má nyo lá -

sa, a ha ta lom ke zé nek be vé re zô dé se, a nem zet nek év ti ze d ek re zsá kut cá ba va ló ju tása,

amely tôl Né meth Lász ló ak kor óvott? Csak bó lo gat ha tunk. Ezért mond hat ta Ko vács

Im re, igaz, év ti ze d ek kel ké sôbb, hogy a szár szói ta lál ko zó Né meth Lász ló leg szebb

órá ja „au gusz tus 25-én el mon dott be szé de éle te leg na gyobb, leg bát rabb tet te”.29

Idéz zük fel Illyés Gyu la Né meth Lász ló val egyet ér tô so ra it 1942 vé gé rôl: „A ma -

gyar ság most éli vá ra ko zá sai nak tán leg sú lyo sabb esz ten de it. Ágaz hat nak re mény -

sé gek és bi zo dal mak er re és ar ra, de a ma gyar ma iga zán ar ról ismerszik meg, hogy

bi zal ma ma gá ban van. Aki túl so kat vár kül sô erôk tôl, az a ma ga ké pes sé ge it gyön -

gél li, egy ki csit sa ját sor sát ad ja fel.”30 S ugyan ezt fo gal maz ta meg nap ló já ban a szár -

szói ta lál ko zó elôtt egy hó nap pal. „Itt va gyunk be szo rít va eb be az or szág ba, sor sunk

együtt dôl el, s úgy lesz csak jó, ha mi döntjük el. Er re kell egy ne mes par la men tet

szer vez nünk. Ke ve sen va gyunk. Aki ki fe lé te kint get, on nan vár va la mit, az el árul ja

a já ték sza bá lya it.”31

A szár szói ta lál ko zó ak kor nem tisz táz hat ta a „pil la nat nyi cse lek vés és a táv la ti

cse lek vés egy sé ges eti kai alap ját, s az együt tes cse lek vés mó do za ta it”.32 Mind amel -

lett az idô és a tör té ne lem iga zol ta a har ma dik ol dal szük sé ges sé gét, bal ol da li ság

nél kü li de mok ra tiz mu sát, azt, hogy az or szág par la ment jé bôl va ló ki zá rá sa mi fé le

egy ol da lú ság hoz, pusz tu lást oko zó szûk lá tó kö rû ség hez ve zet. Nem tu dom pon to -

sab ban és ta lá lób ban meg fo gal maz ni ezt a té ve dést, mint aho gyan Bog nár Bulcsu

tet te: „Az öt ve nes évek ele jé re ki de rült az is, hogy a har ma dik út tak ti kus el uta sí -

tá sá val, a kom mu nis ták ki szol gá lá sá val nem le het sé ges »az igaz ság hoz ke resz tül

ha zud ni ma gun kat«.” A Né meth Lász ló ál tal a szár szói ta lál ko zón kép vi selt sze mé -

lyes in teg ri tás a nem ze ti in teg ri tás és így az eu ró pai kul tú ra, ci vi li zá ció meg ôr zé -

sé nek esé lyét je len ti, míg az ezt el uta sí tó po li ti ka ezek fel szá mo lá sá hoz ve zet.33

A szár szói be széd óta het ven öt év telt el, és ez az idô Né meth Lász ló szár szói

gon do la ta it egy egész más di men zi ó ba he lye zi. „... mi ma gyar írók va la mi ha son lót

pró bá lunk: egy nép egyé ni sé gét – tes tét és mí to szát – sze rény esz kö zök kel a Vég zet

el len meg ol tal maz ni.”34 Ha tal mas tu dá sa, elô re lá tá sa, elem zô ké pes sé ge, a jö vô lá tá -

sa és a meg ol dást ku ta tó pél dá ja, er köl csi ki ál lá sa ma is ele ven és ösz tön zô a nem -
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ze ti és eu ró pai, egye te mes em be ri fe le lôs ség vál la lás szem pont já ból. S ta lán ma mi

is va la mi ha son lót pró bá lunk – ahogy azt Né meth Lász ló meg fo gal maz ta a Té li had -

já rat ban – a ma gunk sze rény esz kö ze i vel, a fi gye lem fel hí vá sá val: egy nép, a kul -

tú ránk és iden ti tá sunk ol tal ma zá sát a Vég zet el len.

Vé gül Sza bó Zol tán egy má sik gon do la tát idé zem: a 30-as, 40-es évek né pi moz -

gal má nak nem az egyes sze mé lyek po li ti kai ál lás fog la lá sá nak, a szo ci og rá fi ai mun -

kák nak, az egyes meg moz du lá sok nak az összes sé ge a leg je len tô sebb moz za na ta,

ha nem az Illyés Gyu la és még in kább Né meth Lász ló mû ve i ben rej lô szel le mi alap -

ve tés és ér ték rend, amely az em be ri élet va ló sá gos mi nô sé gét mu tat ta fel és fog -

lal ta egy ség be, min dezt a kor akut prob lé mái és vál ság tü ne tei elem zé sén és vá lasz -

adá sán ke resz tül.

92



Kiss Gy. Csa ba

VitaamagyarirodalomjövôjérôlapozsonyiIrodalmiSzemlé ben

„Az el múlt esz ten dô leg iz zóbb mag vú vi tá ja – iro dal munk út ja i ról – a po zso nyi Iro-

dalmiSzemlé ben folyt le, il le tô leg in dult meg, mert hisz az össze fog la ló még hát ra

van”1 – ír ta 1969-ben Illyés Gyu la, aki ma ga is hoz zá szólt Né meth Lász ló nak Ama-

gyarirodalomjövôje cí mû írá sá hoz.

Ta nul má nyom ezt a vi tát kí ván ja föl ele ve ní te ni – jó fél év szá zad táv la tá ból, és

ha a hi á nyolt összeg zést nem tart ha tom is tisz tem nek el vé gez ni, hi szen ak kor el so -

dorta le he tô sé gét a tör té ne lem, a vi ta és kö rül mé nye i nek be mu ta tá sá ra sze ret nék

kí sér le tet ten ni. Eh hez ter mé sze te sen szük sé ges rö vi den Né meth Lász ló fel föl di

kap cso la ta i ról szól ni, va la mint a ma gyar iro da lom jö vô jé rôl írt, egy ség be fû zött

„négy cikk” sor sá ról, az író pá lyá já nak ala ku lá sá ról a 60-as évek kö ze pén, nem utol -

só sor ban pe dig a szó ban for gó szlo vá ki ai ma gyar iro dal mi fo lyó irat 1968-as sze -

re pé rôl.

Né meth Lász ló fel föl di kap cso la ta i nak egyik szá la 1958-hoz kö tô dik, ami kor el -

ju tott hoz zá Fábry Zol tán Hidakésárkok cí mû, az elô zô év ben, Po zsony ban ki adott

kö te te. Ahogy meg tud hat tuk Koncsol Lász ló ké sôb bi vissza em lé ke zé se i bôl, 1958-ban

meg lá to gat ta Stó szon Fábry Zol tánt, aki azt kér te tô le, hogy köny vé nek négy pél dá -

nyát jutassa el Ma gyar or szág ra. A négy cím zett pe dig: Féja Gé za, Illyés Gyu la, Ve res

Pé ter és Né meth Lász ló volt. Et tôl fog va Fábry el küld te új kö te te it Né meth Lász ló -

nak, aki rend re meg kö szön te ôket. 1966-ban két szer is üzent Bu da pest re, hogy ha

le he tô sé ge van rá, lá to gas sa meg ôt Stó szon. Fo dor And rás jú ni us 10-én járt Fábry -

nál, és konk rét meg hí vást vitt ma gá val Bu da pest re, az zal, hogy ne ki a jú li us 5. és

10. kö zöt ti idô pont vol na al kal mas Né meth Lász ló fo ga dá sá ra. Köz ben a kas sai Új

Nemzedék ne vû ma gyar if jú sá gi klub meg hí vá sa szin tén meg ér ke zett: a má so dik

Nyá ri If jú sá gi Ta lál ko zó ra in vi tál ták az írót a zemp lé ni Abara köz ség be. Ma gya rá za -

tul el kell mon da ni, hogy a szlo vá ki ai ma gyar fi a tal ság nak – fô leg egye te mis ták nak,

fô is ko lá sok nak – fon tos ci vil szer ve zô dé se volt az úgy ne ve zett klub moz ga lom. 

A cseh szlo vá ki ai egye te mi vá ro sok ban sor ra ala kul tak a 60-as évek ele jé tôl a ma -

gyar di á kok klub jai, ál ta lá ban a leg al itás és il le ga li tás ha tá rán. Fon tos kö zös vál lal -

ko zá suk lett az 1965-tôl éven te meg ren de zett nyá ri tá bor, ahol kul tu rá lis mû so ro -

kat tar tot tak, vi ta es te ket ren dez tek. Bi zo nyos te kin tet ben a két vi lág há bo rú kö zötti

Sarlómoz ga lom ha gyo má nyát kö vet ve. 1966-ban ter vez ték meg ren dez ni a má so -

dik ilyen al kal mat.

Né meth Lász ló jú li us 22-én in dult Ág nes lá nyá val, gép ko csin Szlo vá ki á ba. Kas sán

töl töt ték az el sô éj sza kát, majd más nap Bé res Jó zsef, a kas sai Csemadok min de ne -

se kí sér te ôket Stósz ra, ahol há rom-négy na pig ma radt az író. On nan jú li us utol só

nap ján Abarára, pon to sab ban a Laborc és a Lat or ca kö zöt ti szi get re szin tén Bé res
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Jó zsef vit te el. Ér de mes idéz ni vissza em lé ke zé sét: „Ro man ti kus ra si ke rült az egész

ta lál ko zó, mert a ked ve zôt len idô já rás mi att csak trak tor ral és csó nak kal ér tük el 

a tá bort, ahol a fi a ta lok va ló ban ki zár ták an nak a le he tô sé gét, hogy a más fül lel

hall ga tók – ál lam biz ton sá gi ak – be jus sa nak. Né meth Lász ló az utol só pil la na tig kö -

töt te az ebet a ka ró hoz, hogy nem szó lal meg, mert ne ki ed dig is sok vesszô fu tás -

ban volt ré sze. A vé gén még is kö tél nek állt és vagy húsz per cig be szélt. A ma gyar

iro da lom és az egye te mes ma gyar ság hely ze té rôl be szélt. A fi a ta lok ér dek lô dés sel

hall gat ták, sok kér dés hang zott el, de ak ko ra égi há bo rú ve tett vé get az össze jö ve -

tel nek, ami re a hely bé li ek is ritkán em lé kez nek.”2 Duray Mik lós me sél te 2018 szep -

tem be ré ben, hogy né mi képp ide ge nül moz gott az író a kü lö nös kö rül mé nyek kö -

zött. Ô úgy em lé ke zett, a tá bor ban Né meth Lász ló rész le te ket ol va sott föl Amagyar

irodalomjövôje cí mû írá sá ból, és ma gya rá za to kat fû zött hoz zá, majd a tá bo ro zók tól

ka pott kér dé sek re vissza fo got tan vá la szolt. Mint is me re tes, ez a ta nul má nya az Éle-

tünkcí mû, szom bat he lyi an to ló gia el sô szá má ban, 1966-ban már nap vi lá got lá tott.

Hogy vissza te kint ve is mi lyen je len tôs ese mény nek tar tot ták ezt az elô adást a fel -

föl di ma gya rok, éke sen bi zo nyít ja, hogy 2010. ok tó ber 3-án em lék osz lo pot ál lí tot -

tak Né meth Lász ló nak Abarán, a re for má tus temp lom ud va rán.

A „négy cikk” kö zül az el sô nek az a cí me: Herderjóslata; tar tal má ból is ha mar ki -

de rül, hogy köz vet len ih le tô je az 1965-ben, Bécs ben át vett Herder-díj volt. Né meth

Lász ló ek kor a nem zet kö zi hír név (né met, an gol és fran cia nyel ven meg je lent mû vei

bi zo nyí tot ták) egy fo ká ra el jut va meg fe le lô al kal mat lá tott vé le mé nyé nek ki fej té sé -

re nem ze ti sors kér dé sek rôl, iro dal munk vi lá gi ro dal mi le he tô sé ge i rôl – szem be néz ve

a ne ve ze tes jós lat üze ne té vel. Jel lem zô volt, hogy írá sa 1966-ban csak a vi szony -

lag pe ri fe ri kus szom bat he lyi an to ló gi á ban (ami ak kor még nem fo lyó irat) lát ha tott

nap vi lá got. Ta nul sá gos az ak ko ri cen zú ra kü lönb ség té te le a mé di u mok je len tô sé gét

te kint ve. Más volt a tû rés ha tár egy vi dé ki fo lyó irat és a te le ví zió, rá dió vagy egy

or szá gos na pi lap ese té ben. Ahogy az író esszé jé ben em lí ti: „A rá dió nem rég en gem

is fel kért, vá lasszak ki egy szép ma gyar ver set, s ma gya ráz zam meg, mi ért szép.

Hát én meg ma gya rá zom itt.”3 Ugyan is ô Ady End ré nek Aszétszóródáselôtt cí mû

ver sét ja va sol ta. Hogy mennyi re fon tos nak tar tot ta ezt az írá sát Né meth Lász ló, azt

az is bi zo nyít ja, hogy 1968-ban meg je lent, szen zá ció szám ba me nô Kiadatlantanul-

mányai ban az Irodalmunkjövôje cí mû fe je zet be so rol ta két má sik, ha son ló té má jú

szö veg gel együtt. Itt ol vas ha tó er rôl a kö vet ke zô ma gya rá zat: „A négy új ság cikk 

– egyik na pi la punk nak ké szült –, s azo kat a gon do la to kat sze ret te vol na a nagy kö -

zön ség gel meg osz ta ni, ame lye ket a Herder-díj ki osz tá sa, a ma gyar iro da lom sze -

rény el is me ré se ka vart föl bennem.”4 Ér de mes itt meg je gyez ni, hogy az em lí tett,

két kö te tes gyûj te mény volt hosszú idô óta az el sô al ka lom, ami kor az író esszéi-

tanul má nyai nap vi lá got lát tak. És a kö vet ke zôk re te kint ve a dá tum sem kö zöm bös,

ab ban az esz ten dô ben má jus 25-tôl jú ni us 1-jéig tar tott a könyv hét.
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Ezen a pon ton kell új ra föl ven ni a szlo vá ki ai szá lat, hi szen az év ele jén – egé szen

pon to san feb ru ár 11-én – ke rült sor Bu da pes ten, az Író szö vet ség szék há zá ban a ti -

zed ik év fo lya má ba lé pett po zso nyi Irodalmi Szemle be mu tat ko zá sá ra. Ki vé te les

alka lom nak szá mí tott ez ak ko ri ban. Ahogy vissza em lé ke zé sé ben Do bos Lász ló föl -

idéz te, el sô íz ben je len he tett meg kül föl dön a há bo rú utá ni szlo vá ki ai ma gyar iro -

da lom. „Lec két kap tunk ma es te...”5 – mond ta az iro dal mi mû sor vé gez té vel Ve res

Pé ter. Rá döb ben tünk, hogy van fel nôtt szlo vá ki ai ma gyar iro da lom. 1968 ta va szán

pe dig a Ma gyar Író szö vet ség ta nács ko zá sa in fon tos té ma lett a ha tá ron tú li ma gyar

iro dal mak kér dé se. Hosszú idô óta elô ször ke rült a ha zai nyil vá nos ság elé a szom -

szé dos or szá gok ban élô ma gya rok hely ze te. Már ci us 14-én, az író szö vet sé gi tag -

gyû lé sen egy ér tel mû en így fo gal maz tak: „fe le lô sek va gyunk eze kért az iro dal ma kért

Ma gyar or szá gon”.6 Már ci us ban, a prá gai ta vasz sza ba dabb lég kö ré ben a szlo vá ki ai

ma gyar ság is meg fo gal maz ta kö ve te lé se it. A po zso nyi ÚjSzó cí mû na pi lap ban (ut -

cai áru sí tás ban le he tett ná lunk hoz zá fér ni) az áp ri lis 27–28-ai hét vé gi szám ban lá -

tott nap vi lá got Fábry Zol tán em lé ke ze tes cik ke Amagyarkisebbségnyomorúsága

ésnagysága cím mel, amely ben a gon do kat és re mé nye ket fog lal ta össze. Az Író szö -

vet ség vá laszt má nya ezu tán két ülé sén foly ta tott vi tát a ha tá ron tú li ma gyar iro -

dal mak hoz fû zô dô kap cso la tok ról. A jú ni us 6-án tar tott ki bô ví tett vá laszt má nyi

ülé sen pe dig Ká dár Já nos párt fô tit kár is részt vett, és mint egy négy órás be széd ben

(kér dé sek kel és vá la szok kal) fej tet te ki vé le mé nyét a ha zai és nem zet kö zi hely zet -

rôl. Ezen az ülé sen je len volt Né meth Lász ló is. A ta nács ko zás ról utó lag kü lön bö zô

vé le mé nyek szü let tek. Van, aki az írók ki egye zé sé nek te kin ti ezt az al kal mat, van, aki

az író tár sa da lom kri ti kus ma ga tar tá sát hang sú lyoz za. Az min den kép pen ta nul sá gos -

nak te kint he tô, hogy a párt ve ze tô a nem ze ti sé gi prob lé mák meg ol dá sát – a kö te le -

zô ide o ló gi ai sé má nak meg fe le lô en – a „szo ci a lis ta fej lô dés” ki tel je se dé sé tôl vár ta.

Hogy a ma gyar írók fo ko zó dó ér dek lô dés sel fi gyel tek ek kor Csehsz lo vá ki á ra, bi zo -

nyít ja, hogy szá mo san vá lasz tot ták ek kor úti cél nak a szom szé dos or szá got (má sok

mel lett Ve res Pé ter, Csoóri Sán dor, Fe ke te Gyu la, Fo dor And rás), és nemegy kö zü -

lük nap ló föl jegy zé se i ben em lé ke zett meg az ott ta pasz tal tak ról.

A po zso nyi IrodalmiSzemle 1967–69-ben a ma gyar nyelv te rü let egyik leg ér de -

ke sebb iro dal mi or gá nu ma lett. Az éven te tíz al ka lom mal meg je le nô fo lyó irat 1968

ta va szi hó nap ja i ban – meg sza ba dul va a cen zú ra kö tött sé ge i tôl – él ni tu dott le he tô -

sé ge i vel: be mu tat ta a cseh meg a szlo vák iro da lom és köz gon dol ko dás új áram la ta -

it, nem utol só sor ban pe dig tár gyal ni kezd te a ki sebb sé gi tör té ne lem és jog vé de lem

fon tos kér dé se it. Há rom ta gú „csa pat” irá nyí tot ta e tör té nel mi esz ten dô ben a lap

mun ká ját: Do bos Lász ló (aki szep tem ber 1-jéig volt fô szer kesz tô), Tô zsér Ár pád és

Koncsol Lász ló. Szep tem ber 1-jétôl pe dig Duba Gyu la vet te át a fô szer kesz tôi posz -

tot. A szer kesz tô ség elôtörténetének be mu ta tá sá hoz ér de mes is mét a volt fô szer -

kesz tô, Do bos Lász ló vissza em lé ke zé se i hez for dul ni. „Hat van hat ban el ha tá roz tuk,

hogy a Plamen,a SlovenskéPohlady, a Kortárs,az IrodalmiSzemle rész vé te lé vel an -
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ké tot szer ve zünk Internacionalizmus és hazafiság cím mel. Illyés Gyu la, Jiří Hájek,

Laco Novomeský s Fábry Zol tán írá sa i val in dult vol na az esz me cse re.”7 Ez a terv

azon ban nem va ló sul ha tott meg, mert a la po kat fel ügye lô ha tó sá gok a na ci o na liz mus

föl lán go lá sá tól tar tot tak. Majd így foly ta tó dik az em lé ke zés: „Amagyarirodalomjö-

vôje cí mû ta nul mány köz lé se e ket té tört szán dék foly ta tá sa. E tárgy ban Illyés Gyu -

la, Féja Gé za s Bo ri Im re küld ték el írá sa i kat.”8 Le het, hogy a szer kesz tô ség meg kapta

Bo ri Im re szö ve gét, de az vé gül nem je lent meg a lap ban, el kép zel he tô, hogy a prá -

gai ta vasz le tö ré se után a szer kesz tôk le mond tak köz lé sé rôl.

Nem tud juk pon to san, ho gyan tör tént Né meth Lász ló fel ké ré se. Az író fel te he tô -

en em lé ke zett 1966-os út já ra, és tá mo gat ni kí ván ta a po zso nyi szer kesz tô sé get. Bi -

zo nyá ra ro kon szen ves nek ta lál ta, hogy írá sa vi ta in dí tó le het egy olyan fó ru mon,

amely nek ek kor na gyobb volt a sza bad ság fo ka, mint a ma gyar or szá gi fo lyó ira to ké.

Így lá tott nap vi lá got Amagyarirodalomjövôje az IrodalmiSzemle 1968. évi 6. (jú -

ni u si) szá má ban, a szer kesz tô ség kö vet ke zô meg jegy zé sé vel: „Né meth Lász ló ta nul -

má nya ere de ti leg egy du nán tú li év könyv ben je lent meg, majd a szer zô fel ol vas ta 

a cseh szlo vá ki ai ma gyar if jú sá gi klu bok tá bo ro zá sán. La punk a négy ré szes ta nul -

mány új ra köz lé sét igen fon tos nak tart ja, s meg kér te a ma gyar szel le mi élet ki emel -

ke dô kép vi se lô it, hogy kap cso lód ja nak be le a di a ló gus ba, ame lyet a cikk ben fel ve tett

– nem csak iro dal mi – prob lé mák ról in dít. A be fu tó vá la szo kat szep tem be ri szá -

munk ban kezd jük kö zöl ni.”9

Ta lán nem ér dek te len hoz zá ten ni, hogy ugyan eb ben a szám ban je lent meg Milan

Kundera föl szó la lá sá nak a szö ve ge, me lyet a Cseh szlo vák Író szö vet ség IV. kong -

resszu sán mon dott el, 1967 jú ni u sá ban. Ez az ese mény egyéb ként fon tos szel le mi

elô ké szí té se volt a prá gai ta vasz nak. Kundera elô adá sá nak a cí mét nem könnyû

ma gyar ra for dí ta ni. Va la hogy ilyen for mán hang zik: Acsehnemzetléténeknemma-

gátólértetôdôsége(Nesamozřejmostexistencečeskéhonároda). Nem hi szem, hogy 
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a szer kesz tôk tu da to san ter vez ték vol na, de né hány pon ton – a kö zép-eu ró pai kis -

nem ze ti sors ér tel me zé sé ben – volt össze csen gés a cseh és a ma gyar író esz me fut -

ta tá sa kö zött, bár élet ko ru kat te kint ve nagy já ból egy em ber öl tô nyi kü lönb ség vá -

lasz tot ta el ôket egymástól. Kundera pél dá ul a „ha lál elô csar no kát is meg járt cseh

nem zet rôl” szó lott, és bár mek ko ra le gyen is a kü lönb ség szlá vok és ma gya rok kö -

zött a „herderi jós lat” üze ne tét te kint ve, az írói fe le lôs ség dol gá ban egy ér tel mû 

a ha son ló ság: „A cseh írók ma gá ért a nem zet lé té ért vi se lik a fe le lôs sé get, s vi se lik

má ig, mert a cseh írás be li ség szín vo na lá tól, nagy sá gá tól vagy ki csiny sé gé tôl, bá tor -

sá gá tól vagy gyá va sá gá tól, pro vin ci a liz mu sá tól vagy egye te mes em be ri ér vé nyé tôl

függ je len tôs mér ték ben a vá lasz a nem zet lét kér dé sé re.”10

Ami a vi ta foly ta tá sát il le ti: az IrodalmiSzemle 7. (szep tem be ri) szá má ban je lent

meg Illyés Gyu la hoz zá szó lá sa, a 9. (no vem be ri) szám ban pe dig Féja Gé záé. Köz ben,

mint tud juk, a Var sói Szer zô dés csa pa tai be vo nul tak Csehsz lo vá ki á ba. Ahogy a szer -

kesz tô ség köz le mé nyé ben ol vas hat juk: „En nek a szám nak az anya ga a szá munk ra

annyi ra em lé ke ze tes au gusz tus 21-én már ki szed ve állt.”11 Va ló szí nû sít he tô te hát,

hogy Illyés Gyu la még a nyár ele jén el küld te hoz zá szó lá sát Po zsony ba. Ez a 7. szám

ugyan ak kor tör té nel mi je len tô sé gû ta nú ság té telt is tar tal maz. Eb ben lá tott elô ször

nap vi lá got Fábry Zol tán 1946-ban írt – és ad dig nem köz zé tett – vé dô be szé de az

egész, jog fosz tás ra ítélt szlo vá ki ai ma gyar ság ról. Mi vel Féja Gé za hoz zá szó lá sa csak

no vem ber ben je lent meg, el kép zel he tô, hogy ez a szö veg csak az au gusz tu si in vá -

zió után ju tott el a szer kesz tô ség hez.

Né meth Lász ló írá sa utol só pá lya sza ka szá nak fon tos szám adá sa. A Bé csi Egye -

te men át vett Herder-díj meg szó lí tott sá gá ban szü le tett. A ma gyar iro da lom vi lá g -

irodal mi le he tô sé ge i nek mér le ge lé se a „négy cikk” egyik szó la ma, a má sik a „herderi

jós lat” szem be sí té se a ma gyar ság ak tu á lis hely ze té vel. Több ször meg fo gal maz ta,

szin te pá lya kez dé se óta ott volt em lé ke ze té ben az 1913-as Ba bits-ta nul mány végsô

kö vet kez te té se iro dal munk vi lá gi ro dal mi el fo ga dott sá gá ról: „... a va ló ban vi lá gi ro -

dal mi ér té kû ma gyar mû vek szá ma a ren del ke zés re ál ló és el hasz nált erôkhöz ké -

pest arány ta la nul cse kély.”12 Már az 1956-es Magyarmûhely cí mû írá sá ban is meg -

fo gal maz ta Né meth Lász ló: „A ma gyar iro da lom szin te so sem tud ta ma gát iga zán

vi lág ra szó ló fe la da to kig fel küz de ni.”13

Ne hez mé nye zi a meg fe le lô kri ti ka hi á nyát, és két sé gei van nak a foly ta tás sal, 

a kö vet ke zô nem ze dé kek kel kap cso lat ban is, kö vet ke ze tes szám ve té se azt a kér -

dést szin tén elô hoz za, hogy va jon je len le gi sza ka szá ban a ma gyar iro da lom nincs-e

ha nyat ló ban. Mint tud juk, a 60-as évek ele jé tôl Né meth Lász ló nemegy mû ve meg -

je lent a nagy vi lág nyel ve ken, még sem tart ja egyé ni si ke rét át tö rés nek, ar ról ír,

hogy leg föl jebb a vi lág iro da lom kü szö bé hez ér kez tünk.
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A Herder-jós lat tör té ne té nek be mu ta tá sa után jut el Né meth Lász ló a 60-as évek

kö ze pé nek Ma gyar or szá gá ig. A nagy iro da lom- és mû ve lô dés tör té ne ti tab ló után ér

el a je lent idé zô pesszi mis ta kö vet kez te té sig: „S ím egy szer csak itt van a 62-es, 63-

as évek sta tisz ti ká ja: a ma gyar nép sza po ru lat Eu ró pá ban a leg ki sebb, mint ahogy

Eu ró páé is a leg ki sebb a vi lág ré szek kö zött.”14 A szo ci a liz mus ban bí zó író (per sze

nem föltétlenül a pu ha dik ta tú ra ha zai vál to za tá ban) le von ja a ta nul sá got: „Hi á ba

biz tat tuk ma gun kat kri ti kus per cek ben: úgy lát szik, nem va gyunk, a szo ci a liz mus el -

le né re sem emel ke dô nép. [...] Herder és Ady jós la ta nem vesz tet te el ma sem az

ere jét, vagy ha igen, hát azért, mert az egyé nek re ha sadt tár sa da lom kö zö nyös sé

vált az ef fé le ve szé lyek re.”15 Ne fe lejt sük el, a kom mu nis ta dik ta tú ra kü lö nös új ide -

jé ben, úgy mond, si ke res sza ka szá ban vol tunk, ami kor az „új osz tály” médiahatal má -

val és a fo gyasz tói tár sa da lom rész le ges be en ge dé sé vel óri á si men tá lis vál to zást

in dí tott el az or szág la kó i nak kö ré ben. To vább idéz ve Né meth Lász ló írá sát: „Nos,

a vi lág nak alig van né pe, lát ha tá run kon be lül biz to san nincs, amely fö lött a né pi kö -

tött sé gek ennyi re meg la zul tak vol na. Ez te szi olyan kal ló dó vá a kül föld re ke rült ma -

gyart s nem csak a kül föld re ke rül tet.”16 Ta lán nem té ve dünk, ha a „né pi kö tött ség”

ki fe je zést mai szak szó val nem ze ti azo nos ság tu dat nak ne vez zük. Né meth Lász ló

finom di ag nó zi sa pon to san ér zé kel tet te a lé nye get a ne ga tív ten den ci ák meg je le né -

sé nek az ele jén. Ér de kes, hogy írá sá nak be fe je zô, még is re mény ség fe lé for du ló

mon da ta – vé let le nül-e, nem tu dom – a po zso nyi fo lyó irat vál to za tá ban nem le záró

pont tal, ha nem ké telyt jel zô kér dô jel lel fe je zô dik be. „Egy ép né pet össze fûz ter mé -

sze tes ko hé zi ó ja. De mi fûz het, fog hat új ra össze egy szét szó ró dót, ha nem a Temp -

lom, az ô temp lo ma, amely még is csak meg épült?”17

Illyés Gyu la hoz zá szó lá sá nak be ve ze tô jé ben ki fej ti, nem hi het jük, hogy vi lá gi ro -

dal mi hely ze tünk erô sö dé sé tôl nem zet kö zi po li ti kai meg íté lé sünk jobb le het ne. Lé -

nye gé ben egyet ért Né meth Lász ló meg ál la pí tá sa i val: „... alap já ban mé lyen bó lin tok

mind ar ra, amit iro dal munk bel sô és kül sô hely ze té rôl mond”.18 A ten ni va lók te kin -

te té ben lát kü lönb sé get ket te jük kö zött. Vé le mé nye sze rint: „A Kár pát-me den ce iro -

dal mi kö zel sé gé nek hô fo ka nem nô az idô vel. Már Adyék ko rá ban sem volt olyan

erôs, mint Kol lár és Vitkovics ide jén, és az is csök ke nés Zrí nyi, Ba las si, majd a nép -

ro mán cok év szá za da i hoz ké pest.”19 Illyés a szín vo na las mû vek ben lát ja a vi lág iro -

da lom hoz va ló kö ze lí té sünk ga ran ci á ját. De föl te szi azt a kér dést is – nem ke vés

aggo da lom mal: „Meg fe lel-e a ma gyar iro da lom, he lye seb ben szól va meg fe le lnek-e 

a ma gyar iro dal mak, az egymástól már-már or ga ni ku san el vált ré szek an nak az

igény nek, ami tô lük vi lá gi ro dal mi szin ten el vár ha tó?”20 És a ma gyar iro da lom ha -
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gyo má nyos – ne fe lejt sük, 1968-ban va gyunk – nem-iro dal mi fe la da ta it is fel ven ni

ja va sol ja a te en dôk kö zé. „Olyan tu dat te rem tés, egye bek közt, ami nô rôl li te ra tú -

ránk a re form kor ver bu vá ló dá sa ide jén adott pél dát.”21

Féja Gé za jó val ter je del me sebb írás ban fo gal maz ta meg hoz zá szó lá sát az Irodal-

miSzemle az évi 9. szá má ban. Sze rin te Né meth Lász ló ké pe az ago ni zá ló iro da lom -

ról túl bo rú lá tó, mert nem ve szi ész re, hogy a „szo ron ga tott ság, az élet ve szély tu -

da ta azon ban tá vol ról sem agó nia, ha szem be szál lás ra ösz tö nöz a vésszel, ná lunk

pe dig így tör tént.”22 És to vább: sze -

rin te Né meth Lász lót agó nia-el mé -

le te fel tû nô té ve dé sek út já ra sik lat -

ja, ezért bí rá la tá ban így fo gal maz:

„A tra gi kus élet ér zés nem azo nos az

agó ni á val, Né meth azon ban azo no -

sít ja a ket tôt.”23 Féja vi szont a hi va -

ta los el vá rá sok nak kis sé ele get té ve

az iro dal mi élet föl ada tai kö zött em -

lí ti a „szo ci a lis ta nem zet” meg te rem -

té sé nek hi va tá sát. Vi tat ja to váb bá

Né meth Lász ló kö vet kez te té se it az

élet szín vo nal és a nép sza po ru lat

össze füg gé se i rôl, majd fel so rol ja

Ma gyar or szág ered mé nye it, a lel kek

szo ci a lis ta for ra dal má ról be szél, és

nem oszt ja író tár sa ag go dal ma it.

Könnyû vol na fél év szá zad táv la tá -

ból igaz sá got osz ta ni kö zöt tük. Két -

ség te len, hogy Né meth Lász ló ér zé -

keny szem mel vet te ész re a Ká dár-

kor anya gi emel ke dé se mö gött a ked -

ve zôt len men tá lis fo lya ma to kat,

mo rá lis di lem má kat. Ám Féja hoz zá -

szó lá sá ban is egy ér tel mû az üze net a ki sebb sé gi ma gyar ság tá mo ga tá sá nak szük -

sé ges sé gé rôl: „... van egy kö ze li szív ügyünk is – ír ja –: a szom szé dos szo ci a lis ta

orszá gok ban zsen dü lô ma gyar iro dal mak kér dé se.”24 A Léva mel lôl szár ma zó író

elis me rés sel mél tat ja szü lô föld jé nek kul tu rá lis elô re lé pé sét: „Mint ha a szlo vá ki ai

ma gyar kul tú ra most nyer ne eu ró pai táv la tot, és hosszú ke re sés után meg ta lál ná

ere de ti hang ját.”25 Írá sá nak be fe je zô so rai szin tén de rû lá tá sát tük rö zik, mert sze -

rin te az Ady ál tal em lí tett, föl sem épült Temp lom nak – ami nyi tott ság, be fo ga dás,

ôr zés, su gár zás, a szét szó ró dot ta kat vissza vá ró ott hon – az éle tet kell szol gál nia.
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A vi ta há rom hoz zá szó lá sa meg je lent azu tán kü lön-kü lön, író ink össze gyûj tött írá -

sa i nak kö te te i ben. De az esz me cse re nem foly ta tó dott a tör té nel mi kö rül mé nyek

meg vál to zá sa után. Va gyis: az össze fog la ló vé gül nem szü le tett meg. Csehsz lo vá -

kiá ban 1968 ôszé tôl csak las san kez dô dött a kom mu nis ta res ta u rá ció, sôt, azok ban

a hó na pok ban a ma gyar ki sebb ség kép vi se lôi még fon tos fó ru mo kon hal lat ták

hang ju kat a prá gai ta vasz szel le mé ben, remélvén a jo ga i kat biz to sí tó nem ze ti sé gi

tör vény meg szü le té sét. De a hi va ta los Ma gyar or szág (ahon nan meg szál ló csa pa tok

ér kez tek Szlo vá ki á ba) meg le he tôs hû vös ség gel tá vol tar tot ta ma gát az ot ta ni tör té -

né sek tôl. Majd fo ko za to san új ra elô ke rül tek a cen zú ra bék lyói a kul tu rá lis-iro dal mi

fo lyó ira tok szer kesz tô sé gé ben. A szá mon ké ré sek ide je ek kor még nem ér ke zett el,

de bi zony ta lan ná lett a lég kör. A szlo vá ki ai ma gyar kul tú rát is érin tet te ez, po zí ció -

kat vesz tet tek, köz lé si ti lal ma kat kezd tek be ve zet ni. Az IrodalmiSzemlé nek is óva -

to san kel lett ma nô ve rez ni eb ben az idô ben.

Vissza te kint ve el mond hat juk, hogy az 1968-as vi ta ígé re tes kez det volt a ma -

gyar iro da lom és köz ér zü let le he tô sé ge i nek kö zös mér le ge lé sé re, iro dal munk el sô

vo nal be li kép vi se lô i nek meg szó la lá sá val, ugyan ak kor bá tor kí sér let ar ra is, hogy 

a po zso nyi fo lyó irat az egye te mes ma gyar iro da lom fó ru ma le gyen. El mond hat juk,

hogy rö vid idô re az egész ma gyar iro da lom egyik fon tos köz pont ja lett az Irodalmi

Szemle szer kesz tô sé ge, pél dá san bizonyítván, hogy nem ze ti sze re pet is vál lal hat 

a ki sebb ség ben élô ma gyar ér tel mi ség.
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Mórocz Gá bor

KirályIstvánNémethLászló-képénekváltozásai

Az aláb bi ta nul mány – ami kor Ki rály Ist ván idô ben több ször vál to zó Né meth Lász ló-

ér tel me zé sé nek (ér tel me zé se i nek) vizs gá la tá ra tesz kí sér le tet – egyút tal a „szo ci a liz -

mus” ko ra be li Né meth Lász ló-befogadástörténet (vagy in kább „kisajátítás tör té net”)

egyik leg fon to sabb fe je ze té be sze ret ne be te kin tést nyúj ta ni. E té ma esz me tör té neti

szem pont ból azért is egye di, egyút tal dön tô, meg ke rül he tet len je len tô sé gû, mert

Ki rály nem ne vez he tô egy sze rû ér tel me zô nek. Nem ma gá nyos el mé le ti em ber, ha -

nem egy kor szak meg ha tá ro zó kul túr ide o ló gu sa volt, aki rend kí vül sok ré tû te vé -

keny sé get fej tett ki a köz élet szín te rén. Túl azon, hogy iro da lom tör té nész ként, egye -

te mi ta nár ként, aka dé mi kus ként ko moly szak mai tel je sít ményt nyúj tott, vál to za tos

sze re pek ben: pro pa gan dis ta ként, nép mû ve lô ként, tan könyv szer zô ként, pub li cis ta ként,

(fô)szer kesz tô ként, ve ze tô po li ti ku sok be széd író ja ként egya ránt szol gál ta a ki bon -

ta ko zó „né pi de mok ra ti kus” ha tal mat, később Rá ko si Má tyás, majd Ká dár Já nos

rend sze rét. Tu do má nyos és po li ti kai jel le gû mû kö dé sét nem tud ta és nem is akar ta

so ha sem szét vá lasz ta ni, írá sa it ezért kép te len ség vol na a rá be fo lyást gya kor ló tör -

té nel mi, po li ti kai fo lya ma tok tól el sza kít va vizs gál ni.

Elöl já ró ban – ah hoz, hogy meg ért hes sük, mi lyen össze te vôk al kot ták a Né meth

Lász lót in terp re tá ló Ki rály szem lé le ti ho ri zont ját – ér de mes rö vi den át te kin te nünk

a fi a tal iro da lom tör té nész szel le mi fej lô dé sé nek fôbb ál lo má sa it.

Ki rály Ist ván (1921–1989) egy ti szán tú li, hí vô kál vi nis ta, pa rasz ti gyö ke rû csa lád

sar ja. Ap ja – el sô ként a csa lád já ban – már dip lo más em ber ré vált: te o ló gi át vég zett,

majd fa lu si lel kész ként te vé keny ke dett. Idô sebb Ki rály Ist ván becs vá gyó apa ként

igye ke zett min dent meg ten ni azért, hogy gyer me kei az övé nél jó val ma ga sabb szin -

tû ér tel mi sé gi stá tusz hoz jut has sa nak. Ist ván fi át ezért is küld te Sárospatakra gim -

ná zi um ba, ami ab ban az idô ben elitiskolának szá mí tott. A ka masz ko rú Ki rály Ist ván

szor gal ma san ta nult, és ren ge te get ol va sott, nem csak klasszi ku so kat, ha nem kor társ

iro dal mat is. A sárospataki kol lé gi um di ák ja ként is mer ke dett meg Né meth Lász ló

mû ve i vel, el sô ként – 1937-ben – a Bûn cí mû re génnyel.1 Né meth Lász ló pró zá ja 

– sa ját be val lá sa sze rint – kez det tôl ko mo lyan von zot ta; a Bûn szug gesz ti ó ja alatt

kez dett el mé lyül ni szo ci á lis ér dek lô dé se. Igaz, Ki rály eb ben az idô szak ban még in -

kább Sza bó De zsôt te kin tet te mes te ré nek. Az el lent mon dá sok író ja cí mû, 1986-os

ta nul má nyá ban, amely rész ben szel le mi ön élet rajz is, em lí ti, hogy a re for má tus lel -

kész ka masz fi át Sza bó De zsô ta ní tot ta meg lá zad ni.2 Az a nem túl idil li kép, amit Az

elsodort fa lu a vi dé ki in tel li gen ci á ról raj zol, ar ra kész tet te, hogy kri ti ku sab ban vi -

szo nyul jon sa ját osz tá lyá hoz, il let ve fo gé ko nyab bá tet te a tár sa dal mi el lent mon dá -

sok, iga zság ta lan sá gok meg fi gye lé sé re.3 Majd vég zôs di ák ként Pest re is el ment 1939
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jú ni u sá ban Sza bó De zsô szü le tés na pi ün nep sé gé re, és lel ke sen tap solt az író nak.4

Nem sok kal ké sôbb, kez dô bu da pes ti egye te mis ta ként azon ban már el tá vo lo dott

Sza bó De zsô tôl (je len tôs rész ben azért, mert az ál ta la sze mé lye sen is meg is mert író

a ma ga har sány sá gá val, pó za i val nem volt ro kon szen ves szá má ra), és rö vid ide ig

Né meth Lász ló lett a leg fôbb szel le mi men to ra, az 1939-ben meg je lent Ki sebb ség ben

pe dig a leg fon to sabb ol vas má nya.5 Az el lent mon dá sok író já ban az idô sö dô Ki rály

rész le te sen szól ar ról, mi lyen meg ra ga dó erô vel ha tott rá – ti zen nyolc éve sen – az

esszé is ta Né meth Lász ló esz me vi lá ga (igaz, vissza em lé ke zé sét nem árt né mi fenn -

tar tás sal ke zel ni, hi szen egy ko rú in tel lek tu á lis él mé nyé nek re konst ruk ci ó já hoz alig -

ha nem ké sôb bi tu dá sát is hoz zá ad ja): „... ugyan azt mond ta ez szin te szá mom ra,

amit Sza bó De zsô, csak kul tu rál tab ban s el mé lyül teb ben, szé le sebb szel le mi ho ri -

zont ba és mû velt ség anyag ba be ágya zot tan, s ami még fon to sabb: eti kai fénnyel.

Sza bó De zsô nél so sem for dult elô mo rá lis konf lik tus, csak mo rá lis vá do lás. Né meth

Lász ló nál vi szont már egy nagy fo kú eti kai ér zé keny ség ra kott mér leg re min den

egyes kér dést. A ma gyar ság ná la egy ben er kölcs igény volt. A Sza bó De zsô-i »ma -

gyar for ra da lom« a mi nô ség for ra dal má vá – er köl csi for ra da lom má nemesült.”6

A fi a tal Ki rály te hát af fé le – in tel lek tu á lis ér te lem ben vett – ra jon gó nak ne vez -

he tô, aki egy fe lôl a kor szak je len tôs sze mé lyi sé gei, más fe lôl az ál ta luk kép vi selt

esz mék iránt ér zel mi szem pont ból is el kö te le zett volt. Az iro da lom, a kul tú ra er köl -

csöt, val lás pót lé kot je len tett szá má ra, össze füg gés ben az zal, hogy – lel kész édes -

ap ja leg na gyobb bá na tá ra – ko rán el tá vo lo dott a val lás tól.

De a 40-es évek ele jén már Né meth Lász lón is igye ke zett túl lép ni, és a né met

(ki sebb mér ték ben a dán) böl cse let irá nyá ban tá jé ko zó dott. Gon dol ko dá sát fô ként

az élet- és eg zisz ten cia fi lo zó fu sok, Schopenhauer, Kierkegaard, Ni etzs che és Hei deg -

ger mû vei for mál ták. (Mar xot ek kor még nem iga zán ked vel te: kor lá tolt, túl sá go san

az empíriához kö tô dô gon dol ko dó ként tar tot ta szá mon.7) Né meth G. Bé la tu do má -

sa sze rint egy rö vid ide ig ha tot tak rá a „né met új po gány ság” ta nai is.8 Éle té ben ez

a né hány év sa já tos ket tôs sé get mu ta tott: egy fe lôl min ta di ák volt az egye te men,

más fe lôl a pes ti éj sza kák fi a tal fe je del me ként is hír név re tett szert. Éle té nek és vi -

lág ké pé nek ala ku lá sa – Kabdebó Ló ránt nak adott élet út in ter jú ja ta nú sá ga sze rint –

szo ro san össze fo nó dott egymással. E pon ton ér de mes át ad ni a szót ma gá nak a ké -

sei Ki rály Ist ván nak: „Ha rö vi den jel le mez ni aka rom ak ko ri ön ma gam: on to ló gi ai

nihi liz must és élet mód be li anar chiz must kell em lí te nem. Az jel lem zett ak kor: egy

megin gott ala pú, min den bel sô tá masz ték nél kü li, cél ta lan élet, mely, hogy szök jön

ön ma gá tól az ér tel met len be, az éj be me ne kült. Ma ra dék ta la nul a ni hil ben él tem.

Ked ves ver se i men és ba rá ti kö rö mön át tu dom ta lán leg in kább ér zé kel tet ni ak ko ri

énem. Kosz to lá nyi Szám adá sa volt az egyik leg töb bet magam elé idé zett köl te mé -
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nyem: »min dig kell va la ki, aki meg ért se – az ut ca lányt s a té bo lyul ta kat«. A má sik

pe dig Jó zsef At ti la Ki-be ug rál ja: »A sem mi bôl vissza ne rántsatok«. [...] Ba rá ti kö -

röm be olyan fi a tal írók tar toz tak, mint [...] a pe ri fé ri án élést, a társadalomtalanságot

át esz mé nyí tô, in du ló Végh György, mint az éle te egyet len köny vét Nobody Nemo

cí men meg író, tra gi kus sor sú, fi a ta lon meg halt Gönczy Gá bor, mint Kosz to lá nyi Ádám,

ki mint ha ál mod na, úgy járt már ak kor is a pes ti ut cá kon [...]. Átpoetizáltuk a cél ta -

lan sá got, az ott hon ta lan sá got, a sem mi ben élést. [...] A fi lo zó fu sok kö zül is a lét tra -

gé dia böl cse lôi von zot tak in kább. Schopenhauer, Heidegger és fô kép pen Ni etzs che.

A leg na gyobb gon dol ko dói él ményt ô je len tet te: a di o nü szo szi tra gi kus mé lyek sö -

tét ka var gá sa, a benne rej lô tel jes ta ga dás, a »gúny ba, jég be rej tett szív« ne ga tív

pá to sza.”9

Majd jött az újabb for du lat, amely vé get ve tett a ki fi no mult „ni hi liz mus” epi zód -

já nak. A nem ze ti kol lek ti viz mus, il let ve a né pi ra di ka liz mus ko ráb bi hí ve, aki bôl

azu tán „de ka dens” in di vi du a lis ta lett, 1944–1945-ben újabb esz mei „át vál to zá son”

ment ke resz tül. Ki rály Ist ván a bu da pes ti ost rom idô sza ká ban mar xis tá vá (vagy

aho gyan ô – még negy ven év vel ké sôbb is – büsz kén val lot ta ma gá ról: kom mu nis tá -

vá) vált – lé nye gé ben eg zisz ten ci á lis ala pon. Ezt a for du la tot alig ha le het ne Ki rály

Ist ván nál plasz ti ku sab ban le ír ni, ezért is mét ôt idéz zük: „A Bu da pest alatt ál ló szov -

jet ágyúk na gyon is hall ha tó an fi gyel mez tet tek rá, hogy mennyi re tör té ne lem for -

má ló s va ló sá gos erô az ál ta lam könnyen avítt nak, meg ha la dott nak el köny velt gon -

do lat. Kö te les ség hát szem be sül ni ve le. [...] Va la hol a tu dat alatt, ked ve zô be fo ga dói

at mosz fé rát te rem tett mind ez [a meg ren dí tô há bo rús ta pasz ta lat – M. G.] egy olyan

vi lág kép szá má ra, mely az eu ró pai szel lem »éji« gon do la tá val szem ben a »nap pa li«

gon do la tot foly tat ta to vább, s nem az em ber ként lé te zés re mény te len sé gé re kí vánt

épí te ni, de az em ber be ve tett hit re, bi za lom ra. Ta lán en nek az em be ri hát tér nek is

kö szön he tô az, hogy ami pusz tán al kal maz ko dó tá jé ko zó dás nak ké szült, em be ri él -

mény lett. Mert re ve lá ci ó sze rû en ha tot tak reám 1944–45 te lén, az ost rom nap ja i -

ban, a pin cé ben ol va sott mar xis ta köny vek. Egy vi lág ké pet hoz tak, egy vi lág ké pet,

amely (úgy érez tem) akár a val lás, tel jes volt, át fo gó, vá laszt adott az em be ri lé te -

zés nagy kér dé se i re. És oly vá la szo kat, ame lyek az ész szá má ra is el fo gad ha tó nak

tûn tek, a hu sza dik szá zad dal, a tu do mány ered mé nye i vel nem áll tak el len tét ben. 

A ni hil bôl, a ki bír ha tat lan ság ból, a szo rí tó hi ány ból ígért ki u tat így ez a gon do lat.

Vissza ad ta a va la ha ré gen, a val lás sal együtt el ve szett »meg vál tás«-hi te ket. El ül -

tet te azt a meg gyô zô dést, hogy nem a túl vi lág gal, de e vi lá gi úton, a kö rül mé nyek

meg vál toz ta tá sán, a tár sa dal mon át for mál ha tó ta lán az em be ri élet. Le het sé ges

ott hon te rem tés itt a va ló ság ban; a ki sza ka dás a re mény te len bôl, a fe lül emel ke dés

a ni hil ér ze ten. S meg szûn nek így ta lán azok az os to ba szen ve dé sek is, me lye ket el -

ül tet min dig az én ben a sem mi ben élés, a cél ta lan élet. Célt, ér tel met ígért az egyé -

ni élet nek a mar xis ta gon do lat. [...] Ko ráb ban nem csak kép le te sen, de a szó szo ros

ér tel mé ben az éj sza ká ban él tem: ön ma gam pusz tí tó élet mód be li anar chi á ban. Po zi -

tív vi lág ké pet lel ve kez dô dött másfajta, »nap pa li« éle tem. Az átpoetizált ér tel met -
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len nel szem ben ek kor kezd tem vágy ni az ér tel mes élet re. In nen már tör vény sze rûen

kö vet ke zett az, hogy csak ha mar kom mu nis ta let tem.”10

Új, kom mu nis ta kor sza ká ban a moszk vai emig rá ci ó já ból ha za tért mar xis ta fi lo zó -

fus, Lu kács György lett a leg fôbb men to ra, aki rôl tud juk, hogy egy ko ráb bi kor sza -

ká ban szin tén eg zisz ten ci á lis, il let ve mes si a nisz ti kus ala pon ér tel mez te a kom mu -

niz mus esz mé it; szá má ra is val lás pót lék volt ez az ide o ló gia. Ké sôb bi nyi lat ko za tai -

ban Ki rály egyéb ként gyak ran em le get te együtt Né meth Lász lót és Luk ácsot mint

fi a tal ko ri mes te re it:11 meg le he tô sen bi zarr nak tû nik ez a tár sí tás, de Ki rály a Ká dár-

kor szak ban vál lal ta mind ket tô jü ket, eb ben nem lá tott sem mi fé le el lent mon dást.

(Ér de kes, hogy az idôs Né meth G. Bé la, aki köz is mer ten nem tar to zott Ki rály apo -

lo gé tái kö zé, szin tén haj lott ar ra, hogy ro ko nít sa egymással Né met het és Luk ácsot

mint a kol lek tív – nem ze ti vagy osz tályala pú – tör té nel mi meg vál tást hir de tô iro -

da lom ér tel me zés kép vi se lô it. Ô vi szont ki fe je zet ten ne ga tív vo nat ko zás ban be szélt

ró luk és esz mei tö rek vé se ik rôl.12)

A kom mu nis ta moz ga lom hoz csat la ko zó Ki rály Ist ván 1946-ban ír ta el sô esszé -

jét ko ráb bi mes te ré rôl. A Né meth Lász ló cí mû, a Va ló ság ban meg je lent írás ta nú sá -

ga sze rint egy fe lôl Né meth mû vei (je len eset ben el sô sor ban szép pró zai al ko tá sai)

mar xis ta for du la ta után is fo lya ma to san fog lal koz tat ják; to vább ra is in tel lek tu á lis

ki hí vást je len te nek szá má ra. Más fe lôl ez az esszé – nem füg get le nül at tól, hogy 

a szer zô ek kor hu szon öt éves – a Né meth Lász ló tól va ló el sza ka dás, az el le ne va ló

lá za dás meg nyil vá nu lá sa is. „Szel le mi apa gyil kos ság”, amely hez ha son lót an nak ide -

jén a fi a tal Né meth Lász ló is el kö ve tett: ele gen dô csak Móriczról, Sza bó De zsô rôl,

Ba bits ról, Szekfû Gyu lá ról szó ló írá sa i nak egy ré szé re utal ni. Ami mi att Ki rály Ist -

ván „apa gyil kos sá gi kí sér le te” más el bí rá lást ér de mel, mint Né meth ko ráb bi, ha sonló

kí sér le tei: ô nem csak a sa ját ne vé ben be szélt, ha nem mö göt te ak kor már ott állt egy

párt, egy for má ló dó ha ta lom, amely nek lát ha tó an na gyon meg akart fe lel ni.

Ki rály Ist ván írá sa nem ér tel mez he tô ön ma gá ban; egy dur va tá ma dás so ro zat ré -

szé nek te kint he tô, amely 1945-ben kez dett ki bon ta koz ni az író el len – igaz, nem -

csak a kom mu nis ta párt kép vi se lôi ré szé rôl. Eb ben az idô szak ban sem mi fé le bá tor -

ság nem kel lett ah hoz, hogy va la ki éle sen bí rál ja Né meth Lász lót. Ki rály jog gal kár -

hoz tat ha tó azért, hogy nem egy olyan idô pont ban tisz táz ta a nyil vá nos ság elôtt

Né meth Lász ló hoz va ló vi szo nyát, ami kor az író már nem volt ki té ve olyan mér té kû

kri ti kai per gô tûz nek, mint 1945–1946 tá ján.

Mind azon ál tal az esszé Ki rály Ist ván leg igé nye sebb, leg ele ve nebb, va ló ban gon -

do lat éb resz tô mun kái kö zé tar to zik. Kö vet ke ze tes iro da lom szo ci o ló gi ai irá nyult sá -

ga a kor ban új sze rû nek hat ha tott, és év ti ze d ek el tel té vel is ér té kes ta nul sá gok kal

szol gál hat a szö veg új ra ol va só ja szá má ra. Fi gye lem re mél tó a szer zô nek az a tö rek -
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vé se, hogy Né meth Lász ló re gény- és drá ma hô se i nek di lem má it e hô sök osz tály -

hely ze te szem pont já ból jel le mez ze. Mi több: po zi tí vum ként tart ha tó szá mon, hogy

a szociokulturális be ágya zó dás vizs gá la ta itt egy szer smind eg zisz ten ci á lis prob lé -

mák fel tá rá sát is je len ti. Né meth hô sei – Ki rály sze rint – meghasonlanak sa ját osz -

tály po zí ci ó juk kal, még sem tud nak ra di ká li san el sza kad ni az ôket kö rül ve vô kö zeg -

tôl: a kö zép osz tály tól, il let ve a szö veg ben „el len for ra dal mi nak” ne ve zett vi lág tól.

Vol ta kép pen se ho vá sem tar toz nak, el ma gá nyo sod nak, el szi ge te lôd nek, így nem

ké pe sek az ér tel mes cse lek vés re a – Ki rály ál tal szin te misz ti fi kált – „kö zös ség” ér -

de ké ben. Min dezt jól ar gu men tál tan, szem lé le te sen, szá mos pél dá val alá tá maszt va

mu tat ja be Ki rály Ist ván. Csak hogy ér ve lé se egy pon ton sú lyo san prob lé más sá vá -

lik: gon do lat me ne tét rö vid re zár va a Né meth-hô sök re vo nat ko zó kri ti kát ma gá ra

Né meth Lász ló ra is ki ter jesz ti: „... meg re ked az én szûk vi lá gá ban, nem te het mást,

mint unos-un ta lan is mé tel ge ti sa ját csôd jét. [...] Az író kí vül ke rült a tár sa dal mi tör -

té né sen, a va ló sá gon. Nem vé let len, hogy a ma gyar élet leg sors dön tôbb éve i ben

csil lag vi lá gok tá vo lá ban tud ta ma gát a kö rü löt te lé vô vi lág tól.”13

Ki rály Né meth Lász lót bí rá ló meg jegy zé sei kö zül azon ban nem ez a leg éle sebb,

a leg in kább bán tó, ha nem az, amely Né meth szép írói je len tô sé gét is meg kér dô je lezi:

„Né meth Lász ló al ko tói ere je nem fej lett ki a ma ga tel jes sé gé ben, az el sik ka dó írói

pá lyák egyik pél dá já vá vál hat az övé. Sor sa egyi ké vé le het azok nak a mû vé szi sor -

sok nak, mi kor a nyil ván va ló an nagy al ko tói te het ség el le né re sem tel je sül ki a mû -

vész, nem vált ja va ló ra azt, ami ígé ret ként benne van. [...] Nem vé let len, hogy a ma -

gyar múlt ban tal ló zó Né meth Lász ló épp ezek re a tí pu sok ra ta lál rá, s hogy Zilahy

Ká roly ban, Reviczky Szevérben fe de zi fel sa ját ôse it.”14 Ezen a szö veg he lyen Ki rály

Ist ván Né meth Lász ló A Nyu gat elô dei cí mû, 1932-es esszé jé re utal, amelynek 

a fiatalon elhunyt kritikus, esszéíró, Zilahy Károly (1838–1864) az egyik po zi tív „hô -

se”. Né meth 1932-ben erô tel je sen fel ér té kel te az ál ta la a nyu ga tos írók elô de i ként

szá mon tar tott, ke vés bé is mert kis mes te re ket (köz tük Zilahy Ká rolyt, Tol nai La jost

és Justh Zsig mon dot).15 Ki rály Ist ván ép pen el len ke zô leg: az zal, hogy (köz vet ve)

Zilahyval ro ko nít ja – aki va ló ban nem tud ta ki bon ta koz tat ni ígé re tes ké pes sé ge it

sú lyos be teg sé ge és ko rai ha lá la mi att –, nem a va ló di je len tô sé gé nek meg fe le lô en

ér té ke li az 1946-ban már kö zel húsz éve a ma gyar iro dal mi élet meg ha tá ro zó kép -

vi se lô jé nek szá mí tó Né meth Lász lót, aki nek élet mû ve már ak kor is im po ná ló volt

mennyi sé gi és mi nô sé gi ér te lem ben egya ránt. Íté le te nyil ván va ló an szél sô sé ges és

igaz ság ta lan – még ha tud juk is, hogy Né meth Lász ló olyan ki emel ke dô re gé nyei,

mint az Iszony vagy az Ége tô Esz ter, il let ve olyan emblematikus drá mái, mint a Gali -

lei vagy A két Bo lyai, csak 1946 után ké szültek el. Igaz, a „pél dá já vá vál hat”, „egyi -

kévé le het” ki fe je zé sek hasz ná la tá val Ki rály nem zár ta ki an nak a le he tô sé gét, hogy

Né meth élet mû ve még ki tel je sed het a „kö vet ke zô” évek ben.
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Nem hagy hat juk em lí tés nél kül, hogy Ki rály Ist ván negy ven év vel ké sôbb, Né -

meth Lász ló kor sze rû sé ge cí mû írá sá ban kri ti ku san nyi lat ko zott er rôl a fi a tal ko ri ta -

nul má nyá ról. Ön bí rá la ta azon ban kis sé egy ol da lú ra si ke rült: csúsz ta tá son ala pult,

il let ve ön fel men tô szó la mok kal tár sult. El sô sor ban azért kár hoz tat ta ugyan is ré gi

ön ma gát, ami ért – en ged ve a „kor szel lem nek” – szem be ál lí tot ta egymással az esszé -

is ta és a pró za író Né meth Lász lót, és az elôb bit mé lyen le ér té kel te az utób bi val

szem ben. Aho gyan ô fo gal ma zott: „Mert volt és van haj lam er re a le ér té ke lés re.

1946-ban (s az in tel lek tu á lis tisz tes ség azt kí ván ja, hogy nyíl tan szól jak er rôl) 

a magam ré szé rôl is ír tam egy ta nul mányt, mely nek fô mon da ni va ló ja ily tí pu sú kü -

lönb ség te vés volt. A mar xis ta kri ti ka örö két foly tat va, Gaál Gá bor egyik 1936-os

cik ké nek kon cep ci ó já hoz ha son ló an, a re a liz mus di a da lá nak luk ácsi el vét pró bál tam

al kal maz ni Né meth Lász ló ra. A szép írói al ko tá so kat úgy fog tam fel, mint a ta nul má -

nyok ban ki fej tett né ze tek fe let ti, a va ló ság fe lôl jö vô bí rá la tot. Meg gyô zô dé sem ma

is: van igaz ság eb ben a né zet ben. Hi szen másfajta a ta nul mány írói és mû vé szi hoz -

zá ál lás. Pusz tán a két mûnem kö zöt ti kü lönb ség foly tán is, job ban kény sze rül szem -

be sül ni az utób bi ban a va ló ság gal min dig is az író. Könnyeb ben lep le zôd nek le és

buk nak el itt a té ves né ze tek, cá fo lód nak meg mind az utó pi ák. De ez a va lós tar -

tal mi kü lönb ség sem in do kol ja Né meth nek, a mû vész nek és Né meth nek, a ta nul -

mány író nak egymással va ló szem be ál lí tá sát. Egy ko ri írá som ban (így lá tom ma már)

egy rész igaz sá got na gyí tot tam fel: nem utol só sor ban iro da lom szo ci o ló gi ai té nye zôk

ha tá sa alatt. Egy-egy kri ti kai ál lás fog la lás el vá laszt ha tat lan ugyan is ál ta lá ban at tól

a konk rét tör té nel mi szi tu á ci ó tól, mely ben meg fo gan. 1946-os cik kem meg írá sa kor

Né met het, mint »kút mér ge zôt«, mint az iro da lom »fa sisz tá ját« bí rál ták, tá mad ták.

Né hány jo go san vi ta tott né ze te mi att az egész élet mû vet meg bé lye gez ték, ana té mát

ki ál tot tak rá. Ily’ szi tu á ci ó ban ért he tô volt egy oly hoz zá ál lás, amely ar ra kí vánt

figyel mez tet ni: Né meth nem csak vi tat ha tó né ze tek meg fo gal ma zó ja, de min de nek -

elôtt je len tôs, nagy író. Ily ala pon tör tént a mû vész és a ta nul mány író köz ti ha tár -

vo nás. Ma vi szont (az az óta szü le tett mû vek, s a tel jes élet mû is me re té ben) egy re

in kább úgy lá tom: in do ko lat lan min den ilyen tí pu sú kü lönb ség te vés. Nincs ér ték -

hierar chia a kü lön bö zô mû fa jok kö zött. [...] Egya zon esz me szól mind egyi ken át: az

er köl csi ma ga sabb ra tö rés, a mi nô ség igé nye.”16

A fen ti szö veg rész, mint hi szé ke nyebb, fe le dé ke nyebb – nem fi lo ló gus – ol va sók -

nak szánt vir tu óz re to ri kai mu tat vány, ha tá so san öt vö zi a nagy vo na lú ön kri ti ka és

a tet sze tôs ön iga zo lás ele me it. Egy fe lôl plasz ti ku san jel zi, hogy Ki rály Ist ván ma ga is

tu da tá ban van an nak: gon dol ko dói út ja nem csak az 1930-as évek vé gén és a 40-es

évek ele jén, ha nem 1945 után is vég le tes el lent mon dá sok kal ter helt – nem füg get -

le nül at tól, hogy az iro da lom tör té nész–ide o ló gus még szak mai szem pont ból igé -

nye sebb írá sa i ban is fo lya ma to san al kal maz kod ni igye ke zett az 1945-ös kor szak -

for du lót kö ve tô évek ben, év ti ze d ek ben (is) gyak ran mó do su ló po li ti kai tren dek hez.

Más fe lôl az idé zett tex tus meg gyô zô erô vel tár ja fel a szer zô nek azt az áll ha ta tos

tö rek vé sét, hogy egy sé ges értelemegésszé for mál ja ön nön szét tö re de zô szel le mi
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tör té ne tét. Jól látható: Király valójában saját intellektuális életrajza jelentésessé té -

teléért, komolyan vehetőségéért küzd akkor, amikor igyekszik eljelentékteleníteni

a korábbi Németh László-értelmezésében fellelhető disszonanciát.

Saj ná la tos, hogy ez a művelet dur va ha mi sí tás sal is együtt jár. Ki rály Ist ván

ugyan is em lí tés nél kül hagy ja – és ez kri ti kus ön ref le xi ó já nak hi te les sé gét je len tô -

sen csor bít ja –, hogy 1946-os dol go za tá ban nem csak az esszé is ta Né meth Lász ló

rang ját nem is mer te el ér de me i nek meg fe le lô en, ha nem – ke vés jó in du lat tal – a pró -

za író pá lyá ját il le tô en is ki fe jez te ké te lye it, ami kor an nak meg aka dá sá ról, el sik ka dá -

sá ról ér te ke zett. S a ko ráb bi esszé leg ke vés bé vál lal ha tó moz za na ta ép pen az a kér -

lel he tet le nül szi go rú, rá adá sul meg ala po zat lan összegzô ér té ke lés, amely ezt 

a ha nyat ló ten den ci át vázolta fel.

Vissza tér ve a fi a tal Ki rály hoz: a Tár sa dal mi Szem le 1947. ok tó be ri szá má ban

meg je lent, Iro dal munk te kin té lye cí mû, nagy ívû nek szánt írá sá ban a né pi író kat, kö -

zöt tük Né meth Lász lót is erô tel je sen bí rál ta – rend kí vül som má san, ka te go ri ku san.

El íté lô en szólt a fel vi lá go so dás po zi tív ha gyo má nyát meg ta ga dó, irracionalista gon -

dol ko dá suk ról, egy ér tel mû en Lu kács György szel le mé ben: „A moz ga lom, a né pi e seké

po zi tív irány mu ta tás he lyett csu pán mí toszt, kö döt tu dott ad ni [...], jel lem zô pél da

er re Sinka Ist ván nak, Gu lyás Pál nak köl té sze te, Né meth Lász ló iro da lom el mé le te.”17

Ám le het sé ges, hogy ez a – Ki rály Ist ván mun kás sá gá nak egyik mély pont ját

jelen tô – szö veg rész csak tak ti kai meg fon to lá sok ból író dott. Ar ról nincs szó, hogy

Ki rály lát vá nyo san és hosszabb tá von is meg ta gad ta vol na – rá adá sul ilyen tá vol -

ság tar tó, ri deg stí lus ban – fi a tal ko ri mes te rét. Épp el len ke zô leg: ké pes volt az újabb

ön kor rek ci ó ra!

1948 jú li u sá ban, a kom mu nis ta szel le mi sé gû Fó rum cí mû lap ban je lent meg

Berzsenyi ürü gyén cí mû írá sa, amely ben Né meth Lász ló azo nos cí mû – nem sok kal

ko ráb ban, Ka pos vá ron meg tar tott – ün ne pi be szé dét18 rend kí vül po zi tí van ér té kel -

te. Ez a cikk – pon to san nem tud juk, mi lyen elôz mé nyek után19 – újabb for du la tot

je lez Ki rály Ist ván Né meth Lász ló-ér tel me zé se i nek tör té ne té ben; a kez de tét je len ti

egy fo lya mat nak, amely csak nem tö ret len az 1980-as éve kig. Innentôl kezd ve Ki -

rály már egy ér tel mû en Né meth-apo lo gé ta ként je le nik meg a köz vé le mény elôtt. De

nem úgy lesz hí ve az író-ide o ló gus nak, mint 1939–1940 tá ján volt. Nem a tel jes

Né meth Lász lót vál lal ja fel, ha nem el sô sor ban az „új” Né met het, aki 1945 után min -

den jel sze rint ké pes ar ra, hogy meg ha lad ja ré gi ön ma gát, és elkötelezôdjön a szo -

ci a liz mus ügye iránt. Ki rály úgy vé li: té ved nek Né meth ádáz el len fe lei, akik nek,

tehet nénk hoz zá, ô is en ge dett elô zô két írá sá ban. A fe let te ítél ke zôk „nem akar ják

ész re ven ni, hogy Né meth Lász ló ban, sze mély sze rint, so ha sem a »har ma dik út«, 

a »hígmagyar–mélymagyar« »el mé let« volt a lé nyeg, ha nem az igaz sá got ke re sô,
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ön emész tô szen ve dély. Ezt meg gyô zô en mu tat ja, hogy új Berzsenyi-ta nul má nyá -

ban bát ran meg ta gad ja azt a ré gi el mé le tét, ame lyet a rossz ta nít vá nyok a Né meth

Lász ló-i mû lé nye gé nek tar tot tak: sza kít a tár sa dal mi ha la dást és a bel sô em be ri

fej lô dést el vá lasz tó, sôt egymással szem be ál lí tó tör té net fi lo zó fi ai el gon do lás sal.”20

Sze rin te Né meth is el ju tott an nak a fel is me ré sé ig, amit Ki rály Ist ván kom mu nis ta

for du la ta óta vall, hogy az egyén ön meg vál tá sá nak és a társadalommegváltásnak az

ügye prob lé ma men te sen össze egyez tet he tô egymással. Amit Ki rály ezu tán Né meth

Lász ló ról ír, az in kább az ön ma gát ide a li zá ló Ki rály Ist vánt jel lem zi és nem író-mes -

te rét (hang sú lyoz zuk: 1948-ban): „Az ô út ja mint egy jel ké pe sen mu tat ja, hogy válik

né pünk jobb ja i nak a lel ké ben mind in kább bel sô leg át ér zett, nagy tör té nel mi for du -

ló vá az 1945-ös fel sza ba du lás té nye.”21 Ki rály lel ke se dé se – amellyel ré gi pél da ké pe

és új párt ja irán ti ra jon gá sát kö zös ne ve zô re hoz za – mai szem mel néz ve ne he zen

ért he tô. Né meth Lász ló a szó ban for gó Berzsenyi-elô adá sá ban, jól le het a ha la dás

esz mé jét az adott, XIX. szá zad ele ji tör té nel mi kon tex tus ban po zi tív elô jel lel tár -

gyal ja, köz vet le nül nem tesz hi tet az új rend szer bel sô igaz sá ga mel lett. Igaz, van

egy ak tu a li zá ló ki szó lá sa, ame lyet – erô sen túl di men zi o nál va – akár úgy is le het ér -

tel mez ni, hogy nyi tott ko ráb bi, 1945 elôt ti gon dol ko dá sá nak kor rek ci ó já ra: Ber zse -

nyinek a „Pes ti Ma gyar Tár sa ság hoz írt le ve le a ra ci o na liz mus nak olyan him nu sza,

ame lyet ma, az ir ra ci o na liz mus nagy pusz tí tá sa után, bi zo nyá ra so kan hall gat nak

szí ve sen.”22

Ki rály te hát már 1948-ban kí sér le tet tett ar ra, hogy in teg rál ja Né meth Lász lót

az úgy ne ve zett né pi de mok rá cia rend sze ré be. E te kin tet ben alig ha nem „út tö rô”

sze re pet ját szott, hi szen a kom mu nis ta kul túr po li ti ka más kép vi se lôi csak az 50-es

évek kö ze pén vagy 1956 után ju tot tak el oda, hogy fel is mer jék Né meth re ha bi li tá -

lá sá nak szük sé ges sé gét.

Bár mi lyen el lent mon dá sos Ki rály több nyi re szín vo na las, gondolatgazdag, de 

a dog ma ti kus mar xiz mus je gye i tôl terhelt Németh László-értelmezése, azt mégsem

lehet elvitatni, hogy az ideológus fellépése – e vonatkozásban – előremutató is volt.

Még is csak igye ke zett át vin ni Né meth Lász lót „a túl só part ra”. Ám azt is lát nunk kell,

hogy mind eköz ben egy torz, ké sôbb ér vé nyes sé gét ve szí tô Né meth Lász ló-ké pet

ala kí tott ki. Emi att tá ma dá sok kal is szem be kel lett néz nie, és ô, bár mennyi re is kon -

for mis ta és op por tu nis ta volt, ezen a té ren – úgy tû nik – vál lal ta meg gyô zô dé sét.

Igaz, az össz kép en nél ár nyal tabb. Ki rály a „ké sei” Rá ko si-kor szak egyik ve ze tô

kul túr funk ci o ná ri u sa ként erô tel je sen komp ro mit tá ló dott, ezért 56 ôszén az író tár -

sa da lom bosszújától rettegett. Nem minden alapot nélkülöző félelmei miatt ezek-

ben a hetekben, hónapokban még inkább „balra” sodródott. De 1956 után is volt

egy sú lyos meg tor pa ná sa: a né pi író kat – fe nye ge tô hang nem ben – na ci o na lista, re -

ak ci ós, el len for ra dal mi ele mek ként meg bé lyeg zô hír hedt, 1958-as „ál lás fog la lás”
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20 KI RÁLY Ist ván: Berzsenyi ürü gyén = KI RÁLY: i. m. (1976), 355.

21 Uo.

22 NÉ METH Lász ló: Berzsenyi ürü gyén = Uô: Az én ka ted rám. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1983, 357.



szö ve gét a ká dá ri ha ta lom meg bí zá sá ból je len tôs rész ben ô ír ta.23 Igaz, Pándi Pált

és Sza bol csi Mik lóst is be von ta a mun ká ba. De szer zô tár sai ré szé rôl ez az „ál lás fog -

la lás” alig ha mi nô sít he tô elv fel adás nak, hi szen ôk – ve le el len tét ben – so ha sem vol -

tak a né pi moz ga lom szim pa ti zán sai. (Itt kell meg em lí te ni Vekerdi Lász ló nak azt 

a fel té te le zé sét, hogy a ta nul mány mé re tû és igé nyû, bár szá mos szö veg he lyen a po -

li ti kai pamf le tek stí lu sát idé zô „ál lás fog la lás” a Ma gyar mû hely cí mû, 1956-os Né -

meth-esszé re adott sa já tos vá lasz volt Ki rály ré szé rôl.24 Az író eb ben a cik ké ben 

a bar tó ki tö rek vé sek kel pár hu zam ba ál lí tott mo dern iro dal mi né pi ség gon do lat kö -

rét kí ván ta re ha bi li tál ni.25 Hogy va ló ban van-e köz vet len össze füg gés a két szö veg

kö zött, an nak fel de rí té se hosszabb fi lo ló gi ai, tex to ló gi ai vizs gá ló dást igé nyel ne.)

Ugyan ak kor ezt a ha ta lom nak tett gesz tu sát a ké sôb bi ek ben ma ga Ki rály sem tar -

tot ta prob lé ma men tes nek, és az 1980-as évek má so dik fe lé ben, egy szá mos iro da -

lom- és esz me tör té nészt meg moz ga tó vi ta so rán nyil ván va ló vá tet te, hogy az idô

múl tá val már jó val dif fe ren ci ál tab ban lát ja a né pi írók tör té ne ti sze re pét, mint az

50-es évek vé gén. A kö vet ke zô, ön kri ti kus so rok egy ér tel mû en jel zik ezt a for du la tot:

„... a vál to zott tör té nel mi hely zet – az an ti im pe ri a lis ta esz mei ten den ci ák vi lág mé -

re tû ki bon ta ko zá sa – mel lett egyé ni-em be ri szi tu ált sá gom is köz re ját szott ab ban,

hogy mó do sult vé le mé nyem 1958 után Sza bó De zsô, s ál ta lá ban a né pi iro da lom

kér dé sei kap csán: az el lent mon dá sos sá gon be lül a ne ga tív ról a po zi tív pó lus ra to -

ló dott az ér té ke lô hang súly; a har ma dik utas na ci o na liz mus ról az an ti im pe ri a lis ta 

– meg ma ra dá sos – nem zet tu dat ra.”26 Ki rály nak eb ben az idô szak ban a jobb- és bal -

ol da li narratíva fe lé egya ránt sza bad vegy ér té kek kel ren del ke zô antiimperializmus

lett – a ha gyo má nyos mar xiz mus mel lett – a leg ked vel tebb esz mé je. Ko ránt sem vé -

let len, hogy a 80-as évek ben, ami kor a ko ráb bi dol go za ta i hoz mér ten jó val pe dán -

sabb, ana li ti ku sabb és na gyobb ter je del mû ta nul má nyo kat ír az ide o ló gus Né meth

Lász ló ról, egy ko ri mes te ré ben – na ci o na lis ta és kul túr kri ti kus „el haj lá sai” el le né re –

a kö vet ke ze tes an ti im pe ri a lis ta gon dol ko dót „fe de zi fel” és ér té ke li.27

Új fe je ze tet nyit tör té ne tünk ben az a bi og rá fi ai fej le mény, mi sze rint Ki rály 1953-

tól – meg sza kí tá sok kal egy év ti ze d en át – a Csil lag, majd a Kor társ cí mû fo lyó ira tok

fô szer kesz tô je ként, il let ve ki a dói lek tor ként mun ka kap cso lat ba ke rült Né meth tel.

Kö zös vál la lá sa ik so rán ket tô jük sze mé lyes vi szo nya is egy re szo ro sab bá vált. Ki -

rály (aki vel – nap ló ja ta nú sá ga sze rint – elô for dult, hogy egy adott nap dél után ját

5 órá tól 8-ig Né meth Lász ló val töl töt te, majd ké sô es te az ün ne pelt kom mu nis ta

író hoz, Il lés Bé lá hoz ment kár tya par ti ra – és mind a két he lyen re me kül érez te ma -
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23 Lásd A „né pi” írók ról. Az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga mel lett mû kö dô kul tu rá lis el mé le ti mun ka kö zös ség
ál lás fog la lá sa = Tár sa dal mi Szem le, 1958, 6. sz., 38–69.

24 Aho gyan Vekerdi ír ja: „Ki rály Ist ván úgy vél het te, hogy Né meth Lász ló cik ké nek esz mé jét szél sô bal ról
meg kell sem mi sí te ni”. VEKERDI: i. m. (1997), 59.

25 NÉ METH Lász ló: Ma gyar mû hely = Uô: Meg men tett gon do la tok. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1975,
193–205.

26 KI RÁLY Ist ván: Egy vi ta mér le ge. Utó szó a Sza bó De zsô-vi tá hoz = KI RÁLY: i. m. (1989), 338.

27 Lásd KI RÁLY Ist ván: Esz mei prob lé mák Né meth Lász ló mû ve i ben 1945 elôtt = Uo., 140–182.; Uô: Né meth
Lász ló gon do lat vi lá ga = NÉ METH Lász ló: Élet mû szi lán kok ban. Szerk. GREZSA Fe renc, Bp., Mag ve tô,
Szép i ro dal mi, 1989, 5–61. Az el sô ta nul mány 1982-ben, a má so dik 1988-ban je lent meg elô ször.



gát28) él vez te, hogy nem csak vir tu á li san, ha nem a va ló élet ben is ké pes kö ze lí te ni

egymáshoz a rend szert és Né meth Lász lót, az em bert. Is me re tes, hogy a Szov je t -

uni ó ba 1959-ben együtt lá to ga tott el Ki rály Ist ván, fe le sé ge, Landler Má ria és

Németh Lász ló. Ál lí tó lag ar ra is a Ki rály há zas pár vet te rá Né met het, hogy po hár -

kö szön tôt mond jon ven dég lá tói tisz te le té re. (A szer vi lis nek bé lyeg zett be széd el -

hang zá sa után – el sô sor ban a nyu ga ti ma gyar emig rán sok kö ré bôl – éles tá ma dá sok

ér ték az írót „op por tu niz mu sa” mi att.)

Ki rály Ist ván Né meth Lász lót tár gya ló írá sai kö zül fel tét le nül szólni kell még egy

1962-es, tanulmány igényű recenziójáról, amely Az utazás című drámáról szól. Ki -

rály a szov jet uni ó be li lá to ga tás él mé nyét is fel dol go zó, sza ti ri ku san kor kri ti kus mû -

vet – ame lyet elô zô leg, a Kor társ fô szer kesz tô je ként, a fo lyó irat ban va ló meg je le -

nés ér de ké ben ala po san át íra tott Né meth tel29 – lát szó lag kon ge ni á li san, va ló já ban

le egy sze rû sí tô mó don ér tel me zi. Elé ge det ten kons ta tál ja, hogy Né meth be vál tot ta 

a hoz zá fû zött re mé nye ket: el fo gad ta az új rend szer fô irá nyát. Sze rin te Az uta zás

egyik ve zér mo tí vu ma a jobb ol da li re ak ció és a szél sô ba los dog ma tiz mus el le ni

„két fron tos harc” szük sé ges sé gé nek fel is me ré se, ami na gyon ro kon szen ves a sztá -

linista és rákosista múlt ját át lé pô (ám azt meg nem ta ga dó), ak ko ri ban a ká dá ri

ideoló gia hí vé vé vá ló Ki rály Ist ván szá má ra.

En nél jó val ér dek fe szí tôbb – és a Ki rály–Né meth vi szony ér tel me zé se szem pont -

já ból kulcs je len tô sé gû nek te kint he tô – az a szö veg rész, amely ben a cikk szer zô je

egye dül álló kí sér le tet tesz ar ra, hogy össze ha son lít sa egymással a mû két em lé ke -

ze tes alak ját: a Né meth-alteregó, szel le mi arisz tok ra ta „nagy ma gá nyost”, Karádi

Jó zsef ta nár urat, il let ve an nak egy ko ri ta nít vá nyát, az „em ber ar cú szo ci a liz mus”

el kö te le zett és eny hén túl moz gá sos hí vét, Mircse Zol tán párt bi zott sá gi ta got. Mir cse

fi gu rá já nak Ki rály Ist ván olyan sok fi gyel met szen tel, hogy ok kal fel té te lez he tô: ki -

mon dat la nul is sa ját ma gá ra vo nat koz tat ja Né meth Lász ló Mircsérôl adott frap páns

jel lem zé sét: „ket tôs biz to sí tá sú kom mu nis ta ô”, „akin nem csak az úszó öv van raj ta,

amin a ha ta lom ló gat ja be a nem zet be, de az a hegy má szó kö tél is, amellyel a nem -

zet kül di fel le he tô sé gei ki nyo mo zá sá ra a ma gas ba”.30 Ki rály is ilyen „ket tôs biz to -

sí tá sú kom mu nis ta” akart len ni: híd sze re pet kí vánt be töl te ni a kom mu nis ta moz ga -

lom és a ma gyar ság kö zött. (Kér dés, hogy a né pi írók el le ni ál lás fog la lás ho gyan 

illik be le eb be az ér tel me zé si ke ret be.) Ami kor Ki rály Mircsét jel lem zi, ér zé kel he tô,

hogy kó dol va a Né meth Lász ló hoz fû zô dô el lent mon dá sos vi szo nyá nak lé nye gét

pró bál ja össze fog lal ni: „Mircse tud ja Karádi Jó zsef rôl, hogy nem kom mu nis ta, nem

a for ra dal mi mun kás moz ga lom ne vel te. De tud ja azt is, mit kö szön het ô em ber ként

és kom mu nis ta ként egya ránt haj da ni ta ná rá nak. Ott él nek benne en nek a köny vek

közt el töl tött gon dol ko dó, gaz dag élet nek ösz tön zô sza vai. Fel le het ró ni Mircse hi -

bá já ul, hogy a ta nít vá nyi hû ség el hall gat tat ja né mi leg benne a bí rá ló el vi sé get. [...]
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28 KI RÁLY Ist ván: Nap ló 1956–1990. Szerk. SOL TÉSZ Már ton, Bp., Mag ve tô, 2017, 87.

29 Az uta zás át íra tá sá nak „bo nyo lult játsz má já ról” lásd még BU DA At ti la: Foly to nos vál to zás ban. A Kor társ
tör té ne te 1957–2017. Bp., Kor társ Fo lyó irat, 2018, 78–79. A szer zô a Kor társ fo lyó irat ról szó ló mo -
nog rá fi á já ban kü lön fe je ze tet szen tel Ki rály Ist ván 1962 és 1964 kö zöt ti fô szer kesz tôi idô sza ká nak.

30 Idé zi KI RÁLY Ist ván: Né meth Lász ló: Az uta zás = KI RÁLY: i. m. (1976), 364.



De sem mi eset re sem hi bá ja: eré nye Mircsének, hogy az ér zett vi lág né ze ti kü lönb -

sé gek el le né re is fenn tar tá sok nél kül tud bíz ni Karádi ta nár úr ban.”31 Úgy tû nik, Né -

meth Lász ló nak ez a vi szony lag ke ve set em le ge tett al ko tá sa Ki rály Ist ván szá má ra

na gyon is ins pi rá ló volt, a ró la szó ló re cen zi ó ban ugyan is a mû bí rá ló Né meth-apo -

ló gi á ja szin te ész re vét le nül önapológiává lé nye gül át.

Ki rály Ist ván szer kesz tô ként és szer ve zô ként so kat tett Né meth Lász ló el fo gad -

ta tá sá ért, majd Né meth em lé ké nek ápo lá sá ért. 1953-ban – még köz vet le nül Sztá lin

ha lá la, il let ve a Nagy Im re-fé le re for mok el in du lá sa elôtt – a Csil lag fô szer kesz tô je -

ként cik ket kö zölt Né meth Lász ló tól,32 aki a meg elô zô négy év ben nem pub li kál ha tott

sa ját mû vet. 1955 ja nu ár já ban Ki rály nak kö szön he tô en je lent meg a Galilei cí mû

drá ma a Csil lag ban; az Ége tô Esz ter 1956-os ki a dá sa is sok te kin tet ben az ô ér de -

me. Ki rály nap ló já ból az is ki de rül, hogy né hány év vel ké sôbb – a Kor társ fô szer -

kesz tô je ként – kö zöl ni kí ván ta Né meth Lász ló po li ti kai szem pont ból ké nyes nek

mond ha tó, Ha én mi nisz ter len nék cí mû, 1962-es írá sát. (Ez te hát nem csak Né meth

Lász ló jó in du la tú fel té te le zé se volt.33) Nem Király István, hanem Aczél György dön -

té sén múlott, hogy az esszé csak közel negyed évszázaddal utóbb, 1986-ban jelen -

hetett meg a Valóság hasábjain. Megemlíthető még, hogy jó val az író ha lá la után,

1987-ben Ki rály hoz ta létre a Né meth Lász ló Tár sa sá got, amely nek az el sô el nö ke

is ô volt, de ezt a tiszt sé get súlyos be teg sé ge mi att már csak na gyon rö vid ide ig

tud ta be töl te ni.

Zárásként vessünk egy pillantást arra, hogyan viszonyult magához Király Istvánhoz

az általa értelmezett – és vele szemben kiszolgáltatott helyzetben lévő – idősödő

Németh László. Az író le ve le zé sé bôl ki tû nik: ko ránt sem övez te ra jon gás sal az irán ta

fo lya ma to san ki tün te tett ér dek lô dést ta nú sí tó mar xis ta iro dal márt. So ká ig bi zal mat -

la nul, hû vö sen vagy leg alább is erôs tá vol ság tar tás sal ke zel te a hol túl buz gó ta nít -

vány ként, hol gyors ref le xû bí rá ló ként, hol – Mo nos to ri Im re szel le mes ki fe je zé sé -

vel él ve – af fé le „kom mu nis ta véd an gyal ként”34 új ra és új ra mel lé je sze gô dô Ki rály

Ist vánt.

Egy Babó Mi hály nyírmeggyesi lel kész nek írott, 1961. de cem be ri le ve lé ben így

jel le mez te az esz té ti kai ér ték íté le te it gyak ran se ma ti kus ide o ló gi ai szó la mok kal
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31 Uo., 365.

32 NÉ METH Lász ló: A pró za for dí tás ról = Csil lag, 1953, 3. sz., 382. Az idô sö dô Ki rály Ist ván em lé ke ze te sze -
rint a cikk feb ru ár ban je lent meg: „1953 feb ru ár já ban, mi kor új ra át vet tem a Csil lag szer kesz té sét, az
el sô ál ta lam szer kesz tett szá mok egyi ké ben Né meth Lász ló-írást kö zöl tem, még pe dig 1949-ben tör tént
el né mí tá sa után elô ször.” KI RÁLY Ist ván: Er kölcs–iro da lom–po li ti ka. Be szél ge tés Sza bó B. Ist ván nal = Al -
föld, 1989, 8. sz., 71. Ez zel kap cso lat ban a kö vet ke zô meg jegy zést te het jük: le het, hogy a Csil lag havi-
lap 3. szá ma ab ban az év ben még már ci ust meg elô zô en meg je lent, de az is el kép zel he tô, hogy Ki rály
té ved a dá tu mot il le tô en. Ah hoz azon ban nem fér het két ség, hogy Né meth írá sát még jó val Sztá lin már -
ci us 5-ei ha lá la elôtt fo gad ta el köz lés re a szer kesz tô ség. Feb ru ár 20-án ugyan is Né meth le ve let írt
Király Ist ván nak, amely ben be szá molt ar ról, hogy meg kap ta a szó ban for gó cikk kor rek tú rá ját. Lásd
Né meth Lász ló éle te le ve lek ben I. (1949–1961). Szerk. DO MO KOS Má tyás, NÉ METH Ág nes, DURÓ Gá bor.
Bp., Osiris, 2000, 128. Va gyis Ki rály még a sztálini kor szak ban jut tat ta új ra pub li ká ci ós le he tô ség hez
Né meth Lász lót. Eh hez a dön tés hez pe dig nagy fo kú bá tor ság kel lett ab ban az idô ben.

33 KI RÁLY: i. m. (2017), 95.

34 MO NOS TO RI Im re: A Né meth Lász ló-re cep ció tör té ne ti váz la ta (1925–2001) = „Én so sem kí ván tam más
emlékmûvet...” Vo nu la tok a Né meth Lász ló re cep ció tör té ne té bôl. Szerk. MO NOS TO RI Im re, Bp., Ar gu men -
tum, 2003, 922.



ele gyí tô iro da lom kri ti kus Ki rályt: „Ô so kat ol va só, kép zett em ber, s al ka lo mad tán, ha

ki gyúl, van is bi zo nyos lel ke se dés benne. Mel les leg pap-gye rek, a cégénydányádi

volt re for má tus lel kész fia, aki tu laj don kép pen nem is olyan me rev, mint ami lyen -

nek bro sú ra író ként mu tat ko zik. De nincs iga zi kri ti kai ér zé ke; a mû vek »tar tal má -

ba« sze ret be le vagy at tól bok ro so dik meg, asze rint, hogy azt kap cso lat ba tud ja-e

hoz ni va la me lyik ked venc mar xis ta gon do la tá val.”35 A szá má ra sok bosszú sá got és

fe les le ges több let mun kát oko zó Ki rály-fé le szer kesz tôi gya kor la tot pe dig a kö vet -

ke zô kép pen mi nô sí tet te 1962 no vem be ré ben, egy Aczél György nek (!) cím zett

leve lé ben: „Ki rály nagy mes ter volt ab ban, hogy csak egy-két mon da tot vé te tett ki,

má sí tott el az írá som ban, de at tól az szét ment, mint a ke rék ab ron csát vesz tett ko -

csi.”36 E ke se rû iró ni á jú meg ál la pí tás a fô cen zo ri ma ni pu lá ció ál do za tá vá vá ló al ko -

tó em ber mély meg bán tott sá gá ról árul ko dik.

Igaz, Né meth hosszabb tá von ké pes volt fe lül emel ked ni – dön tô rész ben jo gos –

írói sé rel me in. Utó lag, ami kor szer zô ként már nem kel lett együtt dol goz nia Ki rály

Ist ván nal, kis sé meg szé pült elôt te ket tô jük mun ka kap cso la ta. Ezt ta nú sít ja egy 1964.

már ci u si le ve le, ame lyet a Kor társ fô szer kesz tôi szé ké ben Ki rályt vál tó Si mon Ist -

ván nak írt: „Én tu dom, mi lyen ne héz a szer kesz tôk hely ze te ve lem, ezért is be csül -

tem Ki rályt, hogy vi tá zott, al ku do zott, de amit vál lalt, azt vál lal ta.”37
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35 Né meth Lász ló éle te le ve lek ben I. (1949–1961). i. m. (2000), 1000.

36 Né meth Lász ló éle te le ve lek ben II. (1962–1966). Szerk. DO MO KOS Má tyás, NÉ METH Ág nes, DURÓ Gá bor,
Bp., Osiris, 2000, 175.

37 Uo., 540.



Papp End re

A ko he rens nem zet tu dat meg fo gal ma zó ja
Görömbei And rás Né meth Lász ló-ké pe

Görömbei And rás Né meth Lász ló élet mû vét bib li á já nak, leg na gyobb szel le mi él mé -

nyé nek ne vez te.1 Ta nul má nyo kat írt a Sorskérdésekcím alatt össze gyûj tött – a ká -

dár iz mus ban hoz zá fér he tet len, csak 1989-ben ki adott – II. vi lág há bo rú elôt ti, nem -

ze ti sors kér dé se ket, nem zet stra té gi ai prog ra mot fo gal ma zó esszé i rôl. Fog lal ko zott

re gé nye i vel, drá má i val, le ve le zé sé vel, iro da lom szem lé le té nek fô vo ná sa i val, ke -

resz tény sé gé vel, „élô örök sé gé vel”. Meg fi gyel he tô, hogy e tárgy kör ben jel lem zô en

té ma meg je lö lô cí me ket ad írá sa i nak: Sorskérdések.NémethLászlóesszéi;Adrámaíró

NémethLászló–felülnézetbôl;AdrámaíróNémethLászlódilemmái;NémethLászló

kereszténysége;NémethLászlóéletelevelekben;NémethLászlóésamagyarforrada-

lom. Ér tel me zôi po zí ci ó ját már szö ve ge i nek cím vá lasz tá sá val is meg je lö li. Ér te ke zé -

sei alap ve tô en deskriptívek: le ír ja, be mu tat ja az élet mû ki vá lasz tott met sze tét. Eh -

hez já rul az ar gu men tá ció, a vizs gált kér dés kör ér té kei és igaz sá ga mel let ti ér ve lés,

és az inst ruk tív jel leg sem hi ány zik be lô lük: ta nul ság le vo ná sai ki eme lik az adott

mû ve ket ke let ke zé sük de ter mi ná ci ó já ból, és ál ta lá nos konk lú zi ót rög zít mind az al -

ko tó sze mé lyi sé gé nek meg ra ga dá sá ban, mind az ál ta la fel ve tett lét kér dé sek ak tu a -

li tá sá ban. Görömbei köz ve tí tô sze re pet vál lalt, mind amel lett véd te is a tá ma dá sok -

tól az egy ér tel mû en ma gá é nak ér zett gon do la to kat, messzemenôen meg ér tet te, mi

több, el fo gad tat ni akar ta az író szel le mi ma ga tar tá sát, ér té ke it fel mu tat ta, és ma -

gya rá za tá ban kép vi sel te is azo kat. Író és ol va só sze re pe nem egyen ran gú eb ben 

a re lá ci ó ban: az al ko tói te kin tély ural ko dik.

Fel me rül het ez eset ben a tu do má nyos ob jek ti vi tás kö ve tel ménye, az el fo gu lat lan

szem re vé te le zés, az igaz ság ra kon cent rá ló, „tisz ta” meg is me rés gond ja. Tu do má nyon

kí vü li cé lo kat szol gál-e az ef fé le fel dol go zás? Sé rül-e az im ma nens je len tés adás, 

s nem sod ró dik-e az ér tel me zô az akár a transz cen den cia vagy akár a po li ti kai-

ideo ló gi ai cél el vû ség nek a tu do má nyos ság il le té kes sé gi kö rén túl mu ta tó tu da ti szfé -

rá já ba? A vá lasz ezek re a fel ve té sek re csak annyi le het: meg íté lé se azon mú lik,

hogy mi ként te kin tünk a tu do mány ra. Ha mo dern ér te lem ben, a ma ga sért he tet len

immanenciájában, a „tisz ta” meg is me rés ide á ja sze rint kö vet jük el ve it, ak kor Göröm -

bei And rás Né meth Lász ló-ké pe nem min den te kin tet ben fe lel meg en nek az el vá -

rás nak. Fel dol go zá sa i ban ugyan kö ve ti a fi lo ló gi ai, po zi ti vis ta elem zé sek mód szer -

ta nát, je len tés tu laj do ní tá sai a le ír tak ból szár maz nak, nincs kö zük pre kon cep ci ó hoz,

nem ren de lôd nek alá más, esz té ti kán vagy esz me tör té ne ti vizs gá ló dá son kí vü li

szán dék nak. Az egy ér tel mû nek te kin tett je len té sek azon ban már egy tá ga sabb sze -

man ti kai kör ben, tör té nel mi-tár sa dal mi vi szony la tok ban is cse lek vô erôk ként mél -

tány lan dók szá má ra. Nem ze ti kér dé sek re ad nak vá laszt, mert a tár sa da lom és a nem -
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zet kö zös kul tu rá lis te ré ben hat nak. Az esz té ti kai meg ér tés és a szö veg ér tel me zés

nem vá lik el a ge ne rá lis kul tu rá lis alap zat tól, a mo dern nem zet tu dat episzteméjétôl,

az az a je len té sek pa ra dig ma rend sze ré tôl. Va ló já ban az esz té ti kai, il let ve a mû ve lô -

dés- és esz me tör té ne ti kér dés fel te vés és fe le let hoz zá tar to zik a kér dés fo gal ma zó

és a vá la szo ló kul tu rá lis kon di ci o nált sá gá hoz. Görömbei té má ba vá gó mun ká i ban

kér dé ses az idôt len ér vé nyes sé gû ér ték ál lí tás le he tô sé ge, nem tételezôdik a mû ve -

lô dés konk rét for má i tól, a tár sa dal mi pár be széd meg en ged te le he tô sé gek tôl füg get -

len, ön el vû, „ob jek tív” iro da lom tu do má nyi vagy esz me tör té ne ti igaz ság té te le zés.

Az ér te lem adás diszkurzív jel le ge, akár aka rat la nul is, jel lem zô rá. Ám messzeme -

nô en nem oszt ja a pár be széd re utalt ság és elô fel té te le zett ség vi szony la gos igaz sá -

gá nak ta na it. Ná la a nyel vi cse lek vés a nem ze ti mû ve lô dés tör té net ha gyo má nyá nak

a ré sze. Ezért Né meth pél dá já ban a kul tu rá lis nem zet tu dat egé szé re ki ter jeszt he tô,

a re a li tá sok alap ján ál ló, rész egy sé ge i ben, ele me i ben össze füg gô, sa ját mi nô sé gû

ko he ren cia szel le mi min tá ját lát ja meg. S ez a kö zös sé gi „ügy” mé lyen és el sza kít ha -

tat la nul az egyé ni ön azo nos sá gért va ló küz de lem is, sze mé lyes üd vös ség ke re sés.

*

„Hogy egy nép nek mi lyen a lel ki vi lá ga, a lel ki ké pe, an nak ki ala kí tá sá hoz nyo mó san

hoz zá já rul, hogy mi lyen tük röt tar ta nak elébe. Ez a tü kör tar tás vi lág szer te a szel -

lem em be re i re – kü lö nö sen a toll nak s az esz me cse re egyéb esz kö ze i nek for ga tó i ra –

há rul” – ál la pí tot ta meg Illyés Gyu la a Hajszálgyökerekben.2 Il lesszük mel lé a fi lo -

zófi ai ha gyo mány ból Schelling el gon do lá sát, mi sze rint a ter mé szet min den lé te zô jét

az el len té tek tart ják fenn. „Ha tárgy van, ké pe is van, és ha kép van, meg van a tárgy

is” – ek kép pen té te le zi a (szó hasz ná la ta sze rin ti) „ab szo lút el len té tet”, az az az össze -

tar to zást, mely ben az el len té tes ol da lak fel té te le zik egymást. Ha son ló Né meth

Lász ló el mé le ti konst ruk ci ó ja, amely ál tal fel tá rul az egyé ni és a kö zös sé gi azo nos -

ság tu dat va lós konf lik tu sa és el lent mon dá sos sá gá ban is fel is mer he tô el vá laszt ha -

tat lan sá ga: tü kör ké pei egymásnak. Görömbei And rás ép pen a meg al ku vás nél kü li ön -

vizs gá lat, a „le nyû gö zô ôszin te ség”, a nem zet sor sa irán ti ag go da lom és fe le lôs ség

okán lát na gyon vi lá gos lo gi kát az író gon do la ti rend sze ré ben. Egy ér tel mû en ér tel -

mi sé gi nek, el mé le ti em ber nek mu tat ja be, aki nek prob lé ma lá tá sa és meg ol dá si

javas la tai a ma gyar tör té ne lem és ko ra tör té nel mi va ló sá gá nak mély át ér zé sé bôl

me rül nek fel szín re, és az ide á lis meg ol dást ke re sik. Írá sa i ról úgy vé li, hogy azok

utó pisz ti kus, va la mint ér tel mi sé gi ka rak te re ad az elem zés idô pont já ban is lét fon -

tos sá gú idô sze rû sé get – mert Né meth Lász ló gon do la tai ban az esz me és er kölcs le -

he tô sé ge it tart ja fon tos nak.

Az esz me rend szer kulcsfogalma az ön azo nos ság. Ez az in di vi du á lis és kol lek tív

tu da tos ság cent rá lis erô te re – ne vez zük most nap rend sze ré nek. Kö röt te fo rog nak

az esz mék, mint boly gók gra vi tá ci ós kö zép pont juk kö rül. Bi zo nyos ér te lem ben im -

ma nens struk tú ra ez, amennyi ben ér te lem adó cél ja ön ma gá ban nyug szik. Moz ga tója
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az ön nön lé nye gé tôl va ló el ide ge ne dés. Szel le mi elô ké pe Hegel ab szo lút ide a liz mu -

sa le het. Ez – mint köz tu dott – az azo nos ság és nem azo nos ság fel is mert azo nos sá -

gá ra épül. A leg fôbb lé te zô, az ab szo lút szel lem a ta ga dást is ma gá ban fog lal ja,

ezért el ide ge ned het ön ma gá tól. A di a lek ti kus szel le mi tör té nés ben az esz me vissza -

tér ön ma gá hoz. A ta ga dás te hát nem egy sze rû en le gyô zen dô rossz, ha nem szük ség -

sze rû ség, bel sô épí tôerô. Hang sú lyai el he lye zé sé vel Görömbei ab ba az irány ba

tere li ol va só ját, hogy Né meth Lász ló élet mû vé nek meg fej tô kód ja ként a bel sô meg -

ha son lást oko zó el ide ge ne dés le küz dé sé nek aka rá sát lás sa. Va ló já ban min den al ko -

tás és köz éle ti erô fe szí tés en nek a tö rek vés nek a meg nyil vá nu lá sa.

Az egyén eg zisz ten ci á lis gond ja az ér tet len és mél tat lan em be ri kö zeg gel va ló

szem ben ál lá sa. Ez ese tünk ben az ér tel mi sé gi em ber sze mé lyes tra gi ku ma, akit sem -

mi be vesz nek, ezért iga za tu da tá ban vá lik vesz tes sé. A kö zeg ne héz sé gi ere je ál tal

rá erôl te tett, a lé nye gi jel lem vo ná so kat el fe dô sze rep sé rel mes és ká ros az ön meg -

va ló sí tás szem pont já ból. A fe la dat az ön tu dat vissza épí té se, az ön pusz tí tó kom pen -

zá ci ók tól va ló meg sza ba du lás. Az ide a li zált rév be érés nem más, mint az üd vös ség.

Nem a ke resz té nyi dog ma ti ka sze rin ti – bár élet mû vét át hat ja a ke resz tény szel le -

mi ség –, ha nem an nak egy pri vát vál to za ta, amely nek sa já tos transz cen den ci á ja

van. Az író is ten hi te nél kü lö zi a sze mé lyes Is ten kép ze tét. A kul tu rá lis örök ség köz -

ve tí tet te transz cen dens er köl csi sé get moz gó sít mû ve i ben, s hi tét igyek szik össz -

hang ba hoz ni a rá ci ó val. Ösz tön zô min tá ja a gö rög ség me ta fi zi ká ja és a pro tes táns

hit. Utób bi ban a gö rög jel leg je gye it ész le li: „A protestanizmus az em ber bôl szó ló

is ten val lá sa.”3 Tö rek vé se az em bert ön ma ga fö lé eme lô ma ga tar tás-mi nô ség el érése

irá nyá ba ha lad – rög zí ti Görömbei –, amely nek pszi cho ló gi ai meg va ló su lá sa a sze -

mé lyi ség bel sô har mó ni á já nak meg ta lá lá sa. Az au to nóm em ber kép ze té ben sa ját

igaz sá ga ön ma gá ra ta lál. A meg ér ke zés két ol da lú ál la pot, hi szen egy ben a sa ját ér -

te lem meg ha la dá sa is. Mit je lent ez?

Bár Görömbei And rás csu pán érin tô le ge sen fog lal ko zik a fi lo zó fi ai elôz mé nyek kel

– Szókratész foné tisz daimonioszára, lel ki is me re ti bel sô hang já ra utal –, nem ha -

szon ta lan a né met ide a liz mus le het sé ges ha tá sa i ra va ló uta lás sem. Min de nek elôtt

Herder el mé le te i nek pár hu za mos sá gát le het meg em lí te ni. A né met ter mé szet fi lo -

zófu sok össze hang zó an té te lez ték, hogy a vi lá got egyet len vég sô, szel le mi elv re

támasz kod va kell ma gya ráz ni. Herder a vi lá got szer ves egész ként és tör té ne ti sé gé -

ben igye ke zett fel fog ni. A min den lé te zô ben mun ká ló erôt örök nek fog ta fel, és ak -

ként vé le ke dett, hogy az uni ver zum ban min den ugyan azo kat a vég sô el ve ket hor -

doz za ma gá ban. Ál ta lá nos tör vé nye a sa ját lét igaz sá ga. In di vi du a li tá sok ból, önazo -

nos lé te zôk bôl áll a min den ség, akik, amik csak sa ját fel té te le ik alap ján is mer he tôk

meg. Ami azo nos rang ra eme li ôket, hogy mind egyi kük ben Is ten mu tat ko zik meg.

Né meth nél en nek a min tá já ra ért he tô meg az ön meg ôr zés ön meg ha la dá sa. Az ál ta -

lá nos az egye di ben mu tat ko zik meg, s csak ott. A verifikáció inverzív jel le gû. Azért

van in di vi du a li tás, mert vég sô elv re ve zet he tô vissza, a vég sô elv te rem ti az al kal mi

meg va ló su lást. S azért kö vet kez tet he tünk a szel le mi ön be tel je sü lô moz gás ra, mert

115

Papp Endre: A koherens nemzettudat megfogalmazója

3 GÖRÖMBEI And rás: NémethLászlókereszténysége = Uô: Létértelmezések.Tanulmányok,elôadások. Mis -
kolc, Felsômagyarország, 1999, 79.



min den lé te zô ben ugyan azok a ter mé sze ti tör vé nyek mû köd nek. A circulus vitiosus

ak kép pen ke rül he tô el, hogy a lé te zôk és a Szel lem nem ugyan azon a lét fo kon áll -

nak. A Szel lem a va ló di lé te zô. Az in di vi du á lis lé te zés lé nye gé ben nem ala nyi ság 

– bár a köz vet len ön ta pasz ta lat ban ak ként is ma gá ra is mer –, ha nem tár gyi as ság.

Herder az em ber tör té nel mi éle té nek vég sô ér tel mét a hu ma ni tás ra va ló ne ve -

lés ben ne vez te meg. Ar ról el mél ke dett, hogy az em be ri ség fej lô dé sé nek a hu ma ni tás

az irá nya, és a ke resz tény ség en nek tö ké le tes ki fe je zô dé se. Ugyan ak kor az em be ri

ér te lem re ta lá lás sze mé lyes ügy, a „szív ügye”, pon to sab ban: „az em ber öröm teljes

oda adá sa az esz mé nyi nek, mi ál tal az egész em be ri lét ma ga sabb meg szen te lô dést

nyer”.4 Né meth nél az Is ten a bennünk meg va ló su lá sért küz dô le he tô ség. Más kép -

pen ki fe jez ve: „Is ten: ra gasz ko dás lel künk ma gas la ta i hoz”.5 A sze mé lyes út az ön tu -

dat vissza épí té sét jár ja vé gig. Az esz mé nyi bôl ere dô er kölcs pe dig örök, a sze mé -

lyi ség leg fon to sabb té nye zô je. Re gény- és drá ma hô se i nek egyik jel leg ze tes konf lik -

tu sa, hogy au to nó mi á juk a kül vi lág mi att csak egy ön rom bo lás sá tor zult ma ga tar tás -

ban ké pes meg va ló sul ni. En nek pél dá ja ként szem lél te ti Görömbei And rás a Gyász

cí mû re gényt. Né meth élet hely ze te – az 1930-as évek ele jén ki re kesz tet te ön ma -

gát az író tár sa da lom ból, és ma gá ba zár kó zott – a jel kép te rem tés fe lé ve zet te tol lát.

Egy szo bor sze rû, Szophoklész drá má i nak min tá já ra, a ne mes mi nô sé gû sze mé lyi ség

és az ér tet len kör nye zet tra gi kus üt kö zé sét ki fe je zô nô alak, Ku rá tor Zsó fi sû rí ti ma -

gá ba az is te ni lé nye get. S mi vel nem sze mé lyi sé gé hez, ha nem a sze rep hez ra gasz -

ko dik in kább, ön pusz tí tó re ak ci ó kat ad a hely zet re.6 Drá má i nak konf lik tu sa is a „pél -

da em be rek” kö rül fo rog. Küz del mük egy faj ta lét mo dell. Né meth „bel sô mi to ló gi á ja”,

ír ja elem zô je, „az egye di je len sé ge ket az el ve kig táv la to sí tó, egye te me sí tô lá tás -

mód”.7 Há rom alap tí pus sal: a szent tel, a hôs sel és a ször nye teg gel – a ke resz té nyi

megigazulás két rang fo ká nak: pa ra di csom nak és a pur ga tó ri um nak, va la mint an nak

hi á nyá nak, a po kol nak meg fe le ltet he tô ana ló gi á val – mé ri hô se it, akik nek alak já ban

e vo ná sok leg több ször egymással küzd ve je len nek meg. Ilye nek tör té nel mi sze rep lôi:

VII. Ger gely, Szé che nyi, Husz Já nos, Galilei, Apáczai. Alak ja i nak azon ban jel lem zô -

en nem har mo ni kus a bel sô vi lá guk. Pszi ché jük ben az em be ri ter mé szet an ti nó mi ái

hat nak, így egyé ni sé gük démonai el len is meg kell har col ni uk. Ké sôb bi re gé nye i ben

– pél dá ul az ÉgetôEszter ben vagy az Irgalom ban – az em be ri lét sorsmetaforáit al -

kot ja meg, s hô sei ek kor már nem ször nye te gek, ha nem in kább szen tek.

Az esszé író Né meth Lász ló nem ze ti sors kér dé sei és esz té ti kai íté le tei is köt he -

tôk a herderi fi lo zó fi á hoz. Egy rész rôl a sa ját lét tör vé nye ki ter jed a nem zet fel fo -

gás ra is. Egy adott nem zet csak sa ját fel té te lei alap ján is mer he tô meg. S bár a tör -

té ne lem cél ja és ér tel me az egye te mes hu ma ni tás ban szi lár dul meg, a nem ze tek és

a kul tú rák sok fé le sé ge ön ér ték, nincs kö zöt tük hi e rar chia. Min den kul tu rá lis al ko tás

és min den fi lo zó fia a „nép lé lek” meg nyil vá nu lá sa. E nép lé lek ké pe zi a nem zet pszi -
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cho ló gi ai-tu da ti fun da men tu mát; ma ga is in di vi du a li tás. Be lô le szár ma zik a nyelv

és az ere de ti kul tú ra. A pri mi tív em ber szá má ra a nyelv és a va ló ság azo nos volt,

vé li Herder, te hát ma gá ból az élet bôl kö vet ke zik a gon dol ko dás mód és a kul tú ra.

Ez a szer ves ség szük ség sze rû en ki ter jed az iro dal mi nagy ság, il let ve az esz té ti kai

tö ké le tes ség fel is me ré sé re is: mind ket tô a tör té nel mi és nem ze ti sa ját sze rû ség bôl

fa kad. A nem ze ti nyelv ben meg mu tat ko zik a kol lek tív gé ni usz, a nyelv lét ki fe je zô

ere jû.

Né meth Lász ló köz éle ti problémafelismerése herderi gyö ke rû. A kö zös sé gi sors -

ból szár maz tat ja a kö zös szel le mi sé get. Ami ért meg kell szó lal nia, az a fel is mert

törés: a ma gyar ság ese té ben a tör té nel mi sors ból nem kö vet ke zik a ki ala kult szel -

le mi ség. A mû velt ség el vált az élet alap kér dé se i tôl. Ez a ter mé sze ti tör vénnyel

ellen té tes je len ség, kö vet ke zés kép pen ká ros, akár vég ze tes kö vet kez mé nyû de ka -

den cia. A múl tat ma ga sabb ren dû nek mu tat ja be a meg ha son lás szem re vé te le zô je.

Az iro da lom tör té nész re a gál is a ré gi ség kö ve ten dô min tá vá eme lé sé re: „A ré gi ma -

gyar ság ban az erôs ma gyar jel leg mel lett a ma gyar ság és eu ró pai ság ter mé sze tes

egy sé gét és egyen sú lyát lát ta: »A ma gyar iro da lom nak nem min dig volt ket tôs,

Janus-ar ca. A ré gi ma gyar ság még em lé ke i ben egy arc cal néz nyu gat ra, ke let re: ma -

gá ba és az eu ró pai di va tok ba.«”8 Pár hu zam ként el mond ha tó, hogy az ér tel me zô fel -

hív ja a fi gyel met Né meth tör té nel mi drá mái kap csán, hogy tör té nel mi ér dek lô dé sé -

ben a meg kér dô je le zett iden ti tás ke re sett tá maszt. Az író egye te mes di men zi ó vá

emel te a his tó ri át, és an nak iga zo lóere jét ke res te. Az egy ség szét esé sé re va ló rá -

döb be nés elôz mé nyé nek Ady End re kér dé sét tart ja Görömbei: „Hol ve szett el a ma -

gyar a ma gyar ban?” A sa ját lé nye gi ség tôl va ló el ide ge ne dés oka ab ban ke re sen dô,

hogy a ma gyar szel lem fel ôröl te ma gát. Hosszan hi ány zott az önál ló ál la mi sá ga, ve -

ze tô tár sa dal mi ré te ge kép te len volt föl nô ni fe la da ta i hoz, a nép szét szó ró dott, szel -

le mét és er köl csét a szét esés jel lem zi, s ide gen szel le mi ség és ter mé sze té tôl el ütô

élet for mák ural kod tak el raj ta. Ez egy ben azt is je len ti, hogy a ma gyar ság (mint in -

di vi du a li tás) és az eu ró pai ság (mint fö löt tes esz mény) egy sé ge szét esett. Eb bôl 

a ha sa dás ból ért he tô meg a ma gyar szel le mi ség és kul tú ra ket tôs sé ge: az „ih let” és

az „ügyes ség” kér dé se. A ma gyar sors sal va ló köz ér ze ti-kul tu rá lis azo nos ság, a ma -

gyar mi to ló gia ben sô vé té te le, a „mély ma gyar ság” áll szem ben az zal az ide gen ség -

gel, amely a ma ga sa ját jel le gét nem vál lal ja, a ma gyar sors át ér zé se nél kül, utá nozva

ha so nul hoz zá, és ki szo rít ja az önazonos jel le gût. Az ez red vég ér tel me zô je ref le xió -

já ban azt hang sú lyoz za, hogy a szem be ál lí tás nem ér ték-, ha nem jel leg be li kü lönb -

sé ge ket pozícionál. El is me ri vi szont azt is, hogy a „hígmagyar” – „mélymagyar”

elne ve zé sek a tör té nel mi „spon tán asszo ci a tív re zo nan cia” – vég sô so ron a zsi dó -

tör vé nyek s a holokauszt – mi att rosszak, fél re ért he tôk. Ugyan ak kor egy sem le ge -

sebb sze man ti kai me zô re, az esz té ti ka i ra he lye zi át a je len tés tu laj do ní tást. A Kisebb-

ségbenko rá ra ér vé nyes üze ne te ként a kö vet ke zôt tart ja: „... egy nem ze ti kul tú ra [...]

azo kat a mû ve ket, élet mû ve ket tud ja iga zán a sa ját já nak, me lyek e nem zet sors kér -

dé se i nek mély át ér zé sé bôl emel ked nek az egye te mes kul tú ra rang já ra”.9
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A némethi fe la dat ki tû zés nyil ván va ló: az önál ló egyé ni ség vissza ál lí tá sa, az ön -

el vû ma gyar ér dek meg al ku vás men tes kép vi se le te – mind ez a mi nô ség je gyé ben. 

A mi nô sé gé ben, amely nek ér té kei azon ban nem ki zá ró lag az ön el vû mû ve lô dés böl -

csô jé ben szü let nek, nin cse nek sa ját kö rük be zár va, hi szen egy uni ver zá lis esz mei

lé nyeg ki fe je zô dé sei, en nek ne ve: eu ró pai ság. Az esz mé nyi ak kor meg kö ze lít he tô, ha

egyé ni és nem ze ti iden ti tás köz ve tí ti. Idéz zük most a Né met het ci tá ló Görömbeit:

„Ezért vá lik kri ti kus sá is [Né meth Lász ló]: a ma gyar iro da lom szá má ra olyan szel le -

mi kö ze get akar te rem te ni, ame lyik a ma ga szín vo na lá val se gí ti a nem zet mi nô sé -

gi ér de ke i nek esz té ti kai ki fe je zé sét. »Nincs bar bá rabb, mint a kül föld szem pont ja it

for dí ta ni a ma gyar iro da lom el len. De nincs sür ge tôbb, mint olyan ér te lem mel gon -

dol koz ni ma gyar al ko tá so kon, amely sok ide gen mû vön is gon dol ko zott.«”10 A nem -

ze ti sors kér dé sek mély át élé se te hát ön ma gá ban még elég te len, azt az egye te mes

kul tú ra rang já ra kell emel ni. Görömbei ki eme li a kö vet ke zô mon da to kat: „A ma gyar

író le gyen mû velt. Nincs rosszabb ma gyar, mint aki csak ma gyar, s ha zai ká tyúk ban

akar ja pró fé tá vá cup pog ni ma gát. De a mû velt ség le gyen iga zán az, s ne fél re ér tett

nyu ga ti modoroskodás.”11 Meg for dít va a né zô pon tot eb bôl az is kö vet ke zik, hogy

amennyi ben a ma gyar kul tú ra nem ké pes ön nön, mel les leg rész ben ter mé sze tes

partikularitását meg ha lad ni – lásd az ön meg ha la dó ön meg ôr zés igé nyét ko ráb ban –,

ak kor szi go rú ér te lem ben nem fe je zi ki sa ját lé nye gi sé gét. Ez a ki je len tés csak lát -

szó lag el lent mon dá sos. A pa ra do xon en nek a gon dol ko dás nak az igaz sá ga: csak

akkor azo nos ön ma gá val, ha ugyan ak kor ön ma gán túl ra is mu tat. Az esz mé nyi lé -

te zés mód ja ugyan csak sa já tos, hi szen min den va ló di mû ve lô dés ma gá ban hor doz -

za, de egyik sem job ban, mint a má sik, csu pán más kép pen. Ez a „másképpeniség”

le het a vi szo nyí tá si ho ri zont, amely nyil ván va ló vá te szi, hogy lé tez nek a Szel lem

más ma ni fesz tá ci ós for mái is. A nem ze ti jel leg nek nem csak sa ját lel ki-szel le mi ori -

gó ja fe lé kell mu tat nia, ha nem a más ság ön tô for mái fe lé is. Az per sze nyil ván ne -

héz kér dés, hogy eb ben a tü kör ben pon to san mit is kell meg lát ni. Ön ma gun kat vagy

ön ma gunk má sok ál ta li vissza tük rö zé sét? Min dig csak ön ma gun kat lát juk meg 

a má sik ban, vagy az ön kép ele ve köz ve tí tett? Bo nyo lult len ne ki lép ni a kör kö rös

ok-oko za ti ér te lem adás ból. Fel té ve, ha nincs ki lá tás az immanenciából. Ám, ha van,

ak kor mind ez az ab szo lút szel lem ön ma gá tól foly to no san el ide ge ne dô és ön ma gá -

hoz min dig vissza té rô moz gá sa. Az el ide ge ne dés a ma gyar sors kép let tôl egy má sik

sors kép let túl zott ha tá sá ra is utal. Ezek az in di vi du á lis lé te zôk lé nye gük ben azo no -

sak, még is ve tély tár sai egymásnak. Az el ide ge ne dés egy szer re két nép de fek tu sa.

A hó dí tóé és az ál do za táé. A be fo lyás ki ter jesz té se és el szen ve dé se is iden ti tás -

vesz tés, mert így köz vet le nül egyik sem az eta lon hoz vi szo nyul, ha nem a má sik hoz.

A köz ve tett ség vi szony la ta ma ga a szel le mi el ide ge ne dés. Görömbei a Kisebbségben

kap csán nem ke rü li meg a kér dést, ha nem – is mét – a tör té nel mi tra gi kum de ter mi -

ná ci ó já tól akar ja meg sza ba dí ta ni az ál tal, hogy iro da lom tör té ne ti sí kon kö ze lít hoz -

zá. Ô azt ve szi ész re, hogy Né meth Lász ló a ma gyar nyelv és a „zsi dó fa ji ság” ke -
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resz te zô dé sé bôl egy új jel le gû iro dal mi ság ki bon ta ko zá sát lát ta, me lyet el fo ga dott

az zal az in dok lás sal, hogy leg alább „tud juk, hogy nem akar ja a ma ga élet for má ját

ránk erôl tet ni”.12

*

Né meth Lász ló sors prob le ma ti ká ja a XIX. szá zad nagy ma gyar nem ze ti kér dés kö ré -

be ágya zó dik – a tri a no ni or szág vesz tés ma gá tól ér te tô dô en új mi nô ség a tárgy ban.

An nak köz ügyi, po li ti kai lá tás mód já ba, nem zet fel fo gá sá ba, esz té ti kai ér ték té te le zé -

sé be ka pasz kod nak a gyö ke rei. Az egye te mes mû ve lô dés és a nem ze ti lét mód fel -

szik rá zó konf lik tu sa a for rá sa an nak a di a lek ti kus gon dol ko dás nak, amely szin te ti kus,

meg te rem ti a ket tôs vi szony rend szer el lent mon dá sos sá gá nak ki egyen sú lyo zá sát

aka ró el mé le ti konst ruk ci ó kat. A ma gyar mû ve lô dés ide a li zált egy sé gé nek el kép ze -

lé se ugyan is a kez de tek tôl hi ány- és krí zis tu da tot ge ne rál.

Min den nek vek to rai a nem ze ti éb re dés kor sza ká ból in dul nak. A ma gyar nyelv

nem zet te rem tô ere je, a nyelv újí tás kor sza ká nak ko rán fel is mert el mé le ti gond ja

bú vó pa tak ként tör fel új ra és új ra a kö vet ke zô szá za dok ban, ami kor ha za és ha la -

dás szem pont ja i nak össze han go lá sá ról van szó. A nyelv szubsztanciális fel fo gá sa

mint a je len tés kép zés és -rög zí tés kö ze ge az ön el vû ség, az ál ta lá nos nak az egye di -

ben va ló rög zí té sét fo gad tat ta el. Az anya nyelv nem raj ta kí vül ke let ke zett je len té -

se ket köz ve tít, ha nem te rem ti eze ket a je len té se ket. S mi vel a nyelv va ló sá got hoz

lét re, a fo gal mi gon dol ko dás ki ala ku lá sát meg elô zô en meg je lö lô és meg je le ní tô ter -

mé sze tû, alap já ban vé ve kép al ko tó, me ta fo ri kus jel le gû. Ez a „köl tôi” nyelv a vi lág -

hoz va ló vi szony esz té ti kai vál to za tát bon ta koz tat ta ki. A me ta fo ri kus je len té sek

rög zí té sé nek elô fel té te le a ha gyo mány te kin té lyé nek fel tét len tisz te le te: a je len tés -

sta bi li zá ló és -örö kí tô nyel vi szer ke ze tek, szo ká sok, rög zí tett kul tu rá lis min ták kri -

ti kát lan át vé te le és tisz te le te. Kí vá na tos az ál ta lá nos egy sé ge sí tés, a sze man ti kai

egyér tel mû sí tés és a kul tu rá lis ho mo ge ni zá lás. Mind eze ket me ta fo ri kus nyel vi for -

mák ba kó dolt igaz sá gok ha gyo má nyoz ták át nem ze dék rôl nem ze dék re. Kö vet ke -

zés kép pen min dig, ami kor az igaz ság és az er köl csi he lyes ség té te le zé se me rült fel,

a nyel vi meg je le ní tôerô re kel lett ha gyat koz ni. A nyel vi ki fe je zés nek frap páns nak,

fel tá róké pes sé gû nek és el fo gad ta tóere jû nek is kel lett len nie. Az esz té ti kai funk ció

a kö zös ség tu dás kin csét fog lal ta ma gá ba, a kö zös sé gi tu da tot szó lal tat ta meg, tu laj -

don kép pen az el sôd le ges nyel vi funk ció sze re pét vál lal ta ma gá ra. Ál ta la nyi lat ko -

zott meg a nyelv egy sé ge sí tô, nor ma tív, ré sze se dést biz to sí tó és presz tízst te rem tô

funk ci ó ja. Kazinczy Fe renc már 1810-ben ak ként vé le ke dett, hogy „ha va la hol a Jó

gyö ke ret vert, ott min dig a Szép ké szí tet te az utat”.13 Erôl te tett pár hu zam-e, ha

eszünk be jut er rôl a vé le mény rôl Né meth Lász ló so kat idé zett mon da ta: „A dol gok

rend je, hogy Bánk bán és Lu das Ma tyi elôt te jár ja nak Szé che nyi nek és Kos suth -
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nak”?14 S a nyelv újí tás ho za dé ka, hogy – Tolcsvai Nagy Gá bort idéz ve – „Az egy -

mással szo ro san össze füg gô tá gabb nyelv tör té ne ti és nyelv ér tel me zé si, más részt

iro da lom tör té ne ti fo lya ma tok ko ráb ban nem ta pasz talt mó don tet ték el avult tá és

ré gi es sé a ko ráb bi, Cso ko nai (vagy Faludi) elôt ti iro dal mi és nyel vi for má kat, bi zo -

nyos fo kú megszakítottságot ered mé nyez ve a tör té nel mi em lé ke zet ben”.15

Vég sô fi lo zó fi ai re duk ci ó ban ma ga a nyel vi vi lág al ko tás ese mé nye hor doz za ma -

gá ban az op po zí ci ók ra épü lô el mé le ti rend szer al ko tást. A nyelv – aho gyan Jacques

Derrida új össze füg gés be ál lí tot ta – „egy tö rés és meg ket tô zô dés kül sô for má ja”.16

E tö rés ál tal meg ket tô zô dik az em ber va ló ság hoz va ló vi szo nya. A nyelv ál tal el tû nik

a köz vet len em pi ri kus ta pasz ta lat, és e köz ve tí tett ség ál tal fel me rül a sza vak hoz

va ló vi szony, a meg ér tés prob lé má ja. A nyelv egy szer re ter mé sze tes és a kul tu rá -

lis lé te zô, pár hu za mo san denotatív je len té se ket ge ne rál, és te ret ad a konnotációk

több ér tel mû sé gé nek, ame lye ket a ver bá lis kép al ko tá sok, a tró pu sok kép vi sel nek.

Az írá sos kul tú rá ban a le írt, rög zí tett nyelv alá ren de lô dik a logocentrikus ér te lem -

adás nak, an nak tö ké let len esz kö zé vé, má sod la gos köz ve tí tô jé vé vá lik. A szük ség -

sze rû en lét re jö vô ér tel me zés a vi lá got le ké pe zô szel le mi struk tú ra ere de ti je len té -

sé nek fel tá rá sá ra irá nyul. En nek a cent rá lis rend szer nek az op po zí ció, az el len té tek

egymást fel té te le zô össze tar to zá sa az alap ja.

Mi a szo ro sabb kö ze en nek Né meth Lász ló hoz?

Ô igyek szik min dig az er köl csi tör vény ma gas la tá ról ítél kez ni. Ez a ma ga tar tá sa

a mû vé sze tet, a tu do mányt és bár mi lyen em be ri cse le ke de tet ön ma gán túl mu ta tó,

a hu mán eg zisz ten cia vég sô ér tel mé hez kap cso ló dó, az ere det hez vissza mu ta tó

jelen tés sel ru ház fel. „Mert van-e szû kebb kor lát, mint meg áll ni a meg ér tés nél?”17 –

kér de zi Ba bits Mi hály ta nul má nya it ol vas va. Az a be nyo má sunk tá mad hat, hogy

meg érin tet te ôt Bergson el mé le te, mi sze rint a racionalitás ön ma gá ban ke vés a lé te -

zés mé lyebb meg ér té sé hez, és az in tu í ció a meg is me rés szük sé ges esz kö ze. Né meth

Lász ló kol lek tív kép zôd mény ként, a nép ön ér tel me zé se ként fog ja fel a nyel vet, azon -

ban ez csak má sod la gos vi lág al ko tó, az el sô hely a logoszé, amely ugyan a nyelv

ál tal szó lal meg, de min den nyelv kö zös megszólaltatója. Gon dol ko dá sa te hát logo-

centrikus, az az oppozicionális. A meg ér tés gond ja szá má ra egy ben a be le ér zés ké -

pes sé ge is, amellyel a ma gyar nyelv lel ki-szel le mi mély ré te ge i hez jut. Ez ad ja meg

az on nan fel szín re hoz ha tó „ere de ti” je len té sek meg ta lá lá sá nak esé lyét. Meta fori -

zá ló, kép al ko tó nyel ve épp úgy fo lyo má nya en nek, mint a bar tó ki mo dell meg fo gal -

ma zá sa.

A nem ze ti és az esz té ti kai szem pont fel tá ru ló konf lik tu sá nak fo lya ma tá ban

Kölcsey Fe renc te ó ri á ja az egyik fon tos meg ál ló. Kölcsey a sa ját ha gyo mány el vét

ál lí tot ta szé pé sze ti vé le ke dé sé nek kö zép pont já ba. A Nemzetihagyományok ban ír ja,

hogy nem zet és ha gyo mány egymást köl csö nö sen fel té te le zô ka te gó ri ák. Klasszi -
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kus nem ze ti köl té szet – az az idôk fe let ti íz lés be li eta lon – csak ere de ti, tö ret le nül

ha gyo má nyo zó dó nem ze ti múlt ból szü let het.18 Rög zí ti: a mû velt ség be li fej lô dés fel -

té te le, hogy a sa ját múlt és a min den ko ri je len egy szer re gya ko rol jon ha tást rá. Az

új ko ri eu ró pai nem ze te ket – a gö rög gel szem ben, amely még önazonos volt – ab ban

a vo nás ban ma rasz tal ja el, hogy a ket tôs vo nat ko zá si rend szer egyen sú lya fel bo -

rult, az ide gen min ták kö ve té se vált jel lem zô vé. Má sik ol dal ról Toldy Fe renc iro da -

lom tör té ne té ig mu tat vissza a prob lé ma (Amagyarköltészettörténete, 1854). A XIX.

szá za di iro da lom tör té nész mun ká já ban a nem ze ti jel leg a sa ját tör té ne ti sé gé bôl

ered, míg az esz té ti kai jel leg az írá sos magaskultúrák ter mé ke, nem köt he tô egyet -

len ná ci ó hoz, egye te mes ér vé nyû és au to nóm lé te zô. Bár Toldy tö rek vé se a két elv

har mo ni kus il lesz ke dé se, egye sí té se vol na, a kí vá na tos nem ze ti köl té sze ti esz mény

el mé le ti té te le zé se még sem ne vez he tô prob lé mát lan nak. Mi nô ség esz mé nye ugyan is

min dig kül sô ma rad, nem a sa ját fej lô dés ered mé nye. Ná la az anya nyelv egy szer re

ket tôs jel le gû: kép vi se li a nem zet tör té ne ti foly to nos sá gát, il let ve az egye te mes

esz té ti kai ér té kek köz ve tí tô je, inst ru men tu ma. A sa já tost és az ál ta lá nost is rep re -

zen tál ja, de nem ha son ló súllyal. A nem ze ti pro duk tum nak kell meg fe le lnie az esz -

té ti kai nor má nak, s nem for dít va. S eb ben a vo nat ko zás ban sza ka dást ér zé kelt: 

a kor tár sai el tá vo lod tak at tól a „klasszi kai alap tól”, amely a „tár sas mû velt ség” ki -

in du ló pont ja volt. Közelebb ju tunk a kér dés kör meg ér té sé hez, ha el ol vas suk S. Var ga

Pál ide vo nat ko zó meg ál la pí tá sát: „Ami Toldy köl té szet tör té ne té nek elôz mé nye it

ille ti, a nem ze ti iro da lom ná la ér vé nye sü lô fel fo gá sa a re ne szánsz ból ere dô ima go -

lógiai gyö ke rû fel fo gá sig nyú lik vissza, amely sze rint a nem ze tek egymással ver -

seng ve vesz nek részt az egye te mes em be ri kul tú ra mû ve lé sé ben.”19

A XVII. szá zad kö ze pé tôl a ma gyar ér tel mi ség nek az volt a ta pasz ta la ta, hogy

kül föl dön az or szág kul tu rá lat lan sá gát hány tor gat ták fel. A ver sen gés ben va ló le -

ma ra dás ré szé vé vá lik a nem ze ti ön kép nek, ame lyet a XVIII. szá zad vé gé nek köz -

is mert herderi jós la ta – „... év szá za dok múl tán már nyel vük kel is alig ta lál ko zunk” –

még kri ti ku sab bá tesz. Az irány ki tû zés, mi sze rint a ma gyar nem zet hoz zá mél tó

ran got vív jon ki a nem ze tek mû velt sé gi ver se nyé ben, er re va ló vá lasz ként ér tel -

mez he tô. Hegel gon do la tai na gyon il le nek a Né meth Lász ló-i gon do la ti rá éb re dés -

re. „Ha [...] a mû vé szi szel lem lé nye ge sen más, mint az, amely az áb rá zolt nem ze ti

va ló ság nak és tett nek lé tet adott, ez ál tal ha sa dás jön lét re...”20 A mû velt ség be li ha -

sa dás Arany Já nos alap él mé nye is volt. Hegelhez ha son ló lo gi ka men tén ha lad va,

Toldyval szem ben ép pen azt fáj lal ta, hogy „írott köl té sze tünk” a kez de tek tôl fog va

kü lön vált a né pi es tôl, va gyis min den ere de ti iro da lom fun da men tu má tól, at tól a na -

iv nak ne ve zett ar cha i kus nem ze ti kö zös sé gi lét szel le mi sé gé tôl, a köz köl té szet tôl,

amely egye di köl tôi for má kat és bel sô kom po zí ci ó kat ered mé nye zett. A nép köl té -

szet és a mû köl té szet szét vá lá sa te hát a ha gyo mány tö rés ér zé sét kel tet te az utó -

kor esz té ti kai gon dol ko dá sá ban.
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Né meth Lász ló nál is az el mé le ti meg ol dás kí sér le te he ge li nyo mon jár, a di a lek -

ti kát kö ve ti. A ha sa dás át hi da lá sa a magasmûveltség és a tra gi kus tör té nel mi sors

egy be ol tá sa ré vén kí sé rel he tô meg. A nem ze ti sa já tos sá go kat a mi nô ség elv vel kell

össz hang ba hoz ni, és eb ben a köl csön ha tás ban meg fo gan az ér tel mi sé gi tár sa da lom

meg va ló sí tá sá nak utó pisz ti kus ál ma. Né meth tu laj don kép pen az el ide ge ne dést pró -

bál ja meg szün tet ni: a kül sô vé vált mi nô ség esz ményt is mét bel sô vé, önazonossá

ten ni – im már af fé le szel le mi asszi mi lá ci ó val és az er re tör té nô ref le xi ó val. Az ér -

tel mi sé gi tár sa da lom ví zi ó ja az ab szo lút esz me fi lo zó fi ai stá di u ma ként is szem lél -

he tô, a fej lô dé si fo lya mat vég ál lo má sa – ahol im már az iro da lom csak esz köz, nem

ön ma gá ért va ló en ti tás.

Né meth Lász ló paradigmatikus rend sze ré ben a fen ti ek bôl to vább ága zó kar di ná -

lis kér dést ta lá lunk: az ere dez te tést és a be lô le kö vet ke zô te le o ló gia di lem má ját. 

Areform cí mû esszé jé ben ál la pít ja meg, hogy a ma gyar ság faj és nem zet egy ben.

Ez a ki je len tés utal hat egy rész rôl a nem zet ál lam ra, az az az or szág 1920 utá ni et -

ni kai ho mo ge ni tás ra. Ami fon tos: a faj ka te gó ri á ja el vá lik a po li ti kai nem zet Tri a non

elôt ti ka te gó ri á já tól. Va ló já ban a fa ji ság nem zet té nö vesz té se egy új mi nô sé gû po -

li ti kai nem zet fo ga lom meg al ko tá sa is. Más rész rôl ná la a fa ji mibenlétet nem a le -

szár ma zás ala kít ja. A ma gyar ság hoz tar to zást nem a szár ma zás szab ja meg, ha nem

a fa ji ság. A faj szin té zis ered mé nye: tör té nel mi kép zôd mény, al ka ti, föld raj zi és kul -

tu rá lis ha tá sok ból lét re jött, komp lex szel le mi for ma „A fa ji kér dés re kell hát fel es -

küd nünk? – te szi fel a ko ránt sem szó no ki kér dést Né meth a DebreceniKáté ban. –

Ha a faj em ber ta ni fo ga lom: nem. Ha er köl csi: igen. A né pet több nyi re tö ké let le nül

fe dô élet ta ni vál to zat: nem le het esz mény; a nép sor sá hoz il lô ma ga tar tás: igen.”21

Ez a mél tó ma ga tar tás az „új ne mes ség”. A nép te hát még le het bi o ló gi ai ka te gó ria,

a faj már tételezhetô er köl csi ként. Ez a ter mé sze te a nem zet nek is. A nem zet a nem -

zet esz mé nyé nek tör té nel mi ki fe je zô dé se. Örök és ak tu á lis egy szer re. Anépiesség

ésnépiség cí mû esszé jé ben ol vas ha tó, hogy a nép „ter mé sze ti igaz ság”, a múlt hoz

kap cso ló dás pe dig nem ze ti sa já tos ság. Mint ír ja a ha gyo mány ról, az „egy nem zet

vá la sza élet kö rül mé nye i re, a nem zet iga zi sze mé lyi sé ge, mellyel az idô ben ön ma -

gá hoz és fe la da ta i hoz hû ma rad hat”.22 Ám amennyi re egye di vo ná so kat hor doz az

archaikum, olyannyi ra el vá laszt ha tat lan az eu ró pai mû ve lô dés leg mé lyebb ré te gei -

tôl. „A ma gyar szel lem nek kü lö nös, al ka tá ba írt jo gai van nak hoz zá, hogy köz vet le -

nül a gö rög ség bôl me rít se ha gyo má nya it. Az új rend ver seny zô, agonális szel lem:

sza bad ság az egyé ni kí sér let ben, ren de zô erô a kö zös ség ben, ki tû nô ég alj, hogy ez

a lap pan gó ma gyar gö rög ség [...] pél da adó kul tú rá ban vi rá goz zék ki – ír ta Areform

szer zô je.23 A némethi min ta nem zet-kép zet eb bôl a fel fo gás ból nô het ki. Az er kölcs

a szel le mi ön be tel je se dés fun da men tu ma. A ma gyar ság ab ovo er kölcs és szel lem

ko he ren ci á ja. Görömbei And rás ma gya rá za tá ban a faj szó hasz ná la tát a nem ze ti

szét hul lás ban össze tar tó fo ga lom ként ér ti, su gal maz va, hogy né mi leg a kény szer is
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mun kál al kal ma zá sá ban, hi szen az or szág fo gal mát eb ben a funk ci ó ban a tör té nel -

mi ka tak liz ma le he tet len né tet te. A faj te hát a ma gyar ság egé szé re vo nat ko zik, te -

rü le ti szét sza kí tott ság tól, szo ci á lis hi e rar chi á tól és szo kás jog tól füg get le nül.

En nek a fel ve tés nek is meg ta lál ha tó ter mé sze te sen a gon do la ti elôz mé nye. Is mét

csak Arany Já nos hoz for dul ha tunk. A Naiveposzunk cí mû el me fut ta tá sá ban vet te

pa pír ra a kö vet ke zô ket, egy múlt be li ál la pot ra utal va: „... mi dôn a nép és nem zet el -

ne ve zés egy je len tés sel bírt; mi dôn a nem zet szí ne, ja va, bár kül sô leg míveltebb,

csi no sabb, da li á sabb – szel le mi leg ép oly naïv ál la pot ban élt, mint a köz nép”.24 Eb -

ben a re lá ci ó ban a szel le mi és kul tu rá lis ál la pot – a nép ka te gó ri á ja – fel té te lez te 

a tár sa dal mi vi szony rend szert, a nem ze tet, amely köl csö nös meg ha tá ro zott ság pro -

duk tu ma a kö zös vi lág kép volt. Ez a kö zös tu dás irá nyí tot ta a kol lek tí va éle tét, és

eb bôl szár maz nak a tu dás for mák: a tör té nel mi tu dat, a sors ér tel me zés, a nem zet

ön ké pé hez for mált eszkatológia, az ál ta lá nos mo rál nor ma tí vá ja, a kö zös íz lés kör -

vo na la zá sa. Arany jel leg be li dif fe ren ci á lá sát Né meth is al kal maz za, né mi képp más

je len té se ket hasz nál va. Ná la a nem zet szin te ti zá ló ter mi no ló gia, mely ma gá ba ol -

vaszt ja az et ni kai, mû velt ség be li és eti kai vo nat ko zá so kat.

Azon ban nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az a té nye zô sem, amely re Barta Já nos

fi gyel mez te tett Arany Já nos né pi es sé gét ele mez ve: „Ez a »nép« job ban meg néz ve,

nem is annyi ra tár sa dal mi kép zôd mény; [...] in kább ve het jük, ami nek azok az év ti -

ze d ek is vet ték, er köl csi és esz té ti kai ide ál nak; a mo rá lis ér té ke lés ki ér zik min den

nép jel lem zés bôl, kezd ve Herderrel, aki min den köl té szet alap ját a nép szív be li

derékségében és be csü let ér zé sé ben lát ja.”25 A szá zad né pi es sé ge az elit mû ve lô dés

ré szé rôl kez de mé nye zett kap cso lat, és a ki vá lasz tás ered mé nye. A ko ra be li magas -

irodalom a fel hasz nál ha tó ság szem pont já ból emel ki mû velt sé gi ele me ket a nép ha -

gyo mány ból. Ref le xió, ki vá lasz tás, esz mé nyí tés, vissza ha tás – ezek a gon do la ti út

grá di csai. A szor tí ro zott anyag az esz mé nyí tés mód sze ré vel vá lik „tisz ta for rás sá”,

az az a ha gyo mány olyan ere jé vé, amely az ere de ti tra dí ci ó ból ké pes meg újí ta ni az

at tól el tá vo lo dott li te ra tú rai gya kor la tot. A meg szü le tett in no va tív esz té ti kai mi nô -

ség ön ér té kû, s vissza hat sa ját böl csô jé re. Gombocz Jó zsef ír ta: „... a ro man ti ku sok,

min den nem ze ti ér dek tá mo ga tói és min den nem ze ti ér ték meg be csü lôi, ki akar ták

ir ta ni a ma gyar nép köl té szet bôl azo kat a vo ná so kat, ame lye ket a fi no mabb iro dal -

mi íz lés köl tô i et len nek, dur vá nak tar tott és a né pet ne me sebb da lok ének lé sé re

akar ták rá szo rí ta ni.”26

A gon do la ti mód szer Né meth Lász ló el já rá sát is mo del le zi. Sa ját szem pont jai

sze rint nyúl vissza a né pi ha gyo mány mé lyé be, az on nan ki emelt ér té ke ket pél da -

ér té kük mi att esz mé nyí ti, majd nor ma tí va ként, min ta ként ál lít ja a nem ze ti ér ték- és

ér dek kö zös ség elé. Az zal a meg szo rí tás sal, hogy en nek a ré gi-új mi nô ség nek ki kell

áll nia a szinkronitás pró bá ját, va gyis kor sze rû nek is kell egy ben len nie. A sa ját ha -

gyo mány ki me rít he tet len kul tu rá lis for rás, ám a múlt nak a je len ben kell ha tást ki -
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fej te nie, s nem csak ön ma gá ból, ha nem a tô le kü lön bö zô ide gen kul tu rá lis je len sé gek -

kel egymásra hat va kell iden ti fi ká ci ós min tá za tot lét re hoz nia. Meg le het, a klasszi -

ciz mus és a ro man ti ka lét ér tel me zé sé nek fe szült sé ge te rem ti a szin te ti kus lo gi kai

for mát: a ha za és ha la dás szem lé le ti ki egyen sú lyo zó el vét. Míg a klasszi kus esz mé -

nyi, az örök, az ál ta lá nos az után zást vár ja el a kö ve tô tôl, ad dig a ro man ti kus ere -

de ti ség kul tusz a szubjektívet, az ere de tit, a vál to zót hang sú lyoz za. A szin té zis a két

ha tó erô egymásra utalt sá gát de monst rál ja: az ál ta lá nos lé nye gi nek a kü lö nös vál -

to zat ban kell meg va ló sul nia. A két pó lu sú ra ci o na li zá lá sa az idôt len min ta he lyé be

az idô be li vál to zást he lyez te. Az ob jek tív lé nyeg a szub jek tív kol lek tív in di vi du a li -

tás ban tör té nik – nem el ér he tet len és el vá lasz tott, nem sért he tet len, ha nem meg -

ra gad ha tó, ala kít ha tó és él mé nye be fo gad ha tó.

A nem ze ti egy sé ge sí tô elv, a né pi kul tú ra ere de tet biz to sí tó hát te re, a né pi jel -

leg esz mé nyí té se, a kí vá na tos mû ve lô dé si-tu da ti egy ség mint ere det- és cél kép zet,

és az azt op po ná ló sza ka dás örö költ tu da ta és je len be li ta pasz ta la ta, a nem ze ti ki -

bon ta ko zás, az ön be tel je sí tés te le o lo gi kus né ze te mel lett van még egy szel le mi

örök sé ge Né meth Lász ló nak, amely rôl a mo dern nem zet tu da tot meg te rem tô XIX.

szá zad ból kap ha tott min tát. Ez a de mok ra ti kus múlt szem lé let.

A kö zös szel lem lét re ho zó ja a kö zös sors. En nek rep re zen tán sá ról fo gal maz ta

meg Er dé lyi Já nos a kö vet ke zô so ro kat. „A nép köl té szet min dig a nem zet csa lád -

éle té re em lé kez tet vissza, va gyis azon idôk re, mi kor még stá tus élet a csa lád élet ben

rej te zett; ne mes ség nem volt, vagy ha volt is, ko ro ná ja, szine volt a nép nek...”27

A nem ze ti jel leg, a ka rak ter te hát fa mi li á ris vi szony la tok ban ala kult ki, e ma gya rá -

zat sze rint, a kö zös sors pré se alatt. A nem ze ti szel lem ter mé sze te a tár sa dal mi

egyen ran gú sá got kép vi se li. A XX. szá zad ban a nem zet esz mé nyé ben va ló egyen jo -

gú ság kí vá nal ma evi den cia Né meth szá má ra, sôt, ezen túl me nô en a „tej test vé ri ség”

– a me ta fo ra va ló szí nû je len té sé ben: a kö zös sors – alap ján a Du na men ti né pek de -

mok ra ti kus egy sé gé nek a le he tô sé ge is. A nem ze ti elv po li ti kai al kal ma zá sa azon -

ban össze tett kér dés.

Né meth Lász ló egyik pél da em be re, Ke mény Zsig mond po li ti kai cél za tú pub li ká -

ci ó i ban már a sza bad ság harc bu ká sa után meg je lent a kor nagy di lem má ja: ho gyan

le het ne össze han gol ni az al kot má nyos és egyé ni pol gá ri sza bad sá got a „nem ze ti in -

di vi du a li tás sza bad ki fej lesz té sé nek”, il let ve a nem ze ti sé gek önál ló so dá sá nak szán -

dé ká val? Az ô ja vas la ta az ál lam szer ve zés fel té te lé nek a po li ti kai nem zet ki ala kí -

tá sát ne vez te. A szá zad vá la sza az 1868. évi XLIV. tör vény cikk a nem ze ti sé gi

egyen jo gú ság tár gyá ban, amely nek el sô be kez dé sé ben ez ol vas ha tó: „Mint hogy

Ma gyar or szág összes hon pol gá rai az al kot mány alap el vei sze rint is po li ti kai te kin -

tet ben egy nem ze tet ké pez nek, az oszt ha tat lan egy sé ges ma gyar nem ze tet, mely -

nek a hon min den pol gá ra, bár mely nem ze ti ség hez tar toz zék is, egyen jo gú tag ja.” Ez

a po li ti kai nemzetmeghatározás szem be sült a nem zet ál lam esz mé jé vel. A tör vény

nem po li ti kai jo go kat ad a nem ze ti sé gek nek, ha nem az egyé ni sza bad ság jo go kat

biz to sít ja. De ák Fe renc, aki nek dön tô be fo lyá sa volt a vég sô meg fo gal ma zás hoz, 
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a ma gyar po li ti kai kö zös ség fenn ál lá sát mint kri ti kán fe lü li re a li tás el is me ré sét kí -

ván ta. Szán dé ka hát te ré ben a hi ány zó ma gyar ál la mi szu ve re ni tás re a li tá sa állt.

Szá má ra vég sô so ron a po li ti kai nem zet he lyet te sí ti a nem zet ál lam in téz mé nyét.

Fel fo gá sá ban a po li ti kai nem ze ten be lül meg en ge dett a kü lön kul tu rá lis iden ti tás.

Bi zo nyos mér ték ben el for du lás is ez egy ben a nép szu ve re ni tás esz mé jé tôl, és ez

össze függ a ho mo gén nem zet ál lam esz mé jé vel. A nép szu ve re ni tás lé nye ge, hogy 

a ter mé sze ti kö te lé kek ál tal meg ha tá ro zott et ni kai-kul tu rá lis ala pú nem ze tet meg -

il le ti a po li ti kai ha ta lom bir tok lá sá nak a jo ga, az ál lam ha ta lom. Ez is ter mé szet adta

jog, nem más ról van itt szó, mint a ha ta lom le gi ti mi tá sá nak ter mé sze ti meg ala po -

zott sá gá ról.

Azon ban 1875 után a po li ti ka az ál lam na ci o na liz mus irá nyá ba for dult. A du a lis ta

rend szer lé nye ges mó do su lást ho zott a ha tal mi le gi ti má ci ó ban. Az ál lam im már

nem az ide gen im pé ri u mot je len tet te, iga zolt, el is mert ha ta lom lett. Er re a fel ál lás -

ra adott fe le let té vált a két pó lu sú ma gyar párt rend szer ki ala ku lá sa: a kor mány zó

libe rá lis és kon zer va tív elitista pár tok kal szem ben új ra meg erô sö dött a tel jes füg -

get len ség kö ve te lé se, új erô re ka pott – a ké sô fe u dá lis ke re tek, a ren di, vár me gyei

ön kor mány za ti ság em lé ke ze té bôl táp lál ko zó – sé rel mi ha gyo mány. Keresztúry De -

zsô elem zé sé ben a szá zad vé gé re jel lem zô cél, a ma gyar nem zet ál lam meg te rem -

té se a mil len ni u mi nem ze ti ön tu dat ban kap messze hang zó re zo nan ci át.28 Ezer éves

múlt, bi ro dal mi gon do lat, a nyel vé ben élô nem zet esz mé jé nek ma gas ra ka pasz ko -

dá sa, a füg get len sé gi har cok ma gasz ta lá sa – a pro pa gan disz ti kus esz mé nyek az egy -

ség és a ma gyar ság kö ve tel mé nyét fo gal maz ták meg. A nor ma a ma gyar nyel vû ség,

a ma gyar ál lam pol gár ság, va la mint az ural ko dó esz me vi lág gal va ló azo no su lás volt.

Kul tu rá lis di men zi ó ban ez a ha gyo má nyos úri élet for ma és a né pi es iro da lom do -

mi nan ci á ját je len tet te. Az ál la po tok csak lát szat ra mu tat ták az egy ség ké pét, a hely -

zet am bi va len ci á ját jól fe je zi ki Ady End re vé le mé nye: „A mai Ma gyar or szág egy

bá tor ta lan, nagyobbarányú, de össze-vissza va la mi, egy ká osz.”29

Né meth Lász ló el ítél te és ká ros nak tar tot ta a du a lis ta rend szert. Ve le szem ben

még a tri a no ni drá má nak is lát ta az elô nyös ho za dé kát: „... ször nyû áron, de ki bo -

go zód tunk a ki egye zés kény szer hely ze té bôl, amely ben a nem zet nek csak zül le nie

le he tett”.30 A lét re jött ál la pot ma ga volt a leg tel je sebb tör té nel mi pa ra do xon: meg -

va ló sult ugyan a rég óhaj tott ál la mi szu ve re ni tás és a nem ze ti ho mo ge ni tás, ám en -

nek az ára a tör té nel mi or szág el vesz té se és a ma gyar ság egy har ma dá nak ki sebb -

sé gi sors ba szo ru lá sa volt. A kar di ná lis kér dés is mét az el len sé ges kör nye zet ben

va ló fenn ma ra dás vált. Az új ko hé zi ós ener gi ák meg ta lá lá sa a „ma gunk re ví zi ó ját”

is meg kö ve tel te. Az író éle sen for dult szem be a bu kott elit tel, ugyan ak kor ma ga is

ré sze sé vé vált a füg get len sé gi-sé rel mi ha gyo mány meg osz tot tá vá lá sá nak, ak tu á lis

kép vi se lô i nek egymással va ló szem be ke rü lé sé nek. Míg az úri-dzsent ri irány zat be -

il lesz ke dett a Horthy-rend szer be, ad dig ô – a kis vá ro si pol gár ság le szár ma zott ja -
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ként – a né pi jel leg és a szo ci á lis tar ta lom vál la lá sá val a rend szer kri ti kus el len zék

so ra i ban ta lál ta ma gát. S nem csu pán Ke mény kül po li ti kai hely zet fel is me ré sé nek

vissz hang ja, ami kor a ro man ti kus re gény író el kép ze lé sé nek alap el ve it hasz nál ja

Ma gyar or szág stra té gi ai cse lek vé sé nek ter ve zé sé ben – ugyan is Ke mény Zsig mond

az or szág nak a né met–szláv el len tét kö zöt ti sem le ges te rü let stá tu szát szán ta. Úgy

tû nik, Né meth Lász ló ko mo lyan ve szi a nép szu ve re ni tás esz mé jét, hi szen míg a du -

a lis ta ál lam azt csak a ma gyar nép nek en ged te meg, ad dig ô el is me ri a Du na menti

né pek ön ren del ke zé si jo gát is.

A XIX. szá za di Ma gyar or szá gon a mo der ni zá lás és pol gá ro so dás a nem ze ti et len -

ség vád ját lá ten sen hor doz ta, hi szen a bi ro dal mi sta tus quo re a li tá sa, a fe lül rôl irá -

nyí tott tár sa dal mi-kul tu rá lis vál toz ta tá sok üt köz tet he tôk vol tak a ren di sza bad ság -

esz mé nyek tradicionalizmusával, a ré gi „ma gyar igaz ság” ren dít he tet len óvá sá val.

Ezért is ír hat ta Keresztúry De zsô, hogy a ma gyar fej lô dés egyik leg jel lem zôbb tu -

laj don sá ga a moh ácsi vész óta, hogy az „or szág ló” ha ta lom és a nem ze ti szel lem

csak egy-egy sze ren csés tör té nel mi pil la nat ban ta lál ko zik.31 A meg ol dást ke re sô

Né meth Lász ló lé nye gé ben Szé che nyi Ist ván fel is me ré sét te szi ma gá é vá. A „leg na -

gyobb ma gyar” út mu ta tá sa sze rint a meg ta lált igaz ság ek kép pen szól: „... ha va la mi

fel emel he ti még a ha zát ön bol dog sá gá ra [...] az sem mi egyéb nem le het, mint

Nemze ti ség és Köz ér tel mes ség”.32 A nem zet és a mû velt ség szo ros egy más mel lé

ren de lé se a nem zet egész er köl csi lé nyé nek ki mû ve lé sét szor gal maz za. Ez zel meg -

fo gal ma zó dik egy új hi va tás esz me: a ma gyar ság fe la da ta, hogy a mû velt ség fák lya -

hor do zó ja le gyen – az Erény pa ran csai sze rint. A nem ze ti ho va tar to zás te hát fe la -

dat jel le gû azo nos ság. Né meth köz vet len szel le mi ösz tön zô je, Ady ha son ló an bo -

nyo lult fe la dat el mé le ti fel ol dá sán gon dol ko dott: ho gyan vol na le het sé ges a ma gyar

faj ta és a tör té ne ti or szág meg ôr zé se, ha ér vé nye sít he tô vé vál nak az ál ta lá nos em -

be ri sza bad ság jo gok? A meg ol dás szá má ra is az élet ké pes, kor sze rû kul tú ra ál lam -

ala po zó sze re pé nek az el is mer te té se lett vol na. A ha za és ha la dás el ve i nek együt -

tes kép vi se le te a nem zet fél tés és mo der ni zá lás szin té zi sé nek vá gyát mon dat ta ki

ve le. En nek hi á nyá ban a nem zet vesz tés le he tô sé ge kí sért. Aho gyan Afajokcirku-

szában cí mû ver sé ben fo gal maz:

„Ma gyar boly ba so dort lét tel

Sí rom el, hogy nincs ma gyar ság,

Nincs ki vé tel

S még a fáj dal munk is ré gi.

Min den, min den ide á lunk

Má sutt meg unt ócs ka ság már,

Harc ba szál lunk

S már tud juk, hogy kár a har cért.”
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Görömbei And rás sze rint köz vet le nül a ma gyar ság Tri a non ban meg pe csé te lô dött

sor sa vált ja ki a fi a tal em ber bôl az am bí ci ót, hogy a „ma gyar szel le mi erôk organi -

zátora” le gyen. A vál la lás kö vet kez mé nye ként hir de ti meg a „mi nô ség for ra dal mát”,

és a ké sôb bi ek ben a szel le mi-lel ki har ma dik Ma gyar or szá got, ame lyet – hi te sze rint –

az írók nak kell a ma gyar nép bôl meg idéz ni ük. Szé che nyi és Ady pél dá ját kö vet te 

– hang sú lyoz za az iro da lom tör té nész –, az az ma gya ro sí ta ni akar ta a ma gyar sá got,

vissza ve zet ni sa ját jel le gé nek és leg ben sôbb ér de ke i nek a vál la lá sá hoz. Né meth

Lász ló lát le le té nek meg ál la pí tá sai sze rint nem ze ti am né zia ta pasz tal ha tó, a vég -

szük ség ide je jött el. Meg ol dá si re cept jé nek axi ó má it Dilthey-től ere dez te ti, s ek kép -

pen fog lal ja össze: „... ne künk ma gya rok nak azt kel le ne el ta nul nunk, azt a tör té nel -

mi ön ala kí tást, mely ben egyé ni üd vös ség, nem ze ti kül de tés és em ber tör té net egyet

je lent és egyet akar”.33 Ve zér gon do la ta i vá a pél da em ber, a mi nô sé gi tár sa da lom, az

ön tu da tá ra éb redt nem zet vált. Az ide ál tör té nel mi meg va ló su lá sát az 1956-os for -

ra da lom je len tet te. Az Emelkedônemzet cí mû cik ké nek rész le te is ta nú sít ja a pil la -

nat nyi rév be érés ta pasz ta la tá nak el ra gad ta tott lel ki ál la po tát. „Az el múlt hét óri á si

él mény volt szá mom ra, mert ez a né hány nap mu tat ta meg, nem csak ne kem, de az

egész vi lág nak, hogy a ma gyar nép er köl csi leg mek ko rát emel ke dett. [...] De hogy 

a nem zet gyöt rés ben, meg aláz ta tás ban így össze forrt, hogy di á kok, mun ká sok, ka -

to nák min den elô ze tes szer vez ke dés nél kül kö zös el szánt sá guk ban így meg szer ve -

zôd het tek, a ve zér nél kü li fel ke lôk nek ez a cso dá la tos lát vá nya meg ha lad ta nem re -

mé nye i met, de kép ze le te met is.”34 Az él mény ha tá sa oly erôs volt, hogy Amagyar

forradalom cí mû összegzô ta nul má nyá ban on to ló gi ai di men zi ó ba eme li je len tô sé -

gét. Mint Görömbei tol má csol ja ér té ke lé sét: az ese mény „új vi lág szem lé let meg nyi -

lat ko zá sa, mely új, mé lyebb ér tel met ad az em be ri lét nek”.35 Ér tô elem zô je sze rint

a nem ze ti sors kér dé sek gon dol ko dó ja a ref le xió je len ide jé ben is ak tu á lis mo dellt

adott. „Re form ter vei [...] a ma gyar tár sa da lom tel jes meg úju lá sá nak el gon do lá sát ki -

fej tet ték. Gya kor la ti ja vas la tai ne megy szer utó pisz ti kus nak bi zo nyul tak, de leg fon -

to sabb esz méi, a mi nô ség, az er kölcs, a nem ze ti sa já tos sá gok nak meg fe le lô tár sa -

dal mi rend – egy re idô sze rûb bek.”36

*

Görömbei And rás az ez red for du ló tá ján ju tott el Né meth Lász ló-ké pé nek konk lú zió -

já ig. Je len tô sé gét tag la ló mon da ta i ban az író gon dol ko dói-mû vé szi alak ja meg -

emelt: a ma gyar kul tú ra tör té net „ma gas la ti pont já nak” ne ve zi.37 Rend kí vül nyi tott -
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nak, en cik lo pé di kus mû velt sé gû nek, le nyû gö zô mé re tû és gaz dag sá gú, or ga ni kus vi -

lág nak mond ja az élet mû vét.38 A poszt mo dern kö zép pont nél kü li ér te lem struk tú rák

és értékviszonylagosság ko rá ban az ér té kek hi e rar chi á ját meg te rem tô, rend szer te -

rem tô ké pes sé gét lát ja a je len vi tá it se gí tô tá masz nak, il let ve a jö vô be mu ta tó táv -

lat nak. Jel leg ze tes az ál tal ki vá lasz tott ide tar to zó Né meth-idé zet: „Szel lem em be re

az, aki ben ott fe szeng a szel le mi ség örök ösz tö ne: a je len sé ge ket együtt, egy ben

lát ni. A szel lem: ren de zô nyug ta lan ság. A szel lem nem tud be lé tö rôd ni az el szórt té -

nyek hal ma zá ba, ô az össze füg gé se ket ke re si. Nem elég a vi lág, vi lág kép kell.”39

Citál ja az egy sze mé lyes fo lyó irat, a Tanúbe ve ze tô jét is, alá húz va, hogy az írás egy -

ben er kölcs is: bi zo nyos ság té tel amel lett, ami örök.40 Két ség te le nül von zó pél da

volt az új ma gyar iro da lom ról val lott fel fo gá sá nak nem ze ti táv la tok ba te kin tô tá gas -

sá ga is, ame lyet így fog lalt össze Görömbei: „Az iro dal mat a szekularizált vi lág ban

a val lás me ta nyel vé nek te kin tet te. Az új ma gyar iro da lom kül de té sét a nem ze ti tör -

té ne lem, sors ala kí tá sá ra mél tó és al kal mas er köl csi ség ki ala kí tá sá ban je löl te meg.”41

Va ló já ban ek kor ra ér tel me zôi ön ké pé vé is vá lik, amit Né meth Lász ló iro da lom -

szem lé le té nek fô vo ná sá ról írt: „Az iro da lom tör té ne tet és kri ti kát eg zisz ten ci á lis tu -

do mány ként mû vel te, lét fon tos sá gú és lét ér de kû je len tô sé gû nek tud ta. A tu do mány -

ban is azo kat be csül te leg több re, akik a leg ki sebb szak kér dést is mint lét ér de kük

szem pont já ból dön tô kér dést vizs gál ták, s vá la sza i kért tu do má nyos hi te lü kön túl

egész üd vös sé gé ért szo ron gó sze mé lyi sé gük kel helyt áll tak.”42 Az esz té ti kai ér ték

au to nó mi á ját is a ná la ol va sott min ta alap ján kép ze li el. Né meth úgy vél te, a sa já -

to san egye di mû vé szi ki fe je zés ál ta lá nos szel le mi ér té ket is hor doz. Ez a fel té te le -

zett ség nem más, mint az a bi zo nyos „sem mi más sal nem he lyet te sít he tô tar ta lom”43

és az azt ki fe je zô kom po zí ció, amely az esz té ti kai meg ér tés és ér ték tu laj do ní tás

önál ló lét jo gát sza va tol ja. Egyet ér tôn is mer te ti a kom po zí ció egé szé bôl su gár zó

mû vé szi esz me el vét, amely el vo nat koz tat va azt is je len ti, hogy a jó iro da lom tu -

laj don kép pen esz mé nyi vi lág mo dell is egy ben. Az is ka rak te res vo ná sá vá lett az

iro da lom tör té nész pro fesszor nak, amit ked ves író ja iro da lom hoz va ló oda for du lá -

sá ban nagy ra tar tott: „Né meth Lász ló nem ál lí tot ta szem be az iro da lom va ló ság is -

me re ti, élet ala kí tó ér té két a mû esz té ti kai au to nó mi á já val.”44 Pe da gó gi ai szán dé kai -

nak le nyo ma tát szé pi ro dal mi al ko tá sa i ban is meg lát ja, s az er kölcs és esz té ti kum

egymást se gí tô szö vet sé gét fe de zi fel bennük nem ki sebb cél ér de ké ben, mint az

em be ri üd vös ség ke re sés egye te mes ér vé nyû kí sér le te. Az egy mon dat ba sû rít he tô

üze ne te az élet mû nek Görömbei And rás ér té ke lé se nyo mán ha lad va le het ne az Em-

beriszínjáték esz mél ke dé se: „Az em ber egy mó don hasz nál hat a vi lág nak, ha rend -

be jön ön ma gá val.”45
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Az ér tel me zô több szem pon tú azo no su lá sa a némethi uni ver zum mal a ma gyar

nem ze ti sors ról va ló el mél ke dés és az esz té ti kai tu dat nem zet kö zös sé gi ala kí tott sá -

gá nak foly to nos sá gát de monst rál ja. Görömbei And rás kér dés fel te vé sei, lá tás mód ja

és ér ték szem lé le te ez zel a köz ve tí tés sel a mo dern nem zet tu dat böl csô jé hez, il let ve

a mo dern ma gyar iro da lom ki ala ku lá sá nak for rás vi dé ké hez ve zet nek vissza. Egy

kri ti ká já ban a Né meth Lász ló-szak ér tô Mo nos to ri Im re ép pen ezt a vo ná sát tar totta

idôt ál ló an ér vé nyes nek: „... az ô je len lé tét (iro da lom tör té né szi ered mé nye i nek ed -

di gi szel le mi össz tel je sít mé nye, ér té kei sze rint) egy faj ta foly to nos ság kép vi se le te -

ként is szá mon tart hat juk. Olyan iro dal mi esz mény meg újít va to vább él te tô je ként,

mely esz mény a múlt szá za di re form kor szak tól kez dô dô en, vé gig a hu sza dik szá -

zad ban is, jól ki ve he tô en a leg na gyobb, a leg je len tô sebb írói-köl tôi vi lág ké pek meg -

ha tá ro zó ja volt.”46 Iro da lom szem lé le te és esz té ti kai fel fo gá sa a nem ze ti esz mé nek

mint kul tu rá lis azo nos ság tu dat nak, il let ve mint az eg zisz ten cia ala kí tás el vé nek

meg sza kí tat lan kon ti nu i tá sát, tör té ne ti lét mód ját bi zo nyít ja. Alá tá maszt ja ezt az

állí tást az iro da lom tör té nész át te kin té se, amely ben pél dá kat hoz fel a Né meth

Lász ló-ha tás tö ret len sé gé re. A lí ra te rü le tén a bar tó ki mo dell köl té sze ti ér vé nyes sé -

gé nek meg va ló su lá sa it em lí ti Nagy Lász ló, Csoóri Sán dor és Nagy Gás pár po é ti ká ja

kap csán. A pró zá ban Szil ágyi Ist ván Kôhullapadókútba cí mû re gé nye bi zo nyít ja 

a szem lé le ti to vább élést, amely ben fel is mer he tô az elôd re gény vi lá gá nak há rom

nagy ré te ge: a lé lek ta ni, tár sa dal mi és mi to ló gi ai öt vö zô dik sors re génnyé. Sü tô

And rás köz éle ti ma ga tar tá sa örö kö se Né meth gö rög ség él mé nyé nek, amennyi ben

meg ta nul ja ál ta la, hogy a ki sebb ség fenn ma ra dá si le he tô sé ge, ha szer ves, or ga ni kus

kul tú rát épít s kö ve ti az el vet: a mû vé szi al ko tást a kö zös sé gi fe le lôs ség gel öt vö zi.

Csoóri Sán dor esszé írá sá nak is fô ösz tön zô je. A ma gyar ön is me ret leg na gyobb ta -

ná ra ként em lí tet te, és élet mû vét mo dell nek tar tot ta. „A mo dell rend kí vül fon tos

ele me a cse lek vô tör té nel mi je len lét, az idô ki hí vá sa i ra adott élet el vû ér vek, el gon -

do lá sok fel ku ta tá sa, a sze mé lyes ség vál la lá sa, a lá to má sos és fo gal mi tu dás együt -

tes hasz no sí tá sa”47 – ma gya ráz za Görömbei. S ami gon dol ko dá sá nak a rész te rü le te -

ket egy sé ges jelentésegészbe ren de zô ko he ren ci á ját nyil ván va ló vá te szi, az az,

hogy Csoóri: „Né meth Lász ló esz mé it egy nem ze ti cse lek vé si prog ram ré sze i vé

avat ja. A har ma dik út így vá lik az ô ér tel me zé sé ben a nem ze ti »ön vé de lem esz mei

ter vé«-vé, a mi nô ség for ra dal mát a »tö me gek lá za dá sá ra adott vá lasz«-ként ér tel -

me zi, az utó pi á kat »moz gó sí tó erô nek« ne ve zi”.48 A ko he ren cia te hát szel le mi ha -

gyo mány ként a mû ve lô dés ha tás tör té ne té ben nyer ér tel met, il let ve a nem zet tu dat -

hoz kap cso ló dó eg zisz ten ci a ként szem lél ve lét fi lo zó fi ai gond. Élet mû vé nek Ma gyar

Örök ség Díj jal va ló ju tal ma zá sá nak al kal má ból mond ta szel le mi elôd jé rôl: „Élet mû -

ve [...] or ga ni kus egész. Min den rész le tét az a kö zös tö rek vés hat ja át, ame lyet 

ô ma ga az ér tel mi sé gi em ber hi va tá sa ként je lölt meg: »Az ér tel mi sé gi em ber a leg -

ége tôbb te en dô ket is min dig va la mi örök kel, a leg job bal, a leg ide á li sab bal akar ja
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össze kap csol ni, kor ri gál ni.« El tö kél ten ma gyar nem ze ti ka rak te rû és ér de kû élet mû -

ve így old ja fel a nem ze ti és egye te mes so kat vi ta tott di lem má ját. És így old ja föl

a ha gyo mány és újí tás el len té tét is. Né meth Lász ló, a vi lág kul tú ra leg fris sebb je len -

sé ge i ben oly gyor san tá jé ko zó dó »eu ró pai utas« a ma ga gya kor la tá ban mind egyik

mûnemében kö vet ke ze te sen kon zer va tív újí tó, az az egy szer re ér ték ôr zô és új ér -

té ke ket te rem tô. Eb ben az a meg gyô zô dé se ve ze ti, hogy csak az az ér ték nem kal -

ló dik el, ame lyik ké pes ala kí tó mó don be le kap cso lód ni a nem ze ti kul tú ra fej lô dés -

vo na lá ba.”49
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Bertha Zol tán

„Eklézsia-megkövetés”
Protestánsetikaésdrámaikonfliktus

Né meth Lász ló mély kö tô dé se a sok száz éves re for má ció szel le mi sé gé hez ab ban

is ka tar ti ku san nyi lat ko zott meg, aho gyan tör té nel mi drá má i ban a ré gi er dé lyi pro -

tes táns hô sök sze mé lyi sé gét, az az hit val ló ôse ink leg ki vá lóbb jai kö zül töb be ket

meg ele ve ní tett. Misztótfalusi Kis Mik lós, Beth len Ka ta vagy Apáczai alak ja ezek ben

a mû vek ben tör té nel mi pél dá zat és iden ti tást meg ha tá ro zó sors jel kép is egy ben: a re -

for má ció esz mei tö rek vé sei ál tal meg ho no sí tott alap ve tô és örök ér vé nyû ma ga tar -

tás min ták val lá si, spi ri tu á lis, em be ri, nem ze ti és er köl csi ér ték sa já tos sá ga i nak, mar -

káns mi nô ség vo ná sa i nak, má ig ha tó esz mél te tô je len tô sé gé nek a szug gesz tív fel -

mu ta tá sa.

„A ter mé szet az em ber hez két fe lôl szól: kí vül rôl mint ér zé kel he tô vi lág s be lül -

rôl mint nó ga tó ál la pot. Az is te ni ott ra gyog a vi lág ban s ott fe szeng az ál la pot ban.

A ra gyo gás fe lé vont sze mek a kin tit ér zik in kább, a lel kük kel egy bu rá ba zár tak: 

a bel sôt. Így szü le tik meg a dé li val lás: a gö rög s így az észa ki pro tes táns. De a ter -

mé szet egy [...] a kint csak át ha jol a bennbe. Az is te ni, mely hû sé get kö ve tel, nem

ide gen at tól, mely kint rôl, ex tá zis ban ma gá hoz hív. [...] Tel jes val lás a ket tô csak

együtt le het. Az eu ró pai val lás, mely re annyit gon do lok, nem a gö rög, nem a pro -

tes táns, ha nem az a görögprotestáns, mely épp ne künk ma gya rok nak, ter mé sze tünk

mé lyé bôl is me rôs”1 – elem zi Né meth Lász ló a ter mé szet fö löt ti nek a ter mé sze tes be,

az is te ni nek az ég bôl az „em ber be köl tö zé sét”2 a gö rög ség, majd a pro tes tan tiz mus

lé nye ge sze rint össze füg gô élet ér zé sé ben. Sze rin te ez a ma ga tar tás ban „szét ivó dó”

val lás, ez a „pro tes táns bú vó pa tak” Kant „in tel lek tu a liz mu sa” alatt, Dilthey mun kás -

sá ga „tö vén” (amely „lé nye gé ben egy em ber val lá sos ér zé sé nek a tör té net böl cse leti

ön iga zo lá sa”) épp úgy to vább fo lyik, mint Ady val lá sos sá gá ban.3 Kant er kölcs ta na 

– fej te ge ti – „az er kölcs ab szo lút gyö ke rét fog ta meg”: a „be lénk ol tott nagy muszájt,

amellyel mint tö ké let len te remt mé nyek ál lan dó küz de lem ben ál lunk”; „ezért az Is -

ten tôl be lénk ol tott muszájért folyt az iszo nyú szel le mi küz de lem itt: ezért volt

szük ség a ta pasz ta lat tól füg get len tisz ta ész re, az ide ák ra s az er kölcs el sôbb sé gére

a meg is me rés fö lött. Az em ber ben van va la mi vi lág tól füg get len, biz tos – amennyi -

re tu dat lan sá gunk en nek a szó nak a hasz ná la tát meg en ge di: is te ni; ami re éle tünk -

ben tá masz kod ha tunk. A re for má ció a val lá sos él ményt Is ten és em ber köz vet len

vi szo nyá ra egy sze rû sí tet te, Kant [...] a re for má ció mun ká ját foly tat ta, ami kor Is ten

és em ber közt a kategórikus im pe ra tí vusz ból csi nált köl dök zsi nórt”.4 A fe la dat be -
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tel je sí té sé nek fel tét len pa ran csát, a mi nô ség és a kö te les ség hivatásetikáját kap -

csol ja össze Né meth Lász ló a mo rá lis ösz tön sze mé lyes sé gé vel. A leg bel sôbb és leg -

mé lyebb in dít ta tá sok így meg fe le lnek a kül sô és fel sô ren de lé sek igaz sá ga i nak. Az

egyé ni ség szá má ra bel sô erôt és im pul zu so kat szol gál ta tó nö vés- vagy emel ke dés -

kény szer ér tel mi el fo ga dá sa össz hang ba hoz hat ja a lé lek ér zel mi és szel le mi vi lá -

gát: ra ci o na li zál hat ja az ere de té ben nem racionálisat. Az „iga zi szub jek ti viz mus” és

az „iga zi ob jek ti viz mus”5 – elô ze tes ség és teleologikum – az er kölcs au to nó mi á já -

ban azo no sul ni vagy egységesülni tud, a „mi nél ál ta lá no sabb, an nál ki elé gí tôbb”6

maximák ere den dô ben sô ség ként va ló fel is me ré se és kö ve té se egy szer re a lé lek

gyö kér ze té hez, a „rajtfeledt köl dök zsi nór hoz”7 ra gasz ko dó hû ség és az „ün nep szom -

jas”8 em ber emel ke dé sé nek le he tô sé ge. Ala nyi ság és tárgyiasultság, egy sze mé lyû -

ség és uni ver za li tás szin té zi se ez; „majd nem ma gán ôrü let és majd nem ter mé szet -

tu do mány”.9 Dön tô en pe dig: üd vös ség tan. Az em ber mö gül szár ma zó – „táp lá ló” és

„vért ho zó” – meg ha tá ro zott sá gok és az esz mei-szel le mi tö rek vés irá nyok egyez te -

té se: aki ért vagy ami ért a küz de lem fo lyik, az egy szer re áll a lé lek elôtt és mö gött:

„ab ban az irány ban, amely be az üd vös ség esik”.10 Eb ben a biologista, vi ta lis ta (vagy

kol lek ti vis ta) de ter mi niz must túl ha la dó, posztfreudi és ré szint Sza bó De zsô utá ni,

más fe lôl pro tes táns-újkantiánus jel le gû, egy szer re mé lyen al kat ta ni, individuál eti -

kai és eg zisz ten cia fi lo zó fi ai megalapozottságú, egye te me sen lét- és mo rál böl cse leti

ho ri zon tú, sze ku la ri zált és antropologizált (ily mó don fenomenologizált) ér ték te o -

ló gi á ban a kül de tés és a „Szent Le het”11 el hí vá sa össze haj lik – össze ér.

A „van” és a „le het” vi szo nya azon ban ter mé szet sze rû leg csak vég sô lét el mé le ti

te kin tet ben az össze for rott ság: a vé ges em be ri lé te zés ben foly to nos ví vó dás, bir -

kó zás, üt kö zés. Adott ság és le he tô ség a fe la dat ban egye sül vagy egye sül het, küz -

dô te re pe dig az élet: így a fe la dat az élet tel csa tá zik. Az élet kez det tôl (az em ber

„fo gam zá sá tól”) mint fe la dat „nyo mul be” a vi lág ba, és az azu tán más fe lôl fe la dat -

tá tett élet vi as ko dik ér ték adott ság és ér ték le he tô ség egymáshoz va ló kö ze lí té sé -

ért. Az üd vös ség ügy te hát egyút tal tör vény sze rû üd vös ség harc; s az ön ma gun kért

ví vott har cunk ba fo nó dik az, ami „új, ma ga sabb bennünk”.12 (S azt a „ve zér le tet”,

„amely ezt a har cot irá nyít ja, s meg ál la pod va mint szo kás bennünk ma rad: ne vez -
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ha nem az aka ra tunk tö vén.” NÉ METH Lász ló: Kéttemplomközt = Uô: ÉletmûszilánkokbanI–II. Bp., Mag -
ve tô, Szé pi ro dal mi, 1989, I., 469. „Ha Is ten nek a vi lág mö gött ál ló, ab ban csak rész ben meg va ló sult 
s bennünk is a meg va ló su lá sért küz dô le he tô sé get te kint jük, ak kor a vi lág tól el hagy va, de lel künk ben
meg nem tör ve, amíg bír juk: en nek a le he tô ség nek töm jé nez ni, még is csak olyas va la mi lesz, mint a kar -
t ha u zi imá ja Is te né hez.” NÉ METH Lász ló: Negyvenév = Uô: Negyvenév.Horváthnémeghal.Gyász. Bp.,
Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1974, 70.

5 NÉ METH: Görögökésprotestánsok.i.m. (1943), 299.

6 NÉ METH: HumeésKant.i.m. (1940), 163.

7 NÉ METH Lász ló: Vallások= Uô: AminôségforradalmaI–IV.i.m. (1940), II., 148.

8 NÉ METH Lász ló: MagyarságésEurópa = Uô: Sorskérdések.Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1989, 269.

9 NÉ METH: HumeésKant.i.m. (1940), 164.

10 NÉ METH: Vallások.i.m. (1940), 148.

11 NÉ METH Lász ló: A„vallásos”nevelésrôl = Uô: Sajkódiesték. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1974, 9–73.

12 Uo., 31–32.



zük er kölcs nek”.13) A küz de lem te hát az el von ha tat lan és el vo nat koz tat ha tat lan

idea meg va ló su lá si, meg va ló sí tá si igye ke ze te. Ez ön ma gá ban is több fé le, több szö -

rös ket tôs sé gek rend sze rét hor doz za. Az esz mény kö ve tô ön tö ké le te sí tés asz ke ti -

kus célrafogottsága nem csak az au ten ti kus – mé lyebb és ma ga sabb – ön ma gun kért,

ha nem a va ló sá gos tel jes énünk kel, a nem ide á lis élet sze rû sé gek kel ter hes ön ma -

gunk kal foly ta tott ha da ko zást is fel té te le zi és je len ti. Ön épí tés és ön le gyô zés

ugyan azon fo lya mat két ve tü le te. Ter mé szet és er kölcs, ant ro po ló gia és axiológia

köl csö nö sen át kell, hogy jár ja egymást, mi vel lét mód juk ban nem fe dik egymást, és

szubsz tan ci á juk ban nem azo no sak. Az ab szo lút igaz ság irá nyá ba ki tá gí tott perfek-

cionizmus te hát aka rat tal te lí tett örök moz gás, fe szült ség, tö rek vés („conatus”); és

a cse lek vés er köl csi ér té ke aka rat- és esz mény sze rû sé gé tôl függ („a cse lek vés mo -

ra li tá sát az ad ja meg, ha mind a cél, mind a mo tí vum er köl csi leg tisz ta” – aho gyan

Pauler Ákos de fi ni ál ja14). A má sik sors meg ha tá ro zó fe szült ség for rás a meg ne me se -

dô, ma gas mi nô ség igé nyé ben el szánt, ön el vû hôs nek és a kis sze rû kör nye zet nek, az

akár el len sé ges kö rül mé nyek nek, a szo ci á lis kö zeg ha tal má nak az össze csa pá sa. 

S egy har ma dik, ta lán leg kín zóbb gyöt re lem nem a bel sô vagy kül sô ér ték, il let ve

ér ték te len ség kö zöt ti – el vi leg és lel ki leg tisz táz ha tó – kü lönb ség té tel bôl, ha nem 

a lé nye ge sze rint egyen ran gú két vég sô ér ték kö zöt ti meg ha son lás ból fa kad. Mert

fel tét len ér vé nyes ség gel bír egy részt a mi nô ség gon do lat, az esz me, az élet prog ram,

a terv tar tal mi sá ga, más részt – ép pen a sze mé lyi ség nek és a hit nek a pro tes táns

ere ze tû val lás fi lo zó fia, a pro fa ni zált üdv tan sze rin ti egy sé gé bôl kö vet ke zô en – ma -

gá nak az esz mény hor do zó szub jek tum nak az ön tu da ta és mél tó ság ér ze te, ön be csü -

lé se és mo rá lis in teg ri tá sa. Az, ami hez ra gasz ko dik, és ma gá nak a ra gasz ko dás nak

az élet esé lye. (Mint hogy – Max Scheler ki fe je zé sé vel – „nincs kö te les sé gül szol gá ló

nor ma té te le zô sze mély nél kül”.15) Ha va la me lyi ket ve szé lyez te tik, a dön tés bár me -

lyik fel adá sá ról: kép te len ség gé vá lik. Esz me és er kölcs hi te les együt te sé nek erô sza -

kos meg bon tá sa, dilemmatikussá tö ré se csak élet ál do zat tal – a „szent ség” már tí ri u -

má val – vagy a mél tó ság vesz tett (de az ön be csü lés meg té pá zó dá sát, fel ál do zá sát

az esz me ér de ké ben vál la ló) „hô si es” élet fenn tar tás sal el len sú lyoz ha tó, kom pen zál -

ha tó. Mert „lé nye gi leg ki zárt do log, hogy egyet len vé ges sze mély [...] egy for mán tö -

ké le tes pél dá ja le gyen a szent nek, a láng ész nek és a hôs nek. Ezért a vé ges sze mély

szá má ra megoldhatatlanmin den le het sé ges akaratiel len tét” – ír ja Max Scheler.16

Vagy esz me és éthosz élet nél kül, vagy a meg ôr zött élet szel le mi re mé nye – kény -

sze rû er köl csi ön iga zo lás sal. Az össze egyez tet he tet len „veritas dup lex” egyi ké nek

Né meth Lász ló Husz Já no sa, a má si ká nak Galileije le het mo dell je. (S a Galilei-drá -

ma két fé le be fe je zé se to váb bi kér dés hely ze te ket ex po nál: az ér tel mes nek és pers -

pek ti vi kus nak, il let ve az ér tel met len nek és pers pek tí vát lan nak lát szó er köl csi ál do -

zat ho za tal mi ben lé té rôl.)
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13 Uo., 32.

14 PAULER Ákos: Bevezetésafilozófiába. Bp., Pantheon, 1920, 117–120.

15 SCHELER, Max: Aformalizmusazetikábanésamateriálisértéketika. Ford. BERÉNYI Gá bor, Bp., Gon do -
lat, 1979, 855.

16 Uo., 880.



A sors dön tô vagy meg old ha tat lan konf lik tu sok ilyen faj ta sok ré tû sé ge ele ven

bizony ság Né meth Lász ló vi lág szem lé le té nek, szín mû vei, gon do la ti vagy eszme-

drámái vi lág ké pé nek alap ve tô és át ütô drá mai sá gá ra. Az er köl csi és az eg zisz ten -

ci á lis konf lik tu sok lé nye gi tra gi ku ma17 ele ve drá mai szi tu á ci ót te remt – nem csak

sze mély kö zi, ha nem sze mé lyen be lü li vi szony la tok ban is. (A „drá ma lel ke nem az

ese mé nyek, ha nem az em ber ví vó dá sa köz tük, [...] hogy va la mi drá ma-e vagy sem:

nem az ese mé nye ken dôl el, ha nem en nek a ví vó dás nak a for ró sá gán és igaz sá gán

[...] a drá mát drá má vá a lel ki tör té nés te szi. Iga zi szín pa da nem a vi lág, ha nem a lé -

lek... [...] Elég je len tôs-e az em ber, elég nagy-e az in du lat, meg rá zó-e a harc: ez az,

amit meg kell kér dez nünk. A nagy ne mes ség épp úgy meg bûn hôd het, mint a nagy

go nosz ság; at tól függ min den, hogy be le ti por-e a vi lág ba, ki hív ja-e az is te nek irigy -

sé gét” – szö ge zi le el ve it Né meth Lász ló a Dramaturgiaibabonák cí mû írá sá ban.18)

S a sze mé lyi ség ôr lô dé se egy szer smind po kol já rás is: me ta fi zi kai erôk meg nyi lat -

ko zá sa; „az iga zi drá mai ví vó dás nak kár ho zat-sza ga van”; „mert az is te nek né ha va -

ló ban nagy s ne mes va da kat, s a mi eszünk sze rint ke gyet len mó don ej te nek tôr be,

akár vég zet nek, akár pre des ti ná ci ó nak hív juk a há ló ju kat. Meg ha jol ni, de köz ben az

Örök Rend osz lo pa it is meg re cseg tet ni egy vad lá zon gás ban: is ten ká rom lás az is -

ten tisz te let ben, ez a drá ma in ge re Prométheusz és Szophoklész óta. S ez még in -

kább Sha kes pe a re-nél”.19

*

A vég sô eti kai ér té kek, ide ák drá mai szem lé le tét moz gó sí tó el len tét- és fe szült ség -

faj ták a dialogikus és a monoszituációs lét ál la po tok jel leg ze tes sé ge i nek pá rat lan

bô sé gé vel és ár nya la tos ré te ge zett sé gé vel nyil vá nul nak meg te hát Né meth Lász ló

szín já té ka i ban. (Ame lyek lí rai-me ta fo ri kus csi szolt sá ga és böl cse le ti gaz dag sá ga,

nyel vi-sti lá ris, esz té ti kai-po é ti kai és lé lek ta ni-in tel lek tu á lis te lí tett sé ge, sok ré tû sé ge,

vib rá ló pa ti ná ja amúgy is kü lön le ge sen le bi lin cse lô – nem kü lön ben gon do la ti-pél -

dá za tos vagy akár hit vi tá zó-esszéisztikus össze tett sé gük; s így vál nak a sors para -

bolikus, az asszo ci a tív ve re tes ség mestermûveivé, a klasszi ci zá ló mo dern ma gyar

drá ma re me ke i vé.) „Sors, vég zet, kö zös ség, ér de mes, nem ér de mes, mi ért, mi nek:

ezek azok a nagy amorf sza vak, ame lyek vissza osz lat ják a ká osz ba a lé lek épít mé -

nye it”20 – hang zik, a ré gi ma gyar ság nagy pro tes táns alak ja it meg ele ve ní tô drá mák

vi lá gá ra is ér vé nye sen. A némethi esz me vi lág min den lé nye ges moz za na tá nak kü -

lön hang súlyt ad, így pél dá ul – és kü lö nös kép pen – az Eklézsia-megkövetés(1946)

is. Mert Misztótfalusi Kis Mik lós olyan egyé ni ség, aki ben tö rek vés és mi nô ség való -

ban egy szer re lé nye gül ter mé szet té, aki a be tû met szô és könyv nyom ta tó mes ter sé -

get mû vé szet té fej lesz ti és fi no mít ja-ne me sí ti, aki nek a mun ká já ban szer ves egy sé get
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19 NÉ METH Lász ló: Drámaéslegenda = Uô: Kétnemzedék. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1970, 578–579.

20 NÉ METH Lász ló: SanRemó-inapló = Uô: Európaiutas. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1973, 738.



al kot a spi ri tu á lis, az esz té ti kai és a funk ci o ná lis: a hasz ná la ti és a hasz nos sá gi ér -

ték; „ars”, il let ve „telos” és „techné”. A mi nô ség for ra dal má ra ô is, ti pi kus polgárias

men ta li tás sal, ön tu dat tal és er köl csi ség gel. S ha igaz – amint Kósa Lász ló fej te ge ti –,

hogy a Max Weber-i ér te lem ben vett pro tes táns eti ka és ér ték rend hi á nya „jel leg -

ze tes vo ná sa a ma gyar or szá gi pro tes tan tiz mus nak”, mert bár a polgárias szel lem 

a ta nok ban ad va volt, „szé les kö rû ki bon ta ko zá sa” „a fel té te lek hi á nya mi att” nem

kö vet ke zett be a XVII–XVIII. szá zad ban:21 Kis Mik lós pél dá ja és igaz sá ga ép pen ehhez

az irá nyú, el nem ter jedt (mert gá tolt) pu ri tán (és nyu ga ti tí pu sú) pol gá ri-ér tel mi sé gi

prog resszi vi tás hoz kö tô dik. A weberi fo ga lom sze rin ti „asz ke ti kus pro tes tan tiz mus

hivatásetikája”22 a mun ka gaz da sá gi racionalitását és az el ide ge nít he tet le nül szub -

jek tív ösz tön zés sé erô sö dô fe la dat és kül de tés transz cen den ci á ját egyez tet ni kí vá nó

igé nyes ség gel te lí tô dik. Pro fán szak ér te lem, mívességet és ar tisz ti ku mot egye sí tô

szak tu dás és szak rá lis kötelességéthosz, célracionális el kö te le zett ség és val lá sos el -

szánt ság gal he ví tett vál la lás, vi lá gi és egy há zi szem pont rend szer öt vö zô dik benne:

ész és hit együt tes kész te té se.

A drá ma hôs Kis Mik lós, a Né meth Lász ló-i esz mény rend szer sze rint meg tes te sü lô

pró fé tai pél da-em ber üt kö zé se a fenn ál ló adott sá gok kal – a ne me si-fe u dá lis, ál lam -

egy ház sze rû in téz mé nyes ség gel és ha tal mas ko dás sal – tör vény sze rû, egy ben a le -

he tô leg mé lyeb ben tra gi kus. Misztótfalusinak még in kább sa ját kö ze gé tôl és még

in kább, még szo ro sab ban kö zös nek vél he tô ügyek ben kell el szen ved nie a sé rel me -

ket (rá gal ma kat, vá da kat, meg ve té se ket és a töb bit – olya nok tól, akik nek a köz vet -

len ér de ké ben mun kál ko dik, pél dá ul az egy szer re szép, kor rekt és so kak szá má ra

hoz zá fér he tô Bibliaki a dá sá val) –, mint akár Galileinek. Azok tá mad nak rá, akik hez

tar to zik vagy akik hez tar to zó nak te kin ti ma gát – leg alább el vi leg. S a foly to nos konf -

lik tu son (a jó aka rat ál lan dó aka dá lyoz ta tá sá val, meg seb zé sé vel és meg gya lá zá sá val

va ló szem be szál lás esély te len kény sze rû sé gén) túl me nô en a meg al ku vó bo csá nat -

ké rés, a meg nyo mo rí tó ge rinc tö rés sel egyen ér té kû „ek lé zsia-meg kö ve tés” gesz tu -

sá val a ma ra dék önér zet ke gyet len le rom bo lá sát is el kell vé gez nie. Nem csak az

esz me tar ta lom vál la lá sá hoz fû zô dô mo ra li tás, ha nem az at tól füg get len fun da men -

tá lis er köl csi ön azo nos ság is vég ve szély be ke rül ez zel a min den nél – a Galilei-fé le

„revocónál” is – sú lyo sabb ön meg alá zás sal; a szel le mi élet prog ram fenn tart ha tó -

ságá nak az el vi leg el kép zel he tô leg na gyobb árát kell meg ad ni a hu ma ni tás mél tó sá -

gá nak tel jes fel ál do zá sá val. Az esz me el vi sé ge és az er köl csi ép ség együtt pusz tul

az iden ti tás vál ság ban, az ala csony ren dû ség elôtt a kis sze rû ség ér de ke it el is me rô és

an nak ön bi zal mát táp lá ló meg aláz ko dás ban: a dignitás már tí ri u má ban (hogy a „há -

jas, gôg tôl, kár öröm tôl és fa ri ze u si ke vély ség tôl duz za dó szí vek közt ô, a leg tisz -

tább” állt fel „bû nö sül”23). S ezt te té zi a min dezt mo ti vá ló re mény, az élet foly ta tás
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21 KÓSA Lász ló: Egyház,társadalom,hagyomány. Deb re cen, Ethnica, 1993, 46–47.

22 WEBER, Max: Aprotestánsetikaésakapitalizmusszelleme.Vallásszociológiaiírások. Ford. GELLÉRI And -
rás et al., Bp., Gon do lat, 1982 Vö. „A köz vet len baj ban az egész sors nyo mást szá mon tar ta ni, a köz vet -
len fe la dat mö gött üd vös sé günk nagy ügyét haj szol ni nem il lu zi o niz mus. A re for má ci ó ról ír ják, hogy
ép pen mert val lá sos üggyé tet te a kö te les ség tel je sí tést, óri á si er köl csi erô for rá sa lett a pol gár ság gya -
kor la ti elô re tö ré sé nek.” NÉ METH: MagyarságésEurópa.i.m. (1989), 335.

23 NÉ METH Lász ló: Eklézsia-megkövetés = Uô: Szerettem az igazságot I–II. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi,
1981, II, 236.



ku dar ca: a fi zi kai össze rop pa nás, a tes ti össze om lás ka taszt ró fá ja. (Ezért mond hat -

ta Né meth Lász ló er rôl a ta lán leg ke se rûbb da rab já ról – az 1946-os ke let ke zé si év

sa ját sze mé lyét érin tô, kín zó kö rül mé nye it is fel idé zô önéletrajzisággal: „ba rá ti fel -

szó lí tá sok ra volt vá lasz, hogy írá sa im meg ta ga dá sá val vá sá rol jam meg nyu gal ma -

mat. Misztótfalusi Kis Mik lós meg tet te, s mi lett ek lé zsia-meg kö ve té sé nek a kö vet -

kez mé nye?”24)

Kis Mik lós al ka tá ban a vir tus ma kacs sá ga, a düh és a – „ká rom ko dás” és „imád -

ko zás” össze ol va dá sá ra uta ló – szen ve dély ki hív ja a vég ze tet; a „sor sa [...] a ter mé -

sze te”25 (ahogy a tô le va ló bi zo nyos ide gen ke dé sét be val ló fe le sé ge fo gal maz za).

Más fe lôl vi szont – Grezsa Fe renc ér tel me zé sé ben – „a sze rep vá lik al ka tá vá. Az esz -

me meg va ló sít ha tó sá ga, esé lye ége ti én jé be az egyet len le het sé ges ma ga tar tást.

Sor sa – a ter mé sze te? Épp for dít va igaz. Jel le mé vel a vi szo nyok hoz al kal maz ko dó

hôs”; „Kis Mik lóst nem az al ka tá ba írt sors, ha nem a tár sa da lom va ló sá gos erôi ôrlik

föl”.26 A szen ve dély igaz sá ga és az igaz ság szen ve dé lye min den eset re a lé lek au to -

nó mi á ját szi lár dít ja; iga zán il lik a ti pog rá fus ra, ami rôl a drá ma be li Galilei-pör ben

részt ve vô egyik bí bo ros el íté lô en nyi lat ko zik, így fa kad va ki: „nem va gyunk pro -

tes tán sok, hogy mind a ma gunk fe jé vel gon dol koz zunk”.27 Kis Mik lós ön fe jû sé ge

azon ban nem zár ja ki az akár két sé ges ki me ne te lû en ged mény té telt sem. Ha son ló an

a Ku rá tor Zsó fi esz mei – és lel ki, ka rak te ro ló gi ai – ro ko ná nak te kint he tô Beth len

Ka tá é hoz, az át kos és át kot szü lô ön fel adás ba haj tott „pro tes táns Antigonéhoz”, aki

„Ár va” lé té re, „bu kott éle té vel is köl dö ke tu dott len ni egy meg pró bált tar to mány -

nak”28; vagy az új ra kez dés re min dig ké pes Apáczaiéhoz, akit ma kacs „ide a liz mu sa”

„szin te még a ha lá los ágyán is új, s a ku darc ará nyá ban nö vô vál lal ko zá sok ra ösz -

tö kél te”.29 Meg ala po zot tan ír hat ta Né meth Lász ló Negyvenév cí mû ön élet raj zi pá -
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24 NÉ METH Lász ló: Adrámákelé = Uo., I., 13.

25 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 242, 245.

26 GREZSA Fe renc: NémethLászlóvásárhelyikorszaka. Bp., Szé pi ro dal mi, 1979, 132–135. Vö. „A sa ját ko -
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Lászlóésa„régimagyarság”=IrodalomtörténetiKözlemények, 1959, 2. sz., 305. „Kis Mik lós drá má já -
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a Galileielôtt” – „az élet vagy az üd vös ség el sôbb sé gét, a ma kacs ki tar tást vagy az ön meg ôr zô komp -
ro misszum di lem má ját” fir tat va. CSÛ RÖS Mik lós: NémethLászlódrámái = Uô: Költôk, írók,mitológiák.
Mis kolc, Felsômagyarország, 2004, 136. „Né meth Lász ló drá má i nak, de egész élet mû vé nek köz pon ti
mo tí vu ma, az át la gos nál ne me sebb mi nô ség ön vé del mi küz del me az ôt nem ér tô kö zeg gel”; „Sze mé lyes
üd vös ség ügye nyer ki fe je zést min den egyes da rab já ban, s ez el vá laszt ha tat lan tár sa dal mi-em be ri kül -
de té sé tôl, az el kép ze lé sé ben élô ne me sebb em ber lé tért va ló tö ret len, hi va tás sze rû mun kál ko dás tól.”
GÖRÖMBEI And rás: AdrámaíróNémethLászló–felülnézetbôl = Uô: Aszavakértelme. Bp., Püski, 1996,
140., 141. „Misztótfalusi Kis Mik lós – a kény sze rí tés nek en ge del mes ked ve – meg gyô zô dé se el le né re
meg kö ve ti az ek lé zsi át, de be le hal eb be a szé gyen be. Husz bû ne – sa ját ön iga zo ló val lo má sa sze rint –
az volt, hogy a lát ha tó egy há zon ke res te a lát ha tat lan arc vo ná sa it. Misztótfalusié pe dig – szin tén sa ját
val lo má sa sze rint – az, hogy a kis Er dély zsa lu it a vi lág ra akar ta ki nyit ni, hogy föl fe lé akart men ni ott,
ahol min den le fe lé ment.” GÖRÖMBEI And rás: AdrámaíróNémethLászlódilemmái.Azigazságszeretet
drámáiról = Uô: Irodalomésnemzetiönismeret. Bp., Nap, 2003, 148. „Kis Mik lós tör té ne te mint ha csak
a ma gyar »Galilei-drá ma« vol na.” TAR JÁN Ta más: NémethLászló: Ek lé zsia-meg kö ve tés = Uô: Százszor-
színház.Bp., Mag ve tô, 1983, 238.

27 NÉ METH Lász ló: Galilei= Uô: Szerettemazigazságot.i.m. (1981), II., 317.

28 NÉ METH Lász ló: BethlenKata = Uô: Kisebbségben.i.m. (1942), I–II., 285–316.

29 NÉ METH Lász ló: Adrámákelé = Uô: Szerettemazigazságot.i.m. (1981), I., 14.



lya tör té ne té ben: „az er dé lyit tar tot tam a ma gyar ság leg ér té ke sebb s leg tra gi ku sabb

ágá nak”.30

Ha son ló szel lem ben íród tak az ugyan eze ket a té má kat fel dol go zó – er dé lyi szer -

zôk tôl szár ma zó – más drá mák is: mind sze mé lyi ség au to nó mia és mo rá lis iden ti tás -

vál la lás, mi nô ség esz mény és nép szol gá lat ér ték szin té zi sét dom bo rít va ki (ha nem

egya zon ma gas esz té ti kai szin ten is) ezek ben a pél da ál lí tó tör té nel mi ala kok ban.

Kovách Ala dár Apáczai-drá má ja (Téli zsoltár, 1940) – idô ben meg el ôz ve Né meth

1955-ös Apáczaiját – hol lan di ai je le ne tek kel kezd ve kí sé ri vé gig hô se élet pá lyá ját,

így ad va meg je le ní tett ke re tet az el uta sí tott em be ri-szel le mi le he tô ség okoz ta fáj -

dal mas hi ány ér zet foly to nos sá gá nak. Mert Apáczai nem egy sze rû en a hol lan di ai pro -

fesszor ság külsôdleges si ke ré rôl mon dott le, ha nem mû vek meg al ko tá sá nak a belsô

ön ér té ké rôl; el hagy ta „nem a be csü lést, a ka ted rát, a bol do gu lást”, ha nem „a fér fi

leg erô sebb fáj dal mát, a mû vet”, amit nem ír ha tott meg töb bé.31 A lel ki kom pen zá -

ció a gyer me kek be ve tett hit – a „pe da gó gi ai érosz” ha lál meg ve tô ener gi á ja: mint

Né meth Lász ló nál is. Né meth „apos to li” hô se („tu dás és szép ség szekulumokon

átzen gô éne ké nek”32, a „nem ze ti lé lek nek”33 el hí vott meg tes te sí tô je) – a tu do mány -

nak, a ta ní tás nak mint „elô ta nu lás nak” és a sa ját né pét föl eme lô anya nyel vi mû velt -

ség ter jesz té sé nek a meg szál lott ja („ma gát ége tô szent em ber”34, „aki a szí vé ben

levô menny or szág gal akar ta ezt a szo mo rú föl det be ol ta ni”35) – a nagy gon do la tot

Is ten su gal ma zá sá nak te kint ve („ami ott fönn van, az itt lenn is van... Mint gon do -

lat”;36 „Az erôt a fe la dat tól, az Is ten tôl kap ja az em ber”37), ha lá los be te gen is bí zik

az ér te lem vi lá gos sá gá nak to vább örö kít he tô sé gé ben, jö vô jé ben: „Az em ber se hol

sem le het könnyeb ben vir tu sos bölcs, de még vi dám is [...] mint a ha lá los ágyán.

Ma gán már úgy sem se gít het, de az em be re ken át, az zal, amit az em lé ke ze tük be ír...

ta lán va la mics két”38; „A fel vi lá go so dás, mint Is ten lel ke, oszt ha tat lan, s aki an nak 

a ka to ná já ul sze gô dött, ha ma ga sár ba-vér be bu kik is, a töb bi ek majd gyôz nek he -

lyet te is.”39 A rá ci ó nak, a sza bad gon dol ko dás nak és a má sok „se gí té sé nek”, „oko sí -

tá sá nak” transz cen dens szen te sí tett sé ge: in nen szár maz nak az independens esz -

mék kel meg vá dolt puritánus-pres bi te ri á nus Apáczai tár sa da lom kri ti kai né ze tei is

(pél dá ul „A tu do mány ban épp ez a szép, hogy egy szeg let koc ká já ban is több mél -

tó ság és ma ra dan dó ság van, mint az em be ri becs vágy s vé reng zô kedv egész te át -
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30 NÉ METH Lász ló: Negyvenév.i.m. (1974), 56.

31 KOVÁCH Ala dár: Télizsoltár. Bp., Bo lyai Aka dé mia, 1940, 92.

32 NÉ METH Lász ló: Apáczai= Uô: Szerettemazigazságot.i.m. (1981), II., 744.

33 Uo., 741.

34 Uo., 728.

35 Uo., 741.

36 Uo., 736.

37 Uo., 740.

38 Uo., 738.

39 Uo., 740.



ru má ban”40) – ame lye ket Páskándi Gé za is ár nyal tan tematizál és áb rá zol Tornyot

választok (1973) cí mû (és a mû elô sza vá nak val lo má sa sze rint a Né meth-drá ma el -

ol va sá sa nél kül ké szült41) szín da rab já ban. „A hit is erô sebb lesz, ha az ész pró bá ja

edzi!”;42 „Az ész te mér dek új ér vet ad hat a hit nek, hogy az még erô seb bé le hes -

sen”;43 „Az ész ha tal má val Is ten ha tal mát szol gá lom és mon dom”;44 „A tu do mány

nem ép pen úgy min den kié, mint az igaz Is ten be ve tett hit?”45 – ér vel (mond hat ni:

Né meth Lász ló-i szel lem ben) Apáczai Páskándinál. Az új ra kez dés heroinája Né meth

Lász ló BethlenKatá ja (1939) is, aki a kö nyör te len és két ség be ej tô sors csa pá sok, sé -

rel mek kö ze pet te jut el a szol gá lat er kölcs, a te vé keny oda adás ma gas ren dû sé gé ig

– nem csak vir rasz tó ra gasz ko dás sal ôriz ve, ha nem át ala kít va-át ne me sít ve is a kez -

det ben szin te gör csö sen me rev önér zet tel, a sza bad aka rat és a val lá si hû ség ön el -

vû sé gé vel vé dett ér ték tar tal ma kat. Né meth a ró la szó ló tri ló gia ter vét nem vál totta

va ló ra (csak az el sô résszel ké szült el). Ko csis Ist ván monodrámája (BethlenKata,

1976) vi szont vé gig kö ve ti ön azo nos ság nak és ön tör vé nyû ön épí tés nek ezt az egész

élet fo lya ma tát: a gyógy ító, az ok ta tás- és kul tú ra pár to ló mun ká ba me rü lô erô fe szí -

té se kig. S az ugyan csak az el len sé ges kör nye zet tel vi as ko dó Misztótfalusiról szü le -

tett drá mák szin tén erô tel je sen ex po nál ják azo kat a gyöt rel mes di lem má kat, ame -

lye ket Né meth Lász ló is ki éle sí tett. Sza bó La jos Mentségé ben (1970) a több szö rö -

sen, mél tat la nul meg alá zott Kis Mik lós (akit nem pusz tán mun ká ja irigy és os to ba

aka dá lyo zá sá val pró bál meg az el le ne ger je dô rossz in du lat, ha nem még a bo csá nat -

ké rés re va ló kép te len-el ké pesz tô kény sze rí tés sel is) már amsz ter da mi vá lasz hely -

ze té ben egy faj ta ab szurd tra gi kum ré sze sé vé vá lik. Szin te har col azért, hogy el há -

rít has sa az ígé re tes kül ho ni kar ri ert kí ná ló biz ta tá so kat: ha da ko zik az erôs kö dô jó -

aka rat tal, csak hogy bel sô pa ran csá nak (mint egy kö te les ség val lá sá nak) ele get té ve

ha za tér hes sen – tönk re te vôi kar mai kö zé. Aka rat la nul bár: si et hes sen vég ze te elé.
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40 Uo., 719. Vö. „A puritánusok fel fo gá sá ban a bûn sö tét sé gé bôl a hit vi lá gos sá gá ra éb re dô lé lek ab ban
ta lál ja meg sza bad sá gát, hogy en ge del mes ke dik a te rem tô tör vé nye i nek. Ha az em ber meg is me ri a ter -
mé sze tet, az al ko tó tör vé nye i nek en ge del mes ke dik. Apáczai MagyarEncyclopaediájában a puritánus
eti ka és te o ló gia mint »gya kor la ti fi lo zó fia« és bel sô hit az Is ten re, em ber re és az ô dol ga i ra vo nat ko -
zik. Max Weber szo ci o ló gi ai ta nul má nya i ban ki mu tat ta a puritánusok te vé keny sé ge és a tô kés fej lô dés
kö zöt ti kap cso la tot. A pu ri tán egy sze rû ség, szor ga lom és el hi va tott ság ér zé se a pol gá ri fej lô dést se gí -
tet te elô. A pol gá ro so dó tár sa da lom nak a ré gi kö tött sé gek tôl men tes, önál ló an cse lek vô és gon dol ko dó,
»be lül rôl irá nyí tott« em ber tí pus ra volt szük sé ge, aki mun ká ját er köl csi je len tô ség tu dat tal vég zi. A pu -
ri tánus ön ma gát a jó ügy kép vi se lô jé nek, el len fe lét a rossz kép vi se lô jé nek érez te. A jó és a rossz fe szült -
sé gé ben élt, ez adott ér tel met éle té nek, emelt gá tat vá gya i nak és ösz tö ne i nek, a lé lek sza bad sá gát 
a mun ká ban, ön meg tar tóz ta tás ban, meg is me rés ben érez te meg va ló sul ni. A pu ri tán eti ka sem Apáczainál,
sem kor tár sa i nál nem »te o ló gi ai ko lonc ként« kö tô dött a karteziánus fi lo zó fi á hoz, ha nem a lé lek sza -
bad sá gá nak »gya kor la ti fi lo zó fi á ja« volt.” FÁBIÁN Er nô: ApáczaiCsereJános. Ko lozs vár, Da cia, 1975,
136–137.

41 PÁSKÁNDI Gé za: Vendégség.Tornyotválasztok. Bp., Mag ve tô, 1973, 103. Az esz mei-gon do la ti kap cso -
ló dá sok ról lásd MÁR IÁS Jó zsef: ApáczaiCsereJános–kettôsmegközelítésben.Azonosságokéskülönbö-
zôségekNémethLászlóésPáskándiGézaApáczai-drámájában=Szabolcs-Szatmár-BeregiSzemle, 2001,
3. sz., 309–313. Lásd még PÉN ZES Ti borc Sza bolcs: „miértinduljakamúltbamásoktólkölcsönzöttálta-
lánosításokkal?”NémethLászlóApáczai-drámájánakszövegforrásai=Nemzet–sors–identitás. Szerk.
PAPP Ág nes, SEBÔK Me lin da, ZSÁ VO LYA Zol tán, Bp., KRE – L’Har mat tan, 2015, 101–113.

42 PÁSKÁNDI: i.m. (1973), 168.

43 Uo., 173.

44 Uo., 181.

45 Uo., 172.



A di csô ség el fo ga dá sa he lyett küzd – elô re ugyan nem lá tott – bu ká sá ért.46 Ve ress

Dá ni el Amegtévesztett (1993) cí mû monodrámája pe dig az ek lé zsia kö ve tés utá ni

lel ki ál la po tá ban idé zi fel az ön nön gya lá za tát, a „pré da sor sot” – a pol gá ri ön tu dat,

buz ga lom, mes ter ség és eru dí ció go nosz meg csú fo lá sát – ke ser gô hô sét.

*

Misztótfalusi va la mi ért vál lal ja a vál lal ha tat lan nak tet szôt, az ön fel adás – ro ha mo -

san bebizonyosuló – kép te len sé gét, le he tet len sé gét. Ép pen nem a me rev hajt ha tat -

lan ság vi szi be le ab ba a meg szé gye ní tô, a „Vir tust meg gyöt rô”, az „Is tent ki csú fo ló”

hely zet be, amely „utol já ra Gaz só Pis ta” osz tály ré sze volt – hogy az Úr asz ta la elé já -

rul jon –, mert „ré szeg sé gi ben egy lá nyon erô sza kot tett”.47 (Az er dé lyi nép rajz tu dós,

Ba ra bás Lász ló ki mu tat ja, hogy a ki re kesz tés és az egy ház kö ve tés szo kás tra dí ci ó ja

mint bün te tô el já rás – el sô sor ban a pa ráz na ság, a kor hely ke dés, a nyil vá nos bot -

rány oko zás stb. bû né ben el ma rasz tal ha tók kal szem ben – Er dély ben, ha ti tok ban is,

szin te a mai na pig fenn ma radt.48)

Mi az te hát, ami egy ilyen mér té kû meg aláz ta tás el vi se lé sét lel ki leg meg en ge di?

A pol gá ri és zsze rû ség, a hír név mél tó sá gát szem elôtt tar tó pro fán és jó zan meg -

fon to lás alig ha; az in kább a sze mé lyes ér de ket vé del mez né, s pél dá ul az el ter ve zett

(a „po kol mal mai”49 kö zül tör té nô) ki ván dor lás tény le ges sé gét mo ti vál ná. A Mentség

egy mon da ta jel zi, hogy hon nan ered az a csa lá di és köz na pi kö te les sé get fe lül mú -

ló, dön tô lel ki több let, amely a ra ci o ná lis vagy eti kai érv vel már nem tá mo gat ha tó

ma ra dás ra szó lít: „Is te nem re in kább, mint egyéb re te kint ve ha lasz tom még is az

extremumot.”50 A drá má ban is az „Is ten hang ja” az, „ami az em bert vi szi”, s amely

„nem is mer késônt és ko ránt”,51 és a leg mé lyebb tu sa ko dás a köz vet len Is ten-

viszony ban zaj lik; „az én dol gom ez, Is te né s az enyém, asszony és kölök nél kül [...]

hagyj en gem a lel kem mel magam”52 – fa kad ki a nyom dász. S mi a meg fel leb bez he -

tet len, vég sô su gal lat tar tal ma en nek a bel sô hang nak, en nek a szokratészi „foné tisz

daimoniosznak”?53 Mond hat juk: az im már gyû lö le te sen el len sé ges sé vált sa ját kö zös -

ség to váb bi fel tét len szol gá la ta. A „ha zá ja ja vá ra tel jes lé lek kel igye ke zô sze gény

le gény”54 ma gyar ság sze re te te és nem zet szol gá la ta. Azé az em be ré, aki – Mol nár Jó -
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46 „Vesz té be” ro han va, „fel ál do zód va”, a „sû rû sö tét ség ben” „nép ének éb resz tô je ként”; „a nagy vi lág di csô -
sé ge he lyett, a vég zet nek is ele jé be men ve”. SZA BÓ La jos: Mentség.Bu ka rest, Kriterion, 1972, 23., 27.,
47., 60., 76.

47 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 227–228.

48 BA RA BÁS Lász ló: Eklézsiakövetésaszékely„protestánsszentföldön” = Uô: Kapunbelül,kapunkívül. Ma -
ros vá sár hely, Impress, 2000, 16–36.

49 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 221.

50 Idé zi MOL NÁR Jó zsef: MisztótfalusiKisMiklós. Bu da pest, Ber lin, Ba las si – Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem, 2000, 364.

51 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 217.

52 Uo., 228.

53 NÉ METH: A„vallásos”nevelésrôl.i.m. (1974) 18.; NÉ METH: Kéttemplomközt.i.m. (1989), 469.

54 MOL NÁR Jó zsef: i.m. (2000), 321.



zsef Misztótfalusi-mo nog rá fi á ja sze rint – „cso dá la tos lel ki e rô re val ló” mó don „bé nult

kéz zel, láb bal, több nyi re ágy ban fek ve, egy re csök ke nô tes ti erô vel, meg ma radt ép

el mé jé vel, de be széd hi bá val, to vább ra is irá nyí tot ta a nyom da mun ká ját”,55 Né meth

Lász ló mû vé ben pe dig az utol só pil la nat ban is en gesz tel he tet le nül vá do ló szó val

ke ser gi: „de még a túl vi lá gon sem al szik el az én kí nom ez el len a nem zet el len”.56

A pa ra dox „devotio” pél dá za ta ez.57 Az ere den dô en nem ra ci o ná lis ra gasz ko dá sé –

egy nép hez, egy szü lô hon hoz. Ami Is ten–ész–au to nó mia lo gi kai so rá ba mint konk -

rét in do kot, köz vet len ér tel mi ma gya rá za tot nem nyúj tó transz cen dens elem il lesz -

ke dik. Az ön fel ál do zó ha za sze re tet (fé lig ro man ti kus, fé lig de he ro i zált és na tu rá lis)

me ta fi zi ká ja, amely a kö tô dést már nem egy sze rû ér ze lem- vagy ér te lem sze rû sé -

gé ben, ha nem (a misz ti kus irracionalitással érint ke zô vagy azt fe lül is mú ló): is te ni

lé nyeg sze rû sé gé ben de monst rál ja. A nem zet esz me, a vir tu á lis nem ze ti ér ték ide ál, 

a nem zet hez tar to zás, a fel tét len hû ség esz mé nye és el ve (ez a va la mi be lát ha tó

erköl csön tú li er köl csi szubsz tan cia) így mint egy szent ség gé magasztosul, meg kér -

dô je lez he tet len né szakralizálódik. S ha nem a leg vég sô is te ni abszolútum he lyé re is,

de az az zal leg szo ro sab ban össze kap cso ló dó relativizálhatatlan ön ér té kek so rá ba

emel ke dik; a hi po te ti kus nem zet ér ték örök, el kö te le zô lé nyeg fenn ál lás ban meg mu -

tat ko zó, szubszisztenciális igaz ság ér vényt nyer. Az antropologikumban gyö ke re zô

Is ten-él mény el ide ge nít he tet len és meg ha lad ha tat lan ré sze a kol lek tív iden ti tás tól

va ló el sza kít ha tat lan ság, ami kor a tény le ges kö zös ség nagy részt csak gyil ko san el -

len szen ves tud len ni. Ady nál így nyi lat ko zik meg az am bi va len ci á nak ez a misz té -

ri u ma: „Utá la tos, sze rel mes ná ci óm”. Né meth Lász ló nál Kis Mik lós ki je len té sé ben

így: „egy em ber leg ne he zebb mun kái [...] a ma gá val ví vott órák, me lyek ben ér de ke

el le né re is a jó ra állt rá”.58 Csoóri Sán dor ide ta lá ló meg ál la pí tá sá ban pe dig így: „ma -

gyar az, aki az ér de kei el len is ma gyar akar ma rad ni”.59

Az Apáczai-drá má ban a fô hôs Bo ros Já nos fô ka pi tánnyal be szél get, imígyen:

„Apáczai: Mert ke gyel med bölcs vi lá gi em ber ként min dig a ma ga ja vát néz te. Bo ros:

S ke gyel med ki ét? Apáczai: A nem ze tét. Bo ros föl ka cag: A nem zet? Hol van az, Apá -

czai uram? A csil la gok ban.”60 Ezt ma ga Apáczai vagy a töb bi szen ve dô er dé lyi ma -
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55 Uo., 388.

56 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 246.

57 Olyan, észszerûtlennek tet szô ál do zat ho za tal, amely nem egy sze rû en ön ér de ket, ha nem a sze mé lyi ség
leglényegéhez tar to zó (akár leg szen tebb nek te kint he tô) szel le mi ér té ke ket vesz te get el; mint ha va la mi
sze rel mi – sze re lem hez ha son ló – vagy azon is tú li kész te tés nyo mán. „Tu dom, hogy magam nyo mo rí -
tot tam el az em bert, a tu dóst is magamban. A nem ze tem hez va ló mér ték te len és so ha nem vi szon zott
nagy sze rel mem mel” – vall ja meg Apáczai. NÉ METH: Apáczai.i.m. (1981), 743.

58 NÉ METH: Eklézsia-megkövetés.i.m. (1981), 242.

59 CSOÓRI Sán dor: Szállaalápoklokra. Mis kolc, Felsômagyarország, 1997, 93. Az er dé lyi te o ló gus-ki sebb -
ség ide o ló gus Lász ló De zsô szép meg fo gal ma zá sa sze rint: „A vi lá gon – ha sok or szág ba van is szét sza -
kít va és széj jel szór va – csak egy ma gyar ság lé te zik. Van egy em ber faj ta, ame lyik nek mil lió és mil lió
egye dét va la mi meg fog ha tat lan ha ta lom ar ra kény sze rí ti, hogy ak kor is ma gyar nak vall ja ma gát, ha
abból ká ra szár ma zik” LÁSZ LÓ De zsô: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok
1929–1940. Ko lozs vár, Minerva Mû ve lô dé si Egye sü let, 1997, 77–78.

60 NÉ METH: Apáczai.i.m. (1981), 686–687.



gyar pro tes táns drá ma hôs sem mond hat ta vol na szeb ben. A nem zet – a csil la gok -

ban. Ha már más hol nem is: ott min den képp.61
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61 Vö. mind ez zel: „Hû ség ez ma gunk hoz s hû ség az em be ri hely hez, mely re ki té tet tünk: lel künk bôl nyí ló
ak na, ame lyen ôse ink lel ke, kör nye ze tünk sugalma, faj tánk sor sa, az em be ri ség ál mai, a koz mosz rendje
s az un szo ló Is ten tó dul fel, hogy tet te in ket a nagy Egész ja vá ra meg ha tá roz za.”; „... a sza bad ság ez 
a hû ség – a leg tel je sebb sza bad ság, amely a leg tel je sebb meg kö tött ség. Az em ber min dent úgy tesz,
ahogy akar, s az egész vi lág kö ti, hogy sem mit se te hes sen más képp.”; „Min den lé lek ma gá ban hord ja
a Min dent, ahogy min den fa a ter mé sze tet. A hû ség épp ar ra va ló, hogy ve le az em ber a ma ga nö vés -
ter vét, a ma ga vi lá gát, az em be ri sé get haj tó ti tok rá esô sza vát, a ma ga is te né ben az Is tent óv ja, ki hall -
gas sa és meg ért se.”; „A ma gyar kul tú rát, in kább mint bár mely má si kat, a hû ség hoz ta lét re. A leg jel leg -
ze te sebb ma gyar mû ve ket nem a ma gyar tár sa da lom kö ve tel te ki: hû ség bôl szü let tek.”; „A ma gyar val -
lá sos ér zés ben, a Pázmányokéban épp úgy, mint a Beth len Ka tá ké ban, min dig volt va la mi ko nok, ízes
ko pár ság, mely nem ab ból szí színt, amit el kép zel, ha nem ami hez ra gasz ko dik. Ke ve sebb volt a szár -
nya, és több a gyö ke re, az Is ten a »gon do la tai al ján« volt, s nem az imád sá gai fö lött.”; „... a ke resz tény
kul tú ra ezt az ere den dô koppányi sza bad sá got csak hû ség gé ne me sí tet te.” NÉ METH Lász ló: Kultúraés
hûség = Uô: Életmûszilánkokban.i.m. (1989), I., 595–599.





Smid Ró bert

„Inkábbcsakéletprogrambólgyûlölt”
AgyászmintnormasértôidentitásképzésNémethLászlóregényében

„Ahogy a te me tés sel a hol ta kat a föld be he lyez zük nyu god ni, úgy a gyásszal

ma gunk ban he lyez zük ôket nyu ga lom ba.”1 (Robert Pogue Harrison)

Né meth Lász ló re mek ap ro pót szol gál ta tott a ho ni iro da lom tu do mány ban je len lé vô

nem tu do má nyos jel le gû vi tá kon ke resz tü li re zer vá tum épí tés re.2 Ezért nem sze ren -

csés akár po zi tív, akár ne ga tív fel hang gal Né meth Lász ló lé lek áb rá zo lá si ér zé keny -

sé gét va la mi lyen esz té ti kai ide o ló gia szol gá la tá ba ál lí ta ni, hogy azt az tán tár sa da -

lom kri ti ka ként, nemzetkarakterológiai szó lam ként vagy a pszi chés al ka tok rez dü lé -

se i nek le nyo ma ta ként le hes sen azo no sí ta ni. Vi szont a fik ci ó ban je len lé vô lé lek rajz

prózapoetikai vo ná sa it sem ér de mes el vá lasz ta ni az élet mû töb bi ré szé tôl, ezért

sa ját hoz zá já ru lá som azon pro jekt hez, amely Né meth Lász ló he lyét kí ván ja azo no -

sí ta ni a ma gyar mû ve lô dés tör té net ben, tudáspoetológiai szí ne ze tû: az iro dal mi szö -

veg ant ro po ló gi ai ho ri zont ját vizs gál va3 a Gyászt nem az esszéisztikában meg fo gal -

ma zott gon do la tok, vi szo nyok vagy ma ga tar tás for mák szó csö ve ként ol va som, ha nem

a ha lál hoz kö tô dô kul tu rá lis gya kor la tok textuális ér vé nye sü lé sét elem zem a gyász

tör té ne ti alak za tán ke resz tül a re gény ben.

A Gyász új ra ol va sá sá nak ak tu a li tá sát egy részt in do kol hat ja a ha lál hoz va ló meg -

vál to zott vi szo nyunk ana li ti kus meg kö ze lí té se és poetikájának új já élesz té se a kor -

társ ma gyar és eu ró pai, va la mint ame ri kai iro dal mak ban. Bennük a ha lál olyan alak -

za tok kal kap cso ló dik össze, mint a túl élôk szé gye ne, az el hall ga tás vagy a rutini zált,

sa ját élet iránt ér zett ide gen ség – szem ben az olyan ha gyo má nyos be ál lí tó dá sok kal,

mint az öreg ség vagy a vesz te ség. (Sôt, elôb bi ép pen az élet meg élt sé ge ként ren -

del ke zik sa já tos vi ta li tás sal.)

Más részt a kul tú ra tu do mány ban a ha lál vizs gá la ta ma nap ság azért is nép sze rû

té ma, mert nyel vi ta pasz ta lat ként meg kö ze lít ve, a tró pu sok sa já tos di na mi ká ját

biz to sít ja (ki be szél het a ha lál ról és a ha lál ban), de a ha lál lát ha tó sá ga mint ha ta -

lom tech ni kai esz köz vagy a tö me ges ha lál kons tans fe nye ge tô ál la po ta (pél dá ul az
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1 HARRISON, Robert Pogue: The Dominion of the Dead. Chi ca go, The University of Chi ca go Press, 2003, 50.

2 „[A]mi lyen fo lya ma tos, épp oly ter mé ket len az ön kö ré ben for gó Né meth-re cep ció ho ri zont moz gá sa. [A]z
örö költ kétosztatúság sze man ti ká já ból ki nem moz du ló ön meg ér tés nem csak ugyan er re kény sze rí ti 
a di a ló gus part nert, ha nem ön ma gát is meg foszt ja an nak be lát ha tó sá gá tól, hogy sa ját iga zát csak egy
ér vé nyé ben is mél tá nyolt má sik igaz ság ide gen sé gén te he ti iga zán pró bá ra. [...] Hogy mi ként ho zunk
vissza va la mit a je len be, min dig applikatív üze ne te an nak is, va la mely vál to zat la nul ha gyott tra dí ci ó -
ra bíz zuk-e rá ma gun kat, vagy pe dig reánk bí zott ként akar juk új ra ér te ni mind azt, ami bôl elô ze tes meg -
ér té se ink szár maz nak.” KUL CSÁR SZA BÓ Er nô: Arc és ká non. Az ön ér tel me zés (nyel vi) ese mé nyei az Em -
ber és sze rep ben = Uô: Szö veg, medialitás, fi lo ló gia. Köl té szet tör té net és kulturalitás a mo dern ség ben. Bp.,
Aka dé mi ai, 2004, 217.

3 Ennyi ben Kul csár Sza bó azon vál lal ko zá sát foly ta tom – né hol ki egé szít ve és ki ter jeszt ve, új ra ért ve, ese -
ten ként kri ti zál va –, amely nek ke re te in be lül a for du la tot je len tô Iszonyt és az azt kö ve tô Ir ga lom és
Ége tô Esz ter re gé nye ket ele mez te a Né meth ér te ke zô pró zá já ban ki fej tett „al kat”, „sze rep” és „prog ram”
fo gal mak men tén. Uô: A pél dá vá emelt sze rep re gé nyei. A re gény író Né meth Lász ló az Iszony for du la ta
után = Tiszatáj, 1986, 3. sz., 51–63.



öko ló gi ai katasztrófaszcenáriók vagy a ter ror cse lek mé nyek ki szá mít ha tat lan sá ga

mi att) is a kor társ episztemológia ural ko dó diszkurzív fi gu rá i ként ér zé kel he tôk. Az em -

lí tett té nye zôk a ha lál kap csán egya ránt érin tik az elbeszé lés el méleti és a tár sa dal mi

ho ri zon to kat, még pe dig egy olyan re gény ben, mint Né meth Gyá sza. Hi szen a má sik

ha lá lá ból ere dô, ám de a hét köz na pi vesz te sé gen jó val túl nö vô gyász ta pasz ta la tát

ra gad ja meg; a nyel vi és tár sa dal mi as pek tu sok össze kap cso lód nak, ho va to vább:

egyik a má sik ra épül.

Bár az ed di gi ér tel me zé sek je len té keny ré sze az eti kai kri ti ka kér dés irá nyai men -

tén tá jé ko zó dott a Gyászt vizs gál va, ami kor a ma gyar fa lu szociokulturális vi szo -

nya i nak ar che o ló gi á ját,4 a nôi sze rep tör té ne ti szi tu ált sá gát (ide ért ve az an tik min -

ták reenaktálását is)5 vagy ép pen a lé lek ta ni fo lya ma tok áb rá zo lá sát6 emel te ki a re -

gény bôl mint a be fo ga dás emi nens té nye zô it, vi szony lag ke vés ref le xió ér ke zett

ar ra, hogy a fô sze rep lô, Ku rá tor Zsó fi a gyász mun ka ered mé nye ként az iden ti tá sát

ép pen sa ját tó nu sá nak és az el be szé lôi szó lam nak a foly to nos interakciója ál tal ké -

pe zi meg. Ezért elô ször a ha lál és az el be szé lés vi szo nyá ra te szek ref le xi ó kat az iro -

da lom fe lôl, majd, má sod szor, fel tá rom a ha lál és a gyász el vá lasz tott sá gát, ez ál tal

pe dig az utób bi ön ger jesz tô ak tu sa i nak diszkurzív-diegetikus kondícióit a re gény ben,

ame lyek egy szer smind Zsó fi cse le ke de te it is ve zér lik. Har mad szor és vé gül amel -

lett ér ve lek, hogy a transzgresszió, a ha tár- és nor ma sér tés ép pen a ha lál, a hall ga -

tás és a gyász nem kon ven ci o ná lis vi szony rend sze re mi att (te hát hogy nincs egy -

ér tel mû elvágólagosság a szö veg ben e há rom alak zat kö zött) je len het meg több

szin ten (narratológiai, szociokulturális, pszichobiografikus stb.) iden ti tás kép zô ként

a re gény ben.

Haláléselbeszélés

Walter Benjamin Der Erzähler cí mû esszé jé ben – amely az 1930-as évek ben író dott,

te hát a Gyász meg je le né se kör nyé kén – amel lett fog lal ál lást, hogy a klasszi kus nagy

el be szé lé sek mind a ha lál té má ja kö ré szer ve zôd tek. A ha lál nak a min den na pi élet -

ben va ló szer ves je len lé tét és a hét köz na pok rit mi zá lá sá ban ját szott sze re pét hang -

sú lyoz va tér ki ar ra, hogy a XIX. szá zad ban a te me té sek kö zös sé gi ese mé nyek vol -

tak, a ha lál pe dig a csa lád in ti mi tá sá ban be kö vet ke zô je len ség ként ter mé sze tes ve -

le já ró ja volt az élet ben ma rad tak ru tin já nak.7 A korban viszont már ér zé kel he tô 

a vál to zás, hogy a ha lál szegregálódott, az az olyan re zer vá tu mok ba he lyez ték, 

mint a kór ház, és olyan em be rek re bíz ták a holt test ke ze lé sét, mint a sír ásó. A ha lál

meg élt sé gé rôl szó ló tör té ne tek meg fo gyat ko zá sa – ál la pít ja meg Benjamin (és itt

144

4 PÁL Jó zsef, N.: A gyász és kö rül mé nyei = Ma gyar Nap ló, 2001, 2., 87–90.

5 SZA BÓ Lász ló, Cs.: Gö rög ség – folk lór – mí tosz. Né meth Lász ló Gyász cí mû re gé nyé nek há rom as pek tusa
= Je len kor, 1982, 9. sz., 820–826.

6 UTA SI Má ria: Az asz ke ti kus élet ide gen ség re gé nye. Né meth Lász ló Gyász cí mû mû vé rôl = Üze net, 1979,
3. sz., 114–116.

7 BENJAMIN, Walter: Der Erzähler = Uô: Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa.
Frank furt, Suhrkamp, 2007, 113., 117.



nyil ván va ló vá vá lik a ket tôs kö tés, hogy a ha lál ról va ló hír adás azért ágya zód hat

nar ra tív ke ret be, mert a ha lál a min den na pok ré sze volt kö zös sé gi szin ten, vi szont

ép pen az erô sí tet te an nak je len lé tét, hogy az iro da lom fel dol goz ta té má ja ként) –

az zal ma gya ráz ha tó, hogy a ha lál ról adott hír bôl már csak a hír ma radt (ma nap ság

is a tu dó sí tás a tö me ges ha lál ese tek rôl va ló be széd mód ural ko dó for má ja), az el be -

szé lés pe dig hát tér be szo rult.8

A Gyász er re néz vést fik ci ós ref le xi ó ként is fel kí nál ja ol vas ha tó sá gát. Ugyan is

Zsó fi fér jé nek ha lá la a fa lu élet szer ve zé sé ben mint meg ha tá ro zó ese mény je le nik

meg, er rôl azon ban csak Zsó fi mediátori sze re pé nek kö szön he tô en ér te sül az ol vasó.

Egy részt úgy, mint aki nek de monst ra tív gyá szán – mint a ha lál ról szó ló hí ren – ke -

resz tül a fa lut fog lal koz tat ja egyál ta lá ban ma ga az ese mény (a férj ha lá la). Más részt

úgy, hogy Zsó fi meg szó la lá sai a sem le ges nek, tu dó sí tássze rû nek té te le zett el be szé -

lôi szó la mon ke resz tül szû rôd ve ál lít ják be meg ha tá ro zó nak Zsó fi sa ját köz ve tí tôi

mun ká ját is a fa lu éle té ben. Te hát nem el sô sor ban ar ról van szó, hogy fér je je len -

tô sé gét igyek szik bi zo nyí ta ni a ha lá la után (és an nak ürü gyén), ha nem hogy ma gát

az er re vo nat ko zó köz ve tí tést (a gyászt) úgy kom mu ni kál ja a fokalizációs gesz tu -

sok kal a szö veg, mint ha az a fa lu ál ta lá nos ér dek lô dé sé re tar ta na szá mot. Ezért le -

het Zsó fi je len tô sé gé nek for rá sa a sa ját élet vi tel ével mu ta tott vesz te ség, ami pe dig

újabb hír adá so kat ered mé nyez a köz ve tí tés át té te les is mét lé sei ré vén.

„Kiszeláné az egész dél utánt át alud ta, s csak es te fe lé moz dult ki a ház ból, s vitte

a hí re ket a Zsófiról a pos ta mes ter né nek. Per sze vi gyá zott, hogy ezek ben az el be -

szé lé sek ben Zsó fi csak az igény te len kis asszony ka ma rad jon. Ez a kis asszony ka,

aki nél la kom, tért rá úgy mel les leg, s vi gyá zott, hogy idôn ként köz be szúr ja, »ná luk

pa rasz tok nál« vagy »ahány pa raszt csa lá dot is me rek, min de nütt így van«. Va ló já ban

azon ban annyi ra fel tud ta kel te ni az in tel li gens is me rô se i nek az ér dek lô dé sét a kis

pa raszt asszony iránt, hogy egy-egy ilyen lá to ga tás után ma ga még job ban rá szom -

ja zott a Zsó fi ki fa ka dá sa i ra. A kis öz vegy, aki olyan hir te len vesz tet te el az urát, az

anyó sá val össze ka pott, kü lön köl tö zött, s fér fi ról tud ni sem akart, az élet bôl ki vált,

kü lö nös te rem tés volt, akit az élet ben bennegázolódók kü lö nös éber ség gel tar tot -

tak szá mon, s Kiszeláné volt az egyet len, aki ezt a kü lö nös te rem tést köz vet len

közelrôl fi gyel het te.”9

Itt két nor ma sér tés egymást ala poz za meg: nar ra tív nor ma sér tés tör té nik, hi szen

Kiszeláné ér tel me zé sét az ol va só ugyan úgy el fo gad ja, aho gyan te szik azt az is me -

rô sei, ugyan ak kor a tár sa dal mi kon ven ci ók fel rú gá sa úgy kom mu ni ká ló dik a nar rá tor

ré szé rôl – lát szó lag el len té te sen Kiszeláné ud va ri as sá gi ki té te le i vel, hogy min den

pa raszt csa lád nál ha son ló an megy vég be a gyász –, mint ha Zsó fi áll na a fa lu min -

den na pi fi gyel mé nek kö zép pont já ban. Ez utób bi ban pe dig össze ér a fa lu si ak és 

a nar rá tor tet te, hi szen mind ket tô a gyász in ti mi tá sát meg sért ve a kol lek ti vi zá lás -

sal in téz mé nye sí ti azt; a ta pasz ta la tot hír ér té ken ke ze lik, a szö veg pe dig ter mé sze -

tes ként tün te ti fel ezt az át ala kí tá si fo lya ma tot, va gyis mint olyat, amely egye dü li

út ja an nak, hogy el be szél he tô vé vál jék Zsó fi gyá sza.
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8 Uo., 116., 120.

9 NÉ METH Lász ló: Negy ven év. Hor váth né meg hal. Gyász. Bp., Mag ve tô, Szé pi ro dal mi, 1969, 599.



En nél az ak tus nál ma rad va – te hát hogy a ha lál az el be szé lés nek nem ki zá ró lag

te ma ti ku san ért ve szer ve zô ele me, ha nem a narrációt le he tô vé te vô üres hely és el -

be szél he tet len ség, va gyis a diegézis kér dé se ként is mu tat ja ma gát –, Benjamint kö ve -

tô en Michel Foucault-nál ol vas ha tunk egy krí zis rôl szó ló tu dó sí tást. Ô az 1969-ben

tar tott, Mi a szer zô? című elô adá sa so rán azo no sí tot ta azt a ha mis dichotómiát, ame -

lyen a ha lál el len írás mint val lo má sos ság, az az a szer zô élet ben lé té rôl szó ló ta nú -

ság té tel ala pul: a ha lál a meg szó la lás sal szem be ál lít va, va gyis hall ga tás ként, el né -

mu lás ként ér tel me zô dik ál ta lá ban. Ho lott, mu tat rá Foucault, a ha lál nyel vi ta pasz -

ta lat ként úgy vol na in kább meg ra gad ha tó, hogy azt par excellence külsôlegességnek

fel té te lez zük, te hát min den faj ta bi ná ris op po zí ci ón tú li nak, egy ben a kétosztatúsá-

gok posztulálhatóságának fel té te le ként.10 Ennyi ben Foucault nem mond na gyon

mást, mint Benjamin, hi szen az el be szé lô szó lam min den meg kü lön böz te té sé nek a fo -

nák ja ként ál lít ja be a ha lált, te hát az an nak ta pasz ta la ta kö rü li diegetikus cir ká lás

és szon dá zás ala poz za meg a narratívát. Fi lo ló gi a i lag ki mu tat ha tó a Né meth-kor -

társ Maurice Blanchot ha tá sa a foucault-i el mé let al ko tás ra, leg in kább az úgy ne ve zett

elbe szé lés-trip ti chon jáé (Ha lá los íté let, Mi kor el jön az idô, Aki nem tar tott ve lem), vi -

szont egy szá munk ra kor társ pél dát vé ve, Karl Ove Knausgård Har com re gény cik -

lu sá nak az el sô köny ve is a ha lált, a hall ga tást és a gyászt tematizálja, ép pen a túl -

be szé lés sel pró bál va el ke rül ni ma gát az ese ményt.

Már pe dig ez utób bi hoz ha son ló val ta lál ko zunk Né meth nél is, hi szen bár Zsó fi

da co san hall gat az ér zé se i rôl, né ma szín já té ká nak mo ti vá ci ó it és moz za na ta it a nar -

rá tor rész le te sen elénk tár ja. Vi szont a szö veg csak lát szó lag je löl ki egy át vi lá gí tó-

min den tu dó sze rep kört az el be szé lô szá má ra,11 va ló já ban he lye sebb ôt úgy pozi cio -

nálni, hogy ép pen a nor ma sér tés ál ta lam fel té te le zett diegetikus chiazmusa mi att

(hogy be szél ar ról, ami rôl nem le het) azon ösz tö nös és ta bu sér tô ma ga tar tást öl ti

ma gá ra a nar rá tor (és ru ház za át ezt a fôbb sze rep lôk re, akik kí ván csis kod nak Zsófi

ma gán éle té vel kap cso lat ban, igaz, ott, a fa lu ban ez kon ven ci o ná lis ma ga tar tás ként

van el köny vel ve), amely egy részt tel jeskö rû en fel vá zol ja Zsó fi rez dü lé se it, más -

részt be szé de még is aszim met ri kus ma rad a fô sze rep lô nek szin tén a kon ven ci ók

ellen lá za dó hall ga tá sá val és vissza fo gott sá gá val szem közt. Va gyis nem le het sé ges

a re gény ben egy ér tel mû en formalizálni, hogy van a hall ga tó fô sze rep lô és a be szé -
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10 FOUCAULT, Michel: Mi a szer zô? Ford. ERÔS Fe renc = Vi lá gos ság, 1981, 6. sz., 28.

11 Vö. még en nek men tén a Kiszeláné és a nar rá tor kö zött meg te he tô pár hu zam hoz: „Kiszelánét Zsófinak
ez a tit kos bel sô éle te ki mond ha tat la nul bosszan tot ta. Sér tô dött gya nak vás sal jár kált a ház ban, lát szó -
lag csak a lá bo sa i val, a dél utá ni ká vé já val s az új ság já val tö rô dött, de köz ben min den ap ró moz za na -
tot meg fi gyelt. Vá rat la nul nyi tot ta ki az aj tó kat; ha Zsó fi a kony há ban szösz mö tölt, az aj tó füg göny ál -
lan dó an li be gett, újab ban még a kert be is be járt, és az ôszi ró zsá kat kö töz get te, hogy egy-egy bo kor
mel lôl hir te len föl emel ked ve, a Zsó fi szo bá já ba be pis lant has son.” NÉ METH: i. m. (1969), 605. A sér tô -
dött ség, ame lyet a má sik irán ti ér tet len ség vagy a má sik fél re ér té se vált ki, amúgy is gya ko ri mód ha -
tá ro zó ja Zsó fi és Kiszeláné cse lek vé se i nek, ez je len ti köz tük ta lán a leg erô sebb kap cso la tot). A ma gyar
mo dern ség epi ká já ban a leg lát vá nyo sab ban Kosz to lá nyi nál fel szín re bu kó apóriáját nar rá tor és fô sze -
rep lô diegetikus vi szo nya i nak Bónus Ti bor az Édes An ná ról írott mo nog rá fi á já ban rész le te sen tár gyal ja.
El sô sor ban az „át vi lá gí tás” és a „ref lek to ro zás” diszkurzív tech ni ká i nak mû kö dé sét fel tár va dekonst ru -
álja a min den tu dó el be szé lô fi gu rá ját. BÓNUS Ti bor: A má sik ti tok. Kosz to lá nyi De zsô: Édes An na. Bp.,
Kor társ, 2017, 39., 163. Lásd még eh hez ki fe je zet ten a némethi prózapoetikára vo nat ko zó an DÉRCZY
Pé ter: Re gény út – a Gyász tól az Iszo nyig = Tiszatáj, 1993, 7. sz., 28.; OSZTROLUCZKY Sa rol ta: Szín já ték
és árny já ték. (Sze rep for má lás, diszkurzivitás és iró nia Né meth Lász ló Gyász cí mû re gé nyé ben = Iro da lom -
tör té net, 2006, 3. sz., 403.



des nar rá tor a fokalizáción ala pu ló metaleptikus ve gyí té sé bôl ki fo lyó lag. Ahogy

Foucault sze rint a ha lál nem a meg szó la lás el len té te, ha nem pon to san az, ami a ket -

tô sé ge ken tú li, a dichotómiák fo nák ja, úgy az el be szé lô és Zsó fi nem le het nek egy -

más nar ra tív tü kör ké pei még ak kor sem, ha elôb bi be szél ar ról, ami rôl az utób bi

hall gat: a ha lál szüzsészervezô elem ként tör té nô ér vé nye sü lé sé rôl.

„Az ura ha lá la óta elô ször gon dolt férj hez me nés re. De er rôl rög tön eszé be ju tott,

amit az anyó sa mon dott. A sza bad ság kel lett ne ki, azért nem volt ma ra dá sa. És ha

úgy is van? De nincs úgy, fel eselt a büsz ke sé ge. De hogy is tud ná ô az urát el fel ej te -

ni. Nem olyan ura volt ne ki, hogy azt csak úgy el fe lejt hes se. En nek a csöpp ség nek

se mond has sa sen ki, hogy ilyen vagy olyan any ja volt.”12

És at tól, hogy az el be szé lôi szó lam a gy ász ta pasz ta la tá nak szín re vi te lé vel kap -

cso lat ban nem hall gat sze mér me sen sem az ok ról, sem pe dig a fo lya mat ról, ha nem

fe cseg ar ról, ami rôl hall gat ni il lik, el len tét ben áll an nak mód já val, aho gyan Zsófi

meg éli a gyá szát, és ek kép pen szán dé kol tan szem be megy a tár sa dal mi el vá rá sok -

kal (hall ga tag sá gá val).13 Tu laj don kép pen a nar rá tor be szé des sé ge és a fô hôs csend je

kö zöt ti el len tét fo nák ját ugyan ab ban a ha lál ta pasz ta lat ban je löl het jük ki, amely rôl

Foucault és Benjamin is be szél, és ezen ke resz tül csak még szo ro sab bá vá lik a szó -

la ma ik kö zöt ti kö tés.

Amennyi ben ugyan is a ha lált mint az (inskripciós, ar ti ku lá ci ós stb.) ese mény meg -

szó lal ha tat lan sá gát, szó ra bír ha tat lan sá gát fel té te lez zük, úgy a nyelv ha tá ra ként,

fo nák ja ként, ál lan dó fe nye ge tett sé ge ként ha tá roz zuk meg, ami ma ga egy nem in -

teg rál ha tó kívüliség. Ek kép pen a tá vol lét tény leg csak a be széd ben le het sé ges, de

a tá vol lét ben nincs be széd, il let ve nincs olyan száj, ame lyik ezt a vi szonyt ki mond -

hat ná, mert a ha lál úgy zár ja ki a be szé det, ahogy a be széd ki zár ja a ha lált; csak 

a hall ga tás ma rad a nyelv ön ref le xi ó ja ként14 – a hall ga tás ra vi szont a ref le xi ót a nar -

rá tor te szi meg, nem Zsó fi. Va gyis bár a tá vol lé tet, a külsôlegességet a meg szó la lás

ké pez he ti (ön ma gá hoz ké pest a hall ga tást, a ha lál eseményiségét, a gyászt), azt 

a vi szonyt már le he tet len narratívába fog lal ni, hogy eh hez ké pest a tá vol lét ben nincs

le he tô ség a meg szó la lás ra.15

„Egy pár na pig mé lyeb ben hord ta a fej ken dô jét, s az anyó sá nak el me sél te, hogy

a bol do gult urá ról ál mo dott. De épp ez alatt fur csa gon do la tai tá mad tak a meg sza -

kadt há zas éle tük rôl. Ta lán nem is volt olyan jó em ber a Sán dor, ahogy a ha lá la óta
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12 NÉ METH: i. m. (1969), 567.

13 Ennyi ben a nar rá tor és a fô sze rep lô nor ma sér té sei el len té tes irá nyú ak, ám de pár hu za mo san fut nak.

14 Vö. KITTLER, Friedrich: Lullaby of Birdland. Ford. SMID Ró bert = Prae, 2017, 3. sz., 26.

15 Ahogy ezt a vi szonyt Lôrincz Cson gor ér zék le te sen meg fo gal maz za, „[a]z utó la gos ság vagy túlélet nem
egy sze rû en idô be li ka te gó ria, ha nem tu laj don kép pen az ese mény egye di sé gé nek fe lel meg, amennyi -
ben az iden ti kus for má ban nem rep ro du kál ha tó, sok kal in kább ki ik tat ha tat lan ce zú rát je lent, ami hez
ké pest min den élet, eg zisz ten cia, ta pasz ta lat csak mint utó la gos ság, mint utó élet nyil vá nul hat meg. Sôt
a ta nú sí tott ta pasz ta la ta csak ezen utó la gos ság fe lôl vá lik az zá, ami, va gyis ta nú sí tan dó ese ménnyé,
ta pasz ta lat tá, affekcióvá (mint egy az utó la gos ság is afficiálja a ta nút). En nek fe lel het meg a túl élés mint
moz gás, egy faj ta transzgresszió, va gyis nem egy sze rû en idô be li ál la pot ról, »után«-ról van szó.” LÔRINCZ
Cson gor: A ta nú ság té tel pas si ó ja élet és ha lál kö zött = Tiszatáj, 2017, 4. sz., 78. Ez ma gya ráz za azt is,
hogy Zsó fi mi ért ké pes az idé zet ben fog lalt mó don vi szo nyí ta ni a je len le gi bol dog ta lan sá gát a múlt bé -
li hez, il let ve e ket tô ho ri zont já nak met szés pont ján mi ként vet he ti fel an nak le he tô sé gét implicite, hogy
mennyi re len ne bol dog ta lan, amennyi ben a fér je élet ben ma radt vol na.



mon do gat ni szok ták. Igaz, hogy szé pen be szélt, nem volt rossz em ber, tu dott hí ze -

leg ni, de nem húz ták-e ôt már a má so dik hó nap ban a vö rös Hangyásnéval. [...] Igaz,

ô sem hagy ta ma gát; né ha éj fé lig el vi tat koz tak az ágy ban, s az urá nak csók kal kel -

lett meg pu hí ta nia a há tát, hogy szem be for dul jon ve le, de kü lö nö sen mos ta ná ban

job ban em lé ke zett a vi ták ra, mint a csó kok ra, és sok szor úgy érez te, hogy na gyon

bol dog ta lan lett vol na egy szer az ura mel lett, ta lán még bol dog ta la nabb, mint így.”16

Már pe dig, ha a ha lál át élô je nem tud meg nyi lat koz ni, az elôb bi tôl pe dig szük ség -

sze rû en el té rô ar ti ku lá ló ja nem ké pes a ha lál ta pasz ta la tá hoz hoz zá fér ni, ab ból csak

egy a posteriori nyel vi-mediális ese mény kö vet ke zik (te hát va la ki más ta nú ság té -

te le a ha lál ról), amely ben vi szont min dig ott a le he tô ség, hogy mind össze ön ma gá -

ról be szél jen (mint a gyász, ön ma gá ra vo nat koz zon), és tel je sen el sza kad jon at tól az

ere de ti tör té nés tôl (a ha lál tól), amellyel a lé te sült és fenn tar tott kap cso la ta az egyet -

len, ere de ti és meg ala po zó inskripciója (a gyász nak a ha lál). A gy ásznak, il let ve – mint

ar ra dol go za tom har ma dik pont já nál rá té rek – a gyászmunkának ön ger jesz tô nek

kell len nie a diszkurzív sza bá lyok nak meg fe le lô en, de a re gény ben itt is nor ma sér -

tés sel, transzgresszióval ta lál ko zunk. Ál lí tá som sze rint ugyan is a ha lál ta pasz ta lat tal

fenn tar tott vi szony na gyon is je len van a Gyász ban, el len tét ben az ön cé lú gyász ról

ér te ke zô ol va sa tok kal.17 Az ol va sat kul csa ab ban az aszim met ri á ban ke re sen dô,

hogy a ta pasz ta lat át élô je nem ké pes meg nyi lat koz ni, a meg nyi lat ko zó vi szont nem

ké pes a nyel vi külsôlegesség (a ha lál ban va ló el hall ga tás) ta pasz ta la tá hoz hoz zá fér -

ni. Ez ért he tô a férj és Zsó fi vi szony la tá ban, ahol az utób bi kom mu ni kál ja gyá szán

ke resz tül az elôb bi hi á nyát a sa ját és a kö zös ség éle té bôl, de ugyan így vo nat koz -

tat ha tó a nar rá tor és a fô sze rep lô re lá ci ó já ra is, ahol elôb bi nem fér hoz zá a gyász

ta pasz ta la tá hoz, mind össze ok ként tün te ti fel azt az utób bi va la mennyi ak tu sá ban.

A gyász mint a ha lál ról szó ló, nor ma tív vá tett má sod la gos dis kur zus (utó la gos ság -

ként) a nyel vi leg ezen át vi te lek ré vén vá lik ön ger jesz tô vé. A nar rá tor és Zsó fi össze -

ját szá sá nak kö szön he tô en ez a be széd mód már ön ma gá ról tesz ki je len té se ket, ere -

de ti tár gyá ról, a ha lál ról nem szol gál hat au ten ti kus meg nyi lat ko zás sal. Ép pen ezért

le het sé ges a ha lált elô ször egy ér tel mû en a gyász oka ként fel té te lez ni, majd pe dig

mint utó la go san, pusz tán a gyász ál tal ese mény jel leg gel bí ró té nye zôt, tel je sen le vá -

lasz ta ni ró la,18 he lyet te pe dig azt fel té te lez ni, hogy Zsó fi ér zé sek nél kül mind össze

meg játssza a gyá szát.

Va gyis a ha lál fe let ti hall ga tás, Zsó fi gyá sza – amely gya kor la ti lag meg is mét li 

a nyelv vesz tett és nyelv köl csön zés re szo ru ló ál la po tot (ezért a nar rá tor lesz min den -

tu dó és fe cse gô Zsó fi gyá szá ról) – szem be sít min ket a kér dés sel: a nyel vi utó ha tás -

ban (Zsó fi és a nar rá tor szó la ma i nak össz já té ká ban) ké pes-e a gyász az ese mény

bi ná ri san té te le zett struk tú rá ját – amely alap ján egyál ta lán ese mény ként pozicio -
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16 NÉ METH: i. m. (1969), 558.

17 Pél dá ul UTA SI: i. m. (1979)

18 Ha son ló val ta lál ko zunk ah hoz, ami rôl Lôrincz meg nyi lat ko zik a nyel vi utó ha tás ként konst ru ált ta nú -
ság ban  (l. jelen dolgozat 15. jegyzetét): a gyász itt egy szer re avant la lett re és post factum hoz za létre
sa ját ere dô jé nek eseményiségét (a ha lált mint kom mu ni kál ha tó ta pasz ta la tot), és an nak a ta nú sá gá val
(a gyász per for mált for má já val, amely élet prog ram má avan zsál) al ko tott össze füg gés nek a hi á tu sá ba
író dik be a gyász mint tény le ges ta nú ság té tel a re gény nek a diegetikusan kons ti tu tív és az el be szé lést
szer ve zô alap ja ként.



nál ható a ha lál (nyelv/nem-nyelv, be széd/hall ga tás) – fe lül ír ni, és új ér tel me zé si

uta kat nyit ni a Né meth-re gény ben. Vul go, meg mu tat ni, hogy a szö veg nem elvágó -

la gosságok és el len té tek men tén szer ve zô dik?

Halálésgyász

A Gyász ese té ben a szer zô ál tal is elôny ben ré sze sí tett eti kai ol va sat ban19 per sze

fo nák hely zet be ke rül ha lál és gyász vi szo nya, Né meth su gal ma zá sa sze rint ugyan -

is amennyi re el ke rül he tet len, hogy a gyász ön cé lú vá vál jék, annyi ra bí rál ha tó is ez

a ma ga tar tás, pon to san ak kor, ami kor az ál ta lam az elôbb fel vá zolt nyel vi–mediá -

lis–diszkurzív me zô bôl (te hát tu laj don kép pe ni ön ger jesz té sé nek át vi te lek, át he lye -

zé sek és ere det el tör lé sek ki raj zol ta te ré bôl) ki lép ve szociokulturális té nye zôk nek

van ki utal va a gyász–ha lál-vi szony. Más képp meg fo gal maz va: a gyász ön ma gá ra

irá nyu lá sa diszkurzív kény szer he lyett ak kor kí nál ja fel ma gát a re gény ben az eti -

kai íté let al ko tás tár gyá ul, ami kor mû kö dés mód ja intézményesülve már szük ség kép -

pen nor ma sér tô ként tû nik fel a kö zös ség szá má ra – ho lott a fa lu (ahogy a nar rá tor

is), mint ar ról az el sô rész ben ér te kez tem, már ele ve nor ma sér tô mó don te szi

kommu ni kál ha tó vá Zsó fi gyá szát. Ugyan ak kor Zsó fi a gyászt még is csak az zal ké pes

fenn tar ta ni a gyász év után is (és ennyi ben na gyon is el len sze gül ve an nak, amit ek -

kor már el vár nak tô le a fa lu be li ek, ne ve ze te sen, hogy kezd jen el él ni), hogy öz vegy

Kiszelánét ma gá hoz köl töz te ti. Va gyis pon to san az já rul hoz zá a gyász fenn tar tá sá -

hoz, hogy a gyász ki sza kad az in ter per szo ná lis in ti mi tás ból,20 és új te re pé vé a fa lu

szociokulturális-in téz mé nyes te re pe vá lik. Egy szer smind pe dig tár sa dal mi (és elbe -

szélésmódbeli) nor má kat kezd sér te ni pusz tán az zal, hogy ek kép pen ér vény ben

(tud) ma rad(ni). Sôt, Kiszeláné – akit nem vé let le nül az es kü vôi és a ha lá lo zá si hí rek

ér de kel tek leg in kább az új ság ból21 – gya kor la ti lag erô sí tô ként mû kö dik Zsó fi köz -

ve tí tô-hír adói sze re pét te kint ve, ez zel az el be szé lô ke ze alá játsz va. A hár mó juk

szétszálazhatatlan szó la mai ál tal ge ne rált és az ol va só szá má ra fel aján lott be lá tá -

sok nar ra tív dra ma tur gi á ját leg in kább Zsó fi test vé re la ko dal má nak az el me sé lé se -

kor ér het jük tet ten:

„Igaz ság sze rint akadt vol na Zsófinak be szél ge tô tár sa, nem csak az ül dö gé lô

asszo nyok ke rül get ték, de ele in te egy-egy le gény is ott ácsor gott kö rü löt te, s te kin ge -

tett fe lé, hogy meg mer je-e szó lí ta ni. Zsó fi azon ban az zal jött oda, hogy mit ke res

ô eb ben a la ko da lom ban, nincs rá itt sen ki nek szük sé ge, s csak ugyan a la ko dal ma -

sok nak más dol guk volt, mint hogy az ô da cos szí vét puhítgassák. Ô pe dig egész este

a be szá mo ló mon da to kat ké szít get te, féllelkével ott ült a Kiszelánéval szem ben

(aki re kü lön ben az any já nak nem gyô zött ele get pa nasz kod ni), s szin te fáj dal mas

gyö nyö rû ség gel ka pott raj ta, ha a vô le gé nye ro ko nai ki se gí tô asszony nak néz ték,
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19 NÉ METH: i. m. (1969), 547–552.

20 Vö. BENJAMIN: i. m. (2007)

21 NÉ METH: i. m. (1969), 751.



vagy a túl han gos mát ka pár úgy gugyorodott a szom széd ló cá ra, hogy ôt ész re sem

vet ték. Már in nét a szo ba sar ká ból is úgy néz te, mint ha egy da rab múlt lett vol na,

ami a szá raz, sér tô dött sze mei elôtt ri kol to zott, tá ma dott és im boly gott. A szó, amely

alig ért a fü lé hez, már sé rel mes em lék ké vál to zott, más em lé kek be ka pasz ko dott, 

a szen ve dély el kap ta, és ke rék fo gai kö zé da rál ta az ele ven je lent, s ami kor haj nal -

ban, fe ke te ken dô jé ben ha za ment, oly vi lá go san és oly ha mi san em lé ke zett a la ko -

dal mas éj sza ká ra, ahogy csak egy tá vo li fáj dal mas em lék re tu dunk vissza néz ni.

Kiszeláné kér dé sei az tán még job ban ki szí nez ték, éle sebb re dra ma ti zál ták a la ko da -

lom moz za na ta it. Az anya, mint ha nem is len ne több gye re ke, gár gyul tan tén fe reg

a le á nya kö rül; – Jaj, azt se tu dom, mi tôl sza kad jon meg a szí vem, a fáj da lom tól

vagy az öröm tôl. – Az Ilus meg, mint aki nek nem is új ság, hogy es kü szik, csak ne vet

meg koc cint gat, és sze mér met le nül csó kol gat ja az urát; s ne vet a dur va tré fá kon,

ami vel a fô jegy zô bök dö si az új fér jet. Pa raszt le gény nem vi sel ked ne úgy, ahogy

ezek a ta nult fi a tal em be rek. Teleisszák ma gu kat, az tán sor ba ró káz zák a gan got.

Gon dol ják, így kell ba rát koz ni a parasztrokonnal. Ér de mes meg néz ni, hogy tán col -

nak azok; a vô le gény öccse még hatodgimnazista, az tán már csak úgy da gasz tot ta

a Ma rit. An nak a bu tá nak meg ra gyog a sze me, azt hit te, at tól, ha egy úr meg csó -

kol ja, ô is úri lány lett. A Pa li nem tud tán col ni, hát a cim ba lom ba dön töt te a bort.

Az zal mu tat ta a pes ti ek nek, hogy ô is tud va la mit. Ô csak ült a szé ken, és néz te, vele

csak for gott a vi lág. Az sen ki nek se ju tott eszé be, hogy eb vagy ku tya, mi re gon -

dol hat most ez a Zsó fi, ves sünk en nek is né hány szót. Az ap ja még csak oda-oda -

pis lan tott a da lo ló fér fi ak kö zül, de az tán azt is el nyom ta a bor; már nem bír ja úgy,

mint ré gen. Úgy állt ott, mint ha a ko por só ját fal nak tá masz tot ták vol na, s ab ból

néz né a ker gé ket. El jött, s még csak egy kis sü te ményt se dug tak a kis Sa nyi nak.

Mint ha nem is az uno ká juk vol na. Bez zeg az Ilusé, az majd ara nyos lesz.”22

Az zal, hogy el fo gad ja, gyá szá nak el sôd le ges te re pe im már a fa lu in téz mé nyes

kö ze ge (a la ko dal mon ta nú sí tott ma ga tar tá sa ta nús ko dik er rôl), Zsó fi tény le ge sen

ké pes sé vá lik min den más dis kur zus le til tá sá ra, leg in kább pe dig azon sze re pek el -

uta sí tá sá ra, ame lye ket pont a gyász oka, a fér je ha lá la nyit na meg szá má ra: le het -

ne anyó sá nál, il let ve szü le i nél élô vén lány, ké rô re vá ró öz vegy vagy csak szimp lán

férfifaló. Azon ban de vi an ci á já nak oka ként ál lí tó dik be a ha lál ak kor, ami kor a tár -

sa dal mi kon ven ció ma xi mum ra haj tá sá val si ke rül el ér nie egy üres he lyi ér té ket;

egy szer re a gyász ban és a gyász ál tal: ugyan is nem il leszt he tô be a vi sel ke dé se 

a gyász túl zás ba vi te lé vel a tár sa dal mi be széd mó dok kö zé. Zsófinál a sze rep le he -

tô sé ge i nek el uta sí tá sa a gyász igen lé sé re ve zet he tô vissza, ugyan ak kor ez nem 

a sze re pek el fo ga dá sá nak és el uta sí tás szülte ket tô ség egyik vagy má sik ol da lán be -

kö vet ke zô dön tés meg ho za tala ként vagy iden ti tás fel vé te le ként ér tel mez he tô.23 Itt

ér össze va ló já ban a gyász a ha lál lal: Zsó fi a sze rep vesz tés ben meg lát ja a le he tô sé -
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22 Uo., 602.

23 Ta kács Mik lós ha son ló né zô pont ból vizs gál ja az em lé ke zet for má it a re gény ben, az iden ti tás kér dés kö rét
is be von va az ér tel me zé sé be ak kor, ami kor sze mé lyes ta pasz ta lat és kul tu rá lis el vá rás fe szült sé gé re
mu tat rá mint egy szer re kons ti tu tív té nye zô re és a narráció pro duk tu má ra. TA KÁCS Mik lós: Léthé, mné -
moszüné, me lan kó lia. Em lé ke zés és fe lej tés Né meth Lász ló Gyász cí mû re gé nyé ben = A pró za író Né meth
Lász ló. Szerk. GÖRÖMBEI And rás, Deb re cen, Kos suth, 2005, 157.



get, és min den el uta sí tá sa gya kor la ti lag egyet len igen lô ak tus ra ve zet he tô vissza,

amely ar ra irá nyul, hogy egy elô re nem rög zí tett iden ti tást ala kít son ki ma gá nak.

Pél dá ul az, hogy Kiszelánéhoz kez det ben na gyon szol gá lat ké szen vi szo nyul, a sa -

ját dön té se, és ez me rô ben el tér at tól a le he tô ség nya láb tól, amely egy, a ke zé re pá -

lyá zó fér fi val va ló kap cso la tá ban je lent ke zik – va gyis Kiszela Im ré vel is leg fel jebb

bi ná ris le het a vi szo nya: vagy el fo gad ja a kö ze le dé sét, vagy el uta sít ja; ez pont eb -

ben a sor rend ben meg is tör té nik a re gény ben. Az én ol va sa tom ban te hát a re cep -

ci ó ban túl súly ba ke rült szo ci o ló gi ai és pszi cho ló gi ai kö zeg ve gyí té sen túl in kább az

a meg ha tá ro zó, hogy a ha lál és a gyász kö zött olyan vi szony jö het lét re, amely nek

alap ja az iden ti tás fel szá mo lá sán ke resz tül fel vál lalt iden ti tás. En nek mód ja a re -

gény ben, hogy a dön tés be implicite fog lalt de ter mi ná ci ó val szem ben (ha nem vá -

lasz tom az egyi ket, ak kor a má si kat kell) a dön tés sa ját lo gi ká já nak ha tár át lé pô jel -

le gét vi lá gít ja meg a gyász, mely utób bit bár a ha lál vált ja ki, de nem ha tá roz za meg

an nak mód ját tel jes mér ték ben. Va gyis nem csu pán ka u zá li san szük sé ges meg el ôz -

nie a gyászt a ha lál nak, ha nem, ez zel pár hu za mo san, a gyász mint má sod la gos és

diszkurzív fi gu rá ja a ha lál nak ad ja egyál ta lá ban a ha lál je len té sét és je len tô sé gét 

a re gény ben (Zsó fi köz ve tí tô funk ci ó ja); az el ke rül he tet len nel szem be he lyez ve a dön -

tés plu ra li tá sát, a ha lál el ke rül he tet len sé gé vel a gyász vá laszt ha tó for má it, és még

az e ket tô kö zöt ti kap cso la tot is be ír va eb be a struk tú rá ba, amennyi ben a ha lál nem

de ter mi nál ja egy ér tel mû en a gyász ban fel ve he tô iden ti tást. E szem ben ál lást azon -

ban aszim met ri kus for má ban tol má csol ja a re gény ah hoz ké pest, aho gyan a ha lál 

a gyászt szük ség sze rû en ki kény sze rí ti. Jó pél da er re Sanyika an ti ci pált ha lá la, amely -

rôl a hír adás gyászt ge ne rál, azon ban ép pen Zsó fi nem tud ró la ak kor, ami kor a fa -

lu be li ek már meg kezd ték az ez zel já ró rituálékat.

„Akik nem vol tak kö ze li is me rô sök, ta na kod va for dul tak utá na, hogy ugyan mi

lel het te a Ku rá tor nét; má sok meg ál lí tot ták, hogy mi tör tént, s elô re rész ve vô ar cot

vág tak a kér dé sek nél. Akik hal lot tak va la mit a Sanyika be teg sé gé rôl, ha lál hí rét vár va

áll ták el az út ját: – Csak nincs va la mi baj? – S szé les te nye rük ben már ott fe szen gett

a rész vét kí vá nat. Ku rá tor né min den ki elôtt meg állt, el mond ta, hogy na gyon odá ig

van sze gény ke, a tor nyai dok tor már le tett ró la, az tán men te get te ma gát, hogy

men nie kell, az ap juk még nem tud ja.”24

Kér dés, hogy mind ez, te hát hogy a ha lál meg ha tá roz za a gyászt, de nem an nak

vég re haj tá si for má ját, nem ép pen Zsó fi sa ját ha lá lá hoz ve zet-e a tár sa dal mi rend -

ben; hogy le mond még az anya ság ról is, mi u tán elô ször öz veggyé vált, utá na pe dig

ma ga uta sí tot ta el, hogy új ra bár ki fe le sé ge le gyen. Jó össze ve tés le het itt is a Har -

com Knausgård-ja, hi szen ná la ak kor tör té nik meg a ha lál, ami kor ki ala kul egy kon -

ven ci o ná lis sze rep (pél dá ul apa és férj), és on nan tól kezd ve min den megy to vább

gya kor la ti lag a fô sze rep lô-el be szé lô cse lek vô ké pes sé gé tôl füg get le nül: a tör té net

ide je fel gyor sul, a narrációé meg me re ve dik. Zsófinál azon ban ez pont for dít va tör -

té nik. A ha lál is mét lô dé se sza bad dá te het né, mert – és ezt a fa lu be li ek mond ják is –

az ura és a fia ha lá la után gya kor la ti lag sza bad em ber, te hát in nen néz ve ha lál és
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24 NÉ METH: i. m. (1969), 672.



a gyász ép pen ség gel egymással szem ben len né nek meg ha tá roz ha tók (hogy míg a ha -

lál fel sza ba dít, ad dig a gyász kon ven ci o ná lis bék lyók kal jár). Azon ban a gyász még

ak kor is fenn tart ja a kap cso la tot a ha lál lal, ha lát szó lag ön ger jesz tô mó don mû kö -

dik, va gyis egy idô után sa ját ma gá ra re fe rál. Zsófinak a gyász mi att fel ál do zott élet

je len ti a gyász vég te len szemiózisának a kom mu ni ká ci ós áttétek, a hí resz te lés ön -

ge ne rá lá sán ala pu ló re gény be li biz to sí té kát.

Eh hez hoz zá já rul az is, hogy ami kor a fa lu ban már nem élô a hír, nar ra tív ön be -

zár kó zás tör té nik, hi szen Zsó fi Sanyika ha lá los ágyá nál gya kor la ti lag már a meg elô -

le ge zett és fel erô sí tett gyá szon ke resz tül ér zé kel min dent ön ma gán kí vül. És bár

pél dá ul Prousttal el len tét ben Né meth nél a múlt és a je len interakciója a bel sô em -

lé ke zés és a kül sô ér zé ke lés vi szo nyá ban nem va ló sul meg két irá nyú an,25 an nak 

a reg gel nek az el be szé lé se, ami kor Sanyika ki csit job ban lesz, a re a liz mus tól még is -

csak a mo dern iz mus (Joyce, Woolf) fe lé tar tó, lát vá nyos fokalizációs meg ol dá so kat

al kal maz.

„Kinn a Ma ri von ta tott, las súbb hang ja fe lelt a fér fi é ra; mi re a má sik nyeg lén, csí -

pô sen föl rö hö gött. Az tán hir te len el akadt az a rö hö gés, és Zsó fi ki ta lál ta az in tést,

ide mu tat tak a be teg szo bá ra, és el hall gat tak. Most ko moly po fát vág nak mind a ket -

ten, vagy ta lán nem is kép mu ta tós kod nak, csak hang ta lan mo so lyog nak egymásra.

Ma ri mint egy meg ha tott ál lat, aki há lás, hogy ilyen jó vic ce ket mon da nak ne ki, 

s az a csir ke fo gó kö te ke dôn, pimaszul, ahogy ôrá ja is ak kor a kony há ban.

A gya lá za to sak! Ha nem ami kor hal kan meg eredt az aj tó mö gött a be széd, nem

áll hat ta meg, oda szo rí tot ta az aj tó hoz a fe jét és fü lelt, mit tud el kap ni a be szé dük -

bôl. – Van egy ko mám a ta xi nál; az azt mond ja, nem ül föl, kis asszony, kö rül sé tál ta -

tom a li get ben. Hát gon dol hat ja, ir tó po fa ez, nem a li get be vi szi, ha nem jó hely re.

Nincs az a lány, aki az autótul meg nem szé dül. Nagy sá gá nak hi szi ma gát, ha oda

hát ra ül het. – Zsó fi nem ér tett min den szót; in kább ki ta lál ta, mi vel hen ceg het az

Imrus. S a Ma ri ap ró böf fe né se i hez hoz zá kép zel te a fé lig szé gyen ben, fé lig bol dog -

ság ban úszó ar cát. Ez a bu ta még azt sem tud ja, meg sza bad-e hall gat ni az ilyet

vagy sem. Egyál ta lá ban, hogy mit fe lel het rá; csak bö fög.”26

Eb ben a passzus ban ugyan is ép pen az em lé ke zet nek, a múlt min tá i nak (Zsó fi sa -

ját ta pasz ta la ta Imrussal, il let ve meg fi gye lô ként Imrus és Ma ri ko ráb bi ta lál ko zá sá -

nak em lé ke) és a rész le ges ér zé ke lés nek a ve gyí té sé bôl pró bál ja Zsó fi re konst ru ál ni

a kin ti ese mé nye ket (er rôl ta nús kod nak a „kép zel te” és „ki ta lál ta” sza vak), eb be

mind azon ál tal be le ját szik a Sanyika irán ti ag go da lom és Zsófinak a sa ját ér zé ke lé -

sé be ve tett ké te lye is. A nar ra tív nor ma sér tés a tár sa dal mi kon ven ci ók (hall ga tó zás)

át há gá sá val és az ér zé ke lés de vi an ci á já val össze kap cso lód va a gyász mikrodina -

mikáját de monst rál ja, ami kor az an ti ci pált ha lál (Sanyikáé) és a sa ját sor sa fe let ti

ke se rû ség (az Imrussal va ló vi szony el te me té se) össze kap cso lá sa tör té nik meg 

a szö veg ben.

152

25 Vö. RÉ VÉSZ An na: A fokalizáció vizs gá la ta Né meth Lász ló Gyász cí mû re gé nyé ben = Kalligram, 2010, 1.
sz., 83.; Uô: A nar rá tor vizs gá la ta Né meth Lász ló Gyász cí mû re gé nyé ben = Pa lóc föld, 2009, 5. sz., 66.
Dérczy Pé ter nél is nyil ván va ló vá vá lik az Iszony for du ló pont-jel le ge ak kor, ami kor a Gyászt csak rész -
ben nyil vá nít ja tu dat fo lyam-el be szé lés nek, rész ben pe dig a XIX. szá za di el be szé lé si min ták imi tá ci ó já -
nak, egy faj ta köz tes lé tet ki je löl ve ne ki a prózapoetikai el já rás mód ja it te kint ve. DÉRCZY: i. m. (1993), 29.

26 NÉ METH: i. m. (1969), 664. (ki eme lés tô lem – S. R.)



Agyászminttranszgresszió

Mi be for dul át vég sô so ron Zsó fi gyá sza, ha az ed di gi ek ér tel mé ben transzgresszió -

ról be szé lünk több szin ten is, va gyis tár sa dal mi lag, egyé ni iden ti tás alap ján és a nar -

ra tív szó lam kon ta mi ná ci ó ja kap csán? A transzgressziót Foucault úgy ha tá roz za meg,

hogy az a ha tár ral ke rül kap cso lat ba: ma ga egy zó na, amely exp li cit té te szi a ha -

tár át lé pés pil la na tát és az át lé pés egész ívét is úgy, hogy mi köz ben ma ga is át lép

egy ha tárt, gya kor la ti lag fel szá mol ja sa ját ki in du ló pont ját, ere de tét, hogy az tán újra

át lép ve azt, vissza tér jen oda, aho va már tény le ge sen nem le het át lép ni27 – a re gény -

nél a ha lál ba a gyásszal.

Amennyi ben a Gyász egy esz té ti kai ide o ló gia szol gá la tá ba ál lít ja a gyászt, an nak

oka nem ki zá ró lag Zsó fi lá za dá sa, ha nem az el be szé lô vel va ló diegetikus össze ját -

szá sa, va gyis hogy a gyászt kí sé rô hall ga tás ról va ló be széd át esz té ti zál ja azt. Ennyi -

ben pe dig – amennyi ben az esz té ti ka it fenomenalizálhatóságának fel té te le i ként is

ért jük nietzscheiánus mó don – el sô ren dû en tematizálja a tár gyá val va ló vi szo nyát.

Az ol va só ol da lán vég re haj tott esz té ti kai iden ti fi ká ci ón (amely nek for rá sa a nar rá -

tor vagy ép pen Kiszeláné ál tal nyúj tott be lá tá sok Zsó fi lel ki vi lá gá ba) ala pul ugyan is

an nak té te le zé se, hogy a gyász ön cé lú, en nél fog va a ki zá ró lag a fa lu si ak szo ká sa i -

hoz va ló parodisztikus al kal maz ko dás sal vég hez vitt nor ma sér tés tu laj don kép pen

nem azt pro du kál ja, hogy Zsó fi gör be tük röt tart a szociokulturális vi szo nyok elé,

ez zel pe dig ki emel ke dik a kö zös ség bôl, ha nem azt, hogy disszeminálódik a nar ra tív

szó lam ban. Más szó val, az el té rô nar ra tív szint rôl ér ke zô tu dó sí tá sok ból, ame lyek

Zsó fi lé lek raj zá vá áll nak össze, ered het az ol va sat tár sa da lom kri ti kai as pek tu sa: 

a gyász ról va ló be széd mód mint a gyász tár gya je le nik meg az esz té ti kai ha tás -

össze füg gé sek ben. Ez pe dig el bi zony ta la nít ja, hogy va ló ban Zsó fi val lo má sa ként

ol va san dó-e az ak tus ön cé lú sá ga és üres sé ge, il let ve, hogy va ló ban meg te szi-e azt

a ki je len tést, hogy ha lott legbelül, vagy mind össze az ol va só dönt er rôl he lyet te 

– a szá má ra be lá tá sok kal szol gá ló sze rep lôk és el be szé lô mi att – a gyász át esz té ti -

zá lá sá nak kö szön he tô en. Ha gyász és ide a li zá lás szo ro san együtt jár, és a ha lál nak

a kö zös sé gi élet ben va ló je len lé te pusz tán a gyász ról szó ló hí rek kel tör té nik meg,28

ez a köz ve tí tett ség to vább ra is aszim met ri kus ma rad. Ugyan úgy aszim met ri kus,

mint a hall ga tás/be széd vi szony (nem tük rö zô dés van fô sze rep lô és el be szé lô kö -

zött), vagy hogy Zsó fi a sa ját iden ti tá sát ép pen az iden ti tás nak a gyá szon ke resz -

tü li fel szá mo lá sá val te rem ti meg. Ez utób bi lé pés pe dig nem a múlt ra irá nyul, nem

reg resszív vagy rekonstruktív sze rep kép zés, ha nem prog resszív, a jö vô re irá nyu ló.

153

Smid Róbert: „Inkábbcsakéletprogrambólgyűlölt”

27 FOUCAULT, Michel: A Preface to Transgression = Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays
and Interviews. It ha ca, Cornell University Press, 1977, 34.

28 Jól de monst rál ja ezt az a hely zet, hogy ha Zsó fi nem tart ja be a sza bá lyo kat, a bün te té se a plety ka lesz.
A plety ka, akár csak a gyász, ön ger jesz tô mû kö dés mód dal bír, ennyi ben az utób bi chiazmusaként is
szol gál hat, nem az el be szél he tô ség kon dí ci ó ja ként, ha nem an nak egy al sóbb nar ra tív szin ten be írt, tük -
rö zött metaalakzatként, mely mind azon ál tal be le si mul a kon ven ci ók ba. Ez is mét csak ak kor ér he tô tet -
ten, ami kor Zsó fi el kép zel egy szcenáriót, pél dá ul, hogy mit gon dol hat nak ró la, ami kor a csen dôr csapja
ne ki a sze let: „Nem bír ta ki a gon do la tot, hogy ugyan eb ben az órá ban ta lán tíz-húsz ház ban is ró la fo -
lyik a be széd.” NÉ METH: i. m. (1969), 578.



Így a vesz te ség (a ha lál mint ere det) nem egy újab bal író dik fe lül vég sô so ron, ha -

nem a ta ga dás igen lé sét okoz za, ez zel te rem ti meg a ki lá tás ta lan nak tû nô vi szo -

nyok kö zött Zsó fi jö vô ké pét.29 Bár a gyász ha lott nak nyil vá nít ja a tár gyat,30 nem 

a tárgy ról va ló le mon dás sal és az élet re ösz tön zés sel jár együtt ez Zsó fi ese té ben

(ez egy di a lek ti kus vi szonyt fel té te lez ne), ha nem kurátorkodásával gya kor la ti lag

meg me re ví ti és kö zszem lé re te szi a hi ányt (ami a több let bôl fa kad, hogy a vég le -

te kig fe szí ti a kon ven ci ó kat, eköz ben vi szont ki üre sí ti a gyász ak tust).

Ez Zsó fi gyászmunkája, egy olyan öko nó mi á val, amely te le van am bi va len ci ák kal,

va gyis nem di a lek ti kus – egymásba át for dít ha tó, egy más tük rö zé se ként lé te zô – ket -

tô sé gek men tén szer ve zô dik, és ennyi ben érint kez het ez az ak tus a ha lál mint par

excellence külsôlegesség ta pasz ta la tá val: ahogy Benjamin és Foucault ér te ke zett

ró la, az el be szé lést így szer vez he ti a ha lál. A gyász mint transzgresszió itt nem

egyik ál la pot ból a má sik ba lé pés ként ér tel mez he tô, ha nem az aszim met ri ák de -

monst rá lá sa ré vén szín re vi szi a ha lál nak az el be szé lésszer ve zô mun ká ját. Ha így

ért jük a gyászmunkát a re gény ben, ak kor Zsó fi gyá szán ke resz tül köz ve tí tô dik me -

tafikciós mó don az el be szél he tô ség kondícióegyüttese – az er rôl szó ló hír adá sok,

mint pél dá ul a plety ka (lásd a 28. láb jegy ze tet) pe dig csak az így ér tett ta nú ság té tel

(lásd 18. a láb jegy ze tet) mi se-en-abyme-aiként szol gál nak. A gyász mun ka am bi va -

len ci á ja ugyan is ab ban áll, hogy va la mit vi lág ra hoz, ugyan ak kor ép pen a re konst -

ruk ci ós tö rek vé se i ben kell, hogy ku dar cot vall jon (a ha lot tat nem le het fel tá masz -

ta ni, a tár gyat ha lott nak kell nyil vá ní ta ni).31 A gyász mun ka ezért nem a mun ka ál -

ta lá nos öko nó mi á já nak egy spe ci á lis faj tá ja, ha nem a nyel vi öko nó mi án kí vü li,

amennyi ben nem dichotomizálható (pél dá ul né ma ság/be széd, fô sze rep lô/el be szé lô).

És ezért min den faj ta me ta nyel vet el uta sít, te hát az el be szé lô nem a gyászmunkáról

be szél, ha nem Zsófival va ló interakciójában hoz zá já rul a ku dar choz, amely ma ga 

a gyász ered mé nye. Ahogy ezt Jacques Derrida meg fo gal maz za:

„Ezért nem le het be szél ni a gyászmunkáról és mon da ni bár mit is a szub jek tu má -

ról, hi szen így nem vál hat té má vá, csak a gyász egy újabb ta pasz ta la ta fér het hoz zá,

amely azon a már meg nyi lat ko zó gyá szon gya ko rol gyászmunkát [va gyis a gyászt

gyá szol ja ön ger jesz tô mó don – S. R.]. [...] Ezért, ami kor bár ki gyászmunkát vé gez,

szem be sül a le he tet len nel: hogy a gyász mun ka be fe jez he tet len, vi gasz tal ha tat lan,

bé kít he tet len – egé szen a ha lá lig, [...] mely a gyászmunkavégzés tár gya és alap -

anya ga...”32

A gyász mint transzgresszió ek kép pen a ha tár hoz nem úgy vi szo nyul, mint a til tott

a törvényszerûhöz, a külsôlegesség a belsôhöz, va gyis nem op po zí ci ók kal, ha nem

bé kít he tet len aszim met ri ák kal dol go zik; nem erô szak egy osz tott, eti kai vi lág ban,

és nem gyô ze del mes ke dés egy di a lek ti ká ban.33 Ami Zsófinál te hát mint élet el le nes
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29 Ennyi ben Ta kács té ved, ami kor az ál tal vé li meg ha tá roz ha tó nak a re gény gyász ké pét, hogy a vesz te -
ség egy em lék kel he lyet te sít ve vagy fe lül íród va mû kö dik to vább. TA KÁCS: i. m. (2005), 160.

30 Vö. HARRISON: i. m. (2003), 56.

31 DERRIDA, Jacques: The Work of Mourning. Chi ca go, The University of Chi ca go Press, 2001, 142.

32 Uo., 143.

33 FOUCAULT: i. m. (1977), 35.



(mert nor ma sér tô) ma ga tar tás je le nik meg, az nem a ha lál vággyal ké pez pár hu za -

mot, mint in kább nem a ha lál túl élé se ként ér tett gyász be vett for má ja ként ma ni -

fesz tá ló dik, így pe dig a szö veg ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy élet és ha lál vi szo -

nya Né meth re gé nyé ben ele ve nem a kon ven ci ók hoz il lesz ke dô for má ban je le nik

meg Zsó fi ka rak te rén ke resz tül. Ha son ló képp Zsó fi gyá szá nak ru tin el le nes sé ge azért

ér tel mez he tô élet el le nes ként, mert gyász gya kor la tá nak nincs he lyi ér té ke a tár sa -

dal mi rend ben,34 nem pe dig azért, mert szem ben áll a szo ká sok kal. Te hát a gyászt

egy olyan fa tá lis tech ni ká nak le het ne ne vez ni,35 amellyel Zsó fi ki ír ja ma gát nem csak

a tár sa dal mi rend bôl, de ab ból az ér tel me zé si po zí ci ó ból és propedeutikából is,

amely meg kí sér li gyá szát egyál ta lá ban va la mi kép pen ér te ni.36

Ezért a transzgresszió az én ol va sa tom ban – és leg in kább eb ben je löl he tô ki az

el té ré sem Bertha Zol tán re mek Gyász-ér tel me zé sé tôl – nem egy másfajta lét be való

át lé pés a tel jes ki lé pés sel,37 ha nem az el uta sí tás he lyett (ahogy ír tam, nem ar ról van

szó, hogy Zsó fi gyá szá ban el uta sít sze re pe ket, nem ni hi lis ta-dé mo ni kus fi gu ra) egy

olyan affirmáció ma gá val a gyásszal, ami ben ugyan ak kor sem mi faj ta po zi ti vi tás

nem mu tat ha tó ki. Ez nem más, mint ku darc, a gyász mun ka prog ram sze rû ku dar ca
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34 Robert Harrison hív ja fel ar ra a fi gyel met, hogy a gyász olyan im pul zív for mái, mint a zo ko gás, a haj té -
pés vagy a mel lek üt le ge lé se a leg ke vés bé a kont roll vesz tés rôl árul kod nak, sôt, a leg in kább ezek vol tak
meg ko re og ra fál tak an nak ér de ké ben, hogy a gyá szo ló el sa já tít sa a vesz te ség okoz ta fi zi o ló gi ai tü ne tek
fe let ti ura lom gya kor la ta it. „Az zal, hogy sza bá lyo kat hoz nak ar ra vo nat ko zó lag, »mi ként kell gyá szol -
ni«, a ritualizált si rá mok segítenek el ke rül ni azt, hogy a vesz te ség ál tal meg ha tá ro zott pszi chés krí zis
– és an nak fô leg a kez de ti sza ka szai – a gyá szo lót tel jes de lí ri um ba vagy me rev ség be ta szít sák [...]. A ri -
tualizáció ezért azt szol gál ja, hogy a gyász krí zi sét kor dá ban le hes sen tar ta ni a tar tal má nak az elô írt
gesz tu sok és a gyász ki fe je zé sé re vo nat ko zó pre cíz kó dok se gít sé gé vel tör té nô objektivizációjával.”
HARRISON: i. m. (2003), 57.

35 Itt a baudrillard-i ér te lem ben al kal maz va a „fa tá lis” ki fe je zést, il let ve a fa lu mikrohatalmi kö ze gé re vo -
nat koz tat va, Zsó fi transzgresszív iden ti tás konst ruk ci ó ját fe di le, amennyi ben ô nem egy ba ná lis utat
vá laszt, amely a szub jek ti vi tás erô sí té sé re szol gál na, ha nem az át té te les is mét lé sek, az el vá rá sok nak
va ló elébemenés ál ta li ha tá rát- és vissza lé pé sek szol gál nak ná la olyan fa ta liz mus ként, amellyel szem -
ben nem le het erôt vagy el len erôt ki fej te ni, mert túl lép az ilyes faj ta bi ná ris lo gi kán. Lásd a ba ná lis és
fa tá lis tech ni kák hoz BAUDRILLARD, Jean: Forget Foucault. Los An ge les, Semiotext(e), 2007, 33., 89.

36 Nem vé let len, hogy egy he lyen ez az élet el le nes ség az ûzött ál lat tal va ló azo no su lás ként je le nik meg
Zsófinál: „Az osz lop ra, amely elôt te állt, egy pi ros vo nal fu tott, kö rös-kö rül, egy szer-két szer, há rom szor,
egymást több szö rö sen ke resz tez ve. Vol na szí ved ezt be me szel ni, te utol só, s el fel ej te ni azt a kis hal ar -
cot, amint a fo gyó lé leg ze tért kap ko dott. Hát szí vünk ben is ilyen ha mar be nö vi a ha lot ta kat a fû. Ál lat
az em ber, vagy mi? A zsol tár fo gyott, Zsó fi a meg fo gyó han go kon át a fel ál ló pad so ro kat lát ta, min den
sor nál fel állt egy sor, elôbb a nôk szop rán ja ve szett ki az ének bôl, az tán a fér fi hang is mind rit kult.
Kiszeláné már ott állt a temp lom elôtt, a fe ke te gyöngy sor a nya ká ban; a pe pi ta ru hás fi át vár ja, a fiú
meg ve re ge ti a ma mus ar cát, s ô bol do gan a pos ta mes ter ék re ka csint. Mit tö rôd nek ezek ôve le? Ki tud ja,
mi ben sán ti kál nak, hogy olyan ked ve sek hoz zá. Hogy vi gyo rog na az Imrus, ha lát ná, mi megy vég be
ôben ne.
Be sza ladt a ház ba, ma gá ra kap ta a ken dô jét, hó na alá a lo cso ló üve get, s ne ki az ut cá nak; az egész ház
tár va-nyit va ma radt, csak a ma ga aj ta já ra for dí tot ta rá a kul csot. Ami kor az ut cá ra ki ért, már a szom -
széd sa rok nál höm pöly gött a temp lom ból ki tó du ló nép. Zsó fi föl fog ta há tul a hosszú szok nyá ját, hogy
gyor sab ban lép ked hes sen; úgy me ne kült ez elôl a ta va szi nép elôl, mint ha va la mi szí nes da gály len ne,
amely, ha utol éri, s ör vény be te me ti, meg fojt ja. Mi lyen bo lond va gyok, szid ta ma gát, mi köz ben az ül dö -
zô ár las san el ma radt.” NÉ METH: i. m. (1969), 739. (Kö szö nöm Bertha Zol tán nak, hogy fel hív ta a fi gyel -
me met er re a szö veg hely re.) Rá adá sul ez a je le net Sanyika ha lá lát kö ve tô en ját szó dik, ami kor is Zsó fi
az zal szem be sül, hogy nem csak fia ha lá la nem ka pott a fa lu min den nap jai szem pont já ból forma tív he lyi
ér té ket, de sa ját per for mált vesz te sé ge sem ké pes nagy hord ere jû vál to zást elô idéz ni, rituali zált gyá -
sza így vég képp a rend sze ren kí vü li ként lep le zô dik le elôt te, en nek vi szont az on to ló gi ai szint lé pés (az
ant ro po ló gi ai dif fe ren cia ál la ti ol da lá ra ke rü lé se) csak egyik, és alig ha nem derivatív as pek tu sa. Ez utób -
bi hoz lásd SMID Ró bert: A ló meg hal, a mé di um él. Ada lé kok az ant ro po ló gi ai dif fe ren ci á hoz mint kul túr -
tech ni ká hoz = Milyen állat? Az állatok irodalmi és nyelvelméleti reprezentációjáról. Szerk. BALOGH Gergő,
FODOR Péter, PATAKI Viktor, Debrecen, Alföld Alapítvány – Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2020, 248–255.

37 BERTHA Zol tán: A lét sze rû ambiguitás re gé nye. Né meth Lász ló: Gyász = A pró za író Né meth Lász ló. i. m.
(2005), 151.



(hogy az ál ta la ha lott nak nyil vá ní tott tár gyat új ra le het élesz te ni benne), a fel szá -

mo ló dás el fo ga dá sa, amely a gyász si ke rét jel zi (ered mé nye még is csak az, hogy el -

be szél he tô a gyász), le gyen az bár mennyi re meg ját szott vagy inautentikus, sôt! 

A hall ga tás ról va ló meg nyi lat ko zás ugyan is so sem le het si ke res, és ép pen ez zel

kom mu ni kál ha tó egyál ta lán a gyász mun ka prog ram sze rû ku dar ca az el be szé lô ré -

szé rôl – a ki bé kít he tet len aszim met ri ák össze ját szá sá ban. Ek kép pen be szél he tünk

a gyász ról mint transzgresszióról úgy, hogy az a ha tár vo nal de monst rá lá sa ön ma -

gán be lül: a gyász mun ka ál tal ki ter melt meg szó la lás mó dot nem a sze mé lyes él -

mény rôl tör té nô nar ra tív val lás és a fa lu plety ka szin tû, a ha lál ról csak hír ér ték kel

bí ró be széd mód ja kö zöt ti kü lönb ség konstituálja.38 Ha nem egy olyan antidialekti kus

vi szony ban ját szik sze re pet, amely ép pen az em lí tett ket tô ség (a nar ra tív ki tá rul -

ko zás és a plety ka) és a kö zött áll fenn, hogy Zsó fi és az el be szé lô szó la ma vég sô

so ron nem vá laszt ha tó el egy ér tel mû en. Ez a bi zony ta lan ság a bi zo nyos ság nak

azon a hi á nyán ala pul, hogy bár az el be szé lô ellenjegyzi a Zsó fi ál tal el kép zelt hely -

ze te ket, még sem ál la pít ha tó meg, hogy ô vagy Zsó fi tel je sen tu da tá ban len né nek

an nak, hogy ezek meg tör tén nek-e va ló já ban vagy sem. Ezért Kul csár Sza bó Er nô

meg jegy zé sé vel el len tét ben, amely sze rint ha Né meth nél al kat (archetipikus sze -

mé lyi ség, a pri o ri sors) és sze rep (a kör nye zet egyik nor ma tív viselkedésmintája)

egymással úgy azo no sí tód nak, hogy utób bi fe lül ír ja az elôb bit,39 ak kor a je len tés -

ho ri zon to kat le zá ró elbeszéléspoetika ér vé nye sül, ál lí tá som sze rint annyi ban még is -

csak nyi tott ma rad a diegézis, hogy a ta nul má nyom cí mé ben ci tált „élet prog ram” 

– mely a gyászmunkának az el be szé lôi fel té te le ket ki ter me lô si ke res ku dar ca – har -

ma dik elem ként je le nik meg Zsófinál al kat/sors és sze rep mel lett.40 Ez pe dig ma ga

egy transzgresszió a kétosztatúságból: egy szer re egy par excellence nyel vi-be széd -

mód be li külsôlegességgel érint kez ve – amely a gyász nak a ha lál lal va ló kap cso la tát

új ra meg ala poz za (és ennyi ben a gyász nem ön ger jesz tô és szegregált, ön ma gá ba

zárt je len ség) – és fel füg geszt ve a ha tá ro kat az át lé pés sel a meg szó la lói szó la mok

kö zött ugyan úgy, mint az ezt a disszeminációt elô ál lí tó gyász mun ka dis kur zu sá ban

fel té te le zett meg kü lön böz te té se ket ha lál, gyász, hall ga tás és be széd kö zött (leg in -

kább Zsó fi és az el be szé lô vi szo nyá ban).

Mind eze ket te kin tet be vé ve Né meth Lász ló he lyé nek ki je lö lé sé re a ma gyar mû -

ve lô dés tör té net ben a kö vet ke zô aján la tot le het ne ten ni az iro dal mi szö veg ant ro -

po ló gi ai ho ri zont ja fe lôl. Ha a lé lek rajz em le ge té se el ke rül he tet len nek tû nik is Né -

meth hôs nô i nek tár gya lá sa kor41 – még ak kor is, ha tény le ge sen iro dal mi ér tel me zés -
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38 Va ló já ban sem mi faj ta kü lönb ség nem tételezhetô Zsó fi ez irányú gya kor la ta, va gyis a szcenáriógyártás,
és a fa lu plety kál ko dá sa kö zött, sôt, ép pen utób bi ha tá sá ra ta lál vissza új ra s új ra a gyász ön mû kö dé -
sé hez – te hát egy al sóbb nar ra tív szint erô sí ti meg az egyál ta lá ban vett narrativitás le he tô sé gét. Vö.
28. láb jegy zet.

39 KUL CSÁR SZA BÓ Er nô: Tör vény és sza bály kö zött. Az el be szé lés mint nyel vi-po é ti kai ma ga tar tás a har -
min cas évek re gé nye i ben = Uô: Be széd mód és ho ri zont. For má ci ók az iro dal mi mo dern ség ben. Bp., Ar gu -
men tum, 1996, 78.

40 Kul csár Sza bó ma ga is fog lal ko zik a kon cep ció be il leszt he tô sé gé vel Né meth regénypoetikájába, ezt az
ant ro po ló gi ai ho ri zont ér vé nye sü lé sé nek te kint ve a sze rep azo nos ság he lyett. KUL CSÁR SZA BÓ: i. m.
(1986), 59.

41 Pél dá ul BÁ LINT Ág nes: Az iden ti tás prob le ma ti ka Né meth Lász ló re gé nye i ben = Thalassa, 2002, 1–2. sz.,
5–43.



sel szol gá lunk, va gyis nem te ma ti ku san azo no sí tunk mo tí vu mo kat, ha nem az egyes

ol va sa tok elô ál lít ha tó sá gá nak fel té te le it vizs gál juk szö veg sze rû en –, ugyan ak kor ez

el vá lasz tot tan tör té nik az ér te ke zô pró zá já nak nem prog ram sze rû ol va sa tá tól, ak kor

a lel ki lát le let és a szo ci o ló gi ai-köz éle ti vi szo nyok tár gya lá sa két el vá lasz tott és

egymással össze nem füg gô té ma ként tû nik fel, ho va to vább a re gé nyek ben is leg -

fel jebb di a lek ti kus vi szony ba ke rül het egymással a szép író és az esszé is ta Né meth

Lász ló (pél dá ul Zsó fi gyá szán ke resz tül ar ti ku lá ló dik kri ti ka a ma gyar fa lu ról). Azon -

ban, ahogy azt itt be mu tat tam, a Gyász tudáspoetológiája ép pen eze ket az el kü lö -

ní té se ket te szi le he tet len né, az az hogy mu tat ja meg ere den dô egy sé gü ket, amely

min den képp szük sé ges ah hoz, hogy szét vá laszt ha tók le gye nek, va la hány szor te leo -

lo gi kus ol va sa tok ál do za tá ul es nek. A hôs nôk éle té nek prog ram sze rû sé ge ugyan is

me rô ben kü lön bö zik az ér tel me zé sek prog ram sze rû sé gé tôl.

Zsó fi meg me re ve dé se, a gyász mo nu men tu má vá vá lá sa olyan tárgy vesz tés,

amely vég sô for má já ban át lé pés a gyász prog ram sze rû sé gé be: ez azon ban nem csak

ki üre sí té se és ki üre se dé se az ak tus nak, hi szen a gyász nem csu pán eti kai as pek tus -

sal bír, ha nem a gyász el be szé lés prog ram ját is meg va ló sít ja. A ko ráb ban ál ta lam

prog resszi ó ként meg ha tá ro zott ered mé nye az élet prog ram nak csak egy olyan kü -

lönb ség té tel két tag ja kö zé íród hat be, ame lyet a ha lot tak fe lé ta nú sí tott at ti tûd

kultúr tör té ne ti leg vál to zó for mái je löl nek ki: az em lé ke zés és az el vá lasz tott ság fáj -

dal ma szem ben áll a re ménnyel és az új bó li ta lál ko zás öröm hí ré vel.42 Ép pen ezért,

ami kor Kul csár Sza bó a ko ra be li eu ró pai min ták kal össze vet ve az el be szé lôi és 

a fô sze rep lôi tu dat kö zött a nar ra tív ana ló gia kény sze res re konst ruk ci ós mû kö dé sét

azo no sít ja a re gény elô re uta lá sa i ban,43 nem ve szi te kin tet be, hogy az ál ta la szin tén

meg fi gyelt fe szült ség a nar rá tor és Zsó fi kö zött nem fel tét le nül füg gesz tô dik fel ak -

kor, ha elôb bi pon to san a gyász gya kor la tá nak azon, a modernitásban kul tu rá li san

job ban be ágya zott for má ja mel lett fog lal ál lást, amely a ke resz tény ség nek a ha lál -

lal kap cso la tos eszkatologikus jö vô ké pét hir de ti. (Amely tu laj don kép pen egy újabb

ta lál ko zás le he tô sé gé vel a je len ben össze kö ti az élô ket és a hol ta kat).44 Ily mó don

a Gyász el be szé lô je a jö vô ori en tált gyász ru tint te szi meg a diegézis szer ve zô ele -

mé vé an ti ci pá ci ók for má já ban. Ez pe dig nem le zár ja a nyi tott ho ri zon to kat, mind -

össze a(z esszék kel össze füg gés ben ér vé nye sít he tô) di a ló gus struk tú rá tól45 vagy 

a (sti lá ris) „po lig lott jel leg tôl”46 el té rô meg kö ze lí tést kö ve tel ma gá nak el be szé lô és

fô sze rep lô vi szo nya i ban. En nek men tén a sze rep pel ab ban az eset ben nem azo no -

sí tó dik a prog ram – és ke rü li el ek kép pen az ol va sat ban a „sors sze rû ség mi to ló gi ai

kép le té hez”47 tör té nô al kal maz ko dá sát a némethi prózapoetika –, ha az el be szé lôt

leg alább annyi ra hoz zá köt jük a fa lu kö ze gé hez, mint amennyi re Zsó fi át vi lá gí tá sá -
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Smid Róbert: „Inkábbcsakéletprogrambólgyűlölt”

42 HARRISON: i. m. (2003), 107.

43 KUL CSÁR SZA BÓ: i. m. (1996), 79.

44 HARRISON: i. m. (2003), 118.

45 Vö. KUL CSÁR SZA BÓ: i. m. (1986), 51.

46 Vö. OSZTROLUCZKY: i. m. (2006), 404.

47 KUL CSÁR SZA BÓ: i. m. (1986), 79.



hoz. A Gyász ez zel mind össze imi tál ja a klasszi kus el be szé lé se ket, ame lyek nek – mint

azt Benjamin meg ál la pí tot ta – tel je sebb hoz zá fé ré sük volt a ha lál ta pasz ta la tá hoz,

ugyan ak kor a narráció sok kal in kább ma gán vi se li a mo dern ség nek a ha lált hír ér -

té ken ke ze lô at ti tûd jét.48

An nak ku dar ca ugyan is, hogy a ha lál ta pasz ta lat hoz kös se a re gény a gyászt, és

a ku darc, amely egyál ta lán ha lál és gyász el vá laszt ha tó sá gát fel szá mol ja, bár meg -

ké pe zi a narratívát Zsó fi és az el be szé lô szó la má ból, a fa lu ról mon dott íté le tet leg -

alább annyi ra a nar rá tor imp li cit önreferencialitásának a függ vé nyé vé avat ja a gyász

ritualitását il le tô en, mint amennyi re hoz zá kap csol ja azt a sze mé lyes ho ri zont hoz.49

Mert nem úgy vi szi ezt a több szö rös re lá ció te rem tést vég hez a szö veg, hogy egy -

ér tel mû en és meg fel leb bez he tet le nül a ma gyar fa lu ról mon dott kri ti ka ként ál lít ja be

ma gát, sem pe dig úgy, hogy fel tét le nül az em pá ti át akar ná fel kel te ni a fô sze rep lô

iránt. A fe szült ség a nar rá tor és a fô sze rep lô kö zött a gyász mun ka performativi tá -

sának el té rô, de egy szer re ér vény ben lé vô for má i ból fa kad, amit ma ga a re gény is

szín re visz a leg al ap ve tôbb szint jén. Hi szen vég sô so ron egy szer ve zet vagy kö zös -

ség gyá szá ról is szól a Gyász (mind két ér te lem ben, te hát ôket gyá szol va és az 

ô gyá szu kat be mu tat va), ha már csak a hír ér té kén ha tá roz za meg az élet min den -

na pi sá gát a ha lál, vi szont az élet el be szél he tô sé gé nek ke re te it to vább ra is csak 

a ha lál strukturáló mun ká ján ke resz tül le het elô ál lí ta ni.
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48 Ennyi ben pe dig Dérczy aka rat la nul is fe jén ta lál ja a szö get, ami kor ki eme li, hogy a lé lek áb rá zo lá si
inten cionáltsággal „el len té tes moz gá sú, irá nyú az elbeszélôszerkezetnek az a vo ná sa, hogy az áb rá zolt
vi lág ból a be fo ga dó sok kal töb bet tud hat meg, is mer het meg, mint ami pél dá ul Zsó fi tu da tán ke resz tül
közvetíthetôdik.” DÉRCZY: i. m. (1993), 29.

49 Ez vi szont nem azo no sít ha tó az iró ni á val (modalitásként ért ve, leg alább is, egé szen biz to san el tér at tól),
mint ahogy az zal Osztroluczky Sa rol ta el be szé lô és fô sze rep lô vi szo nyát pusz tán a nyel vi mû kö dés re
kon cent rál va konk lú zi ó já ban nyug vó pont ra igyek szik he lyez ni. Vö. OSZTROLUCZKY: i. m. (2006), 405.



WindhagerÁkos

Hagyományéskorszerûségamagyarkönnyûszimfonikusstílusban
GyulaiGaálJános:Jánosvitéz

CsehTamásemlékének

Németh Lászlóval kapcsolatban rendszeresen elhangzik az általa vázolt bartóki

modelltanítása:anépmûvészetközösségielemeibôlegyénimûvészistílusteremt-

hetô;ahagyományakorszerûségalapja;anemzetikultúraadjaazegyetemesmû-

velôdésremekmûvét.AbartókimodellvilágszínvonalúpéldáiMakoveczImreépí-

tészete,NagyLászlóköltészeteésSáraSándorfilmjei.EhhezasorhoztartozikGyu-

laiGaálJánoszeneszerzôis,akinekmunkásságátalegszûkebbszakmaikörönkí-

vülanagyközönségelfelejtette.Ajelentanulmányaztmutatjabe,hogyaJankovics

MarcellJá nos vi téz címûrajzfilmjéhezírtkísérôzenéjemegvalósítjaNémethLászló

bartókimodelljét,ésmegújítjaKodályszimfonikusörökségét.Napjainkkedveltkor-

társszerzôinek(DubrovayLászló,BalassaSándor,GyöngyösiLevente)közönségsi-

kereazáltalaelkezdettújfélezeneistílusértékétigazolja.

Nemleszekajátékszered

AmikorMara (OstorháziBernadett alakításában) rádöbben arra, hogyélete nagy

szerelmenemcsakhogytitokbanhazatért,deráadásulazellenérdekeltcégvezetô-

jekéntkeresztülishúzzagondosankidolgozottüzletitervét,ígyfakadkiálnokex-

udvarlójára:„Nemleszekajátékszered!”Azatöbbmintfélmilliómagyarmozinézô,

akiafilmetlátta,ekkorvélhetôennemcsakegyüttérzônszurkolnikezdettahôsnô-

nek,hogyálljonkiönmagáért,hanemamesterkéltnosztalgiaérzetévelistelítôdött.

Nohaazidézettfilm(Pappa Pia, 2017)márkorábbanisviszonylagosrendsze-

rességgelelevenítettemegagegek,poénoksparodisztikuselemek,illetveilluszt-

ratívepizódoksegítségévela60-asés70-esévekslágereit,aNem le szek a já ték -

sze red patetikusfelcsendülésearomantikusfilmekkategóriájábaillesztetteatör-
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ténetet. A nosztalgia, a hamis nosztalgiaérzet, illetve a nosztalgikus atmoszféra

elkülöníthetôfogalmak,ésaztleszögezhetjük,hogyafilmavalósésavéltnosztal-

giaérzetfelébresztéséretörekszik.Azidézettdalugyanissokszorosáttöréstjelen-

tettamagyarkönnyûzenében,nemcsakazért,mertKovácsKatiezzelnégydíjatis

nyert1966-ban, ésezvolt azelsô táncdalfesztivál egyértelmûgyôztese,hanem

mertezakifejezettenegyszerûdalvoltazelsô,a„rockzenéhez”amegszokottnál

sokkal közelebb álló megnyilvánulás a pártállami médianyilvánosságban.1 Hogy

mindeztvajonmindennézôígyérezte-evagy„csak”elringattaaszívétmindenjó-

val,nemtudni.Azazonbanszintebiztosravehetô,hogysemanézôk,semKovács

Katirajongóiközöttnincseneksokan,akikmegtudnákmondani,hogykiisírtaezt

abizonyosdalt.AzeneszerzôjeGyulaiGaálJánosvolt,aszövegétpedigHajnalIst-

vánírta,akikaz50-es,60-asévekmegkerülhetetlenéskedveltsanzongyárosainak

számítottak,BágyaAndrássalésFényesSzabolccsalegyütt.Ígybáregynemzedék

nôttfelGyulaiGaáldalain,akésôbbigenerációlegfeljebbnéhányszerzeményétis-

meri:azalkotóneveéshôsiesszakmaiküzdelmeafeledéshomályábamerült.

A jelen tanulmányGyulaiGaálJánosra (1924–2009),azemlítettdaláértErkel

Ferenc-díjjalkitüntetettzeneszerzôreemlékezikaJá nos vi téz címûanimációsfilm-

hezírtzeneelemzésével.AzegykoroneMeRTon-ésFényesSzabolcs-díjjal,késôbb

pedigeMeRTon-,HuszkaJenô-ésArtisjus-életmûdíjjal,valamintaMagyarKöztár-

saságiÉrdemrendkis-és tisztikeresztjével iskitüntetett alkotóegyikevolt azon

sokoldalúzeneszerzôknek,akikképesekvoltaktáncdalt,szórakoztatózenét,könnyû

szimfonikusmuzsikát és klasszikus hangversenytermi darabokat írni egyenletes,

magasszínvonalon.GyulaiGaálafféle„reneszánszmûvészként”azegykoronszét-

váltmûvelôdésterületeketösszetudtailleszteninemcsakazéletmûegészében,ha-

nemegy-egyalkotásábanis.Bármilyenmeglepôiseponton,deGyulaiGaálKodály

Zoltánzeneesztétikájátteljesítetteki,noha„csak”aMesteregyiklegközvetlenebb

tanítványától, Viski Jánostól tanulhatott.2 A Nem le szek a já ték sze red alkotója

ugyanis azt amagyar szimfonikus stílust folytattavagyalkottamegújra, amely

amagyarmûvelôdéshagyományairatámaszkodott,korszerûvolt,nemzetközilegis

értékelték,ésszélesközönségetszólítottmeg.

GyulaiGaálJánospályája

GyulaiGaálJánosvélhetôenaz1848-ashonvédtábornok,GyulaiGaálMiklósdéd-

unokájavolt,nohaezzelsosemdicsekedett.Bátyja,aszinténzeneszerzôként,kar-

mesterkéntésszövegíróként is ismertGyulaiGaálFerenc1915-benszületett,és

1981-benhunytel.Számosesetbendolgoztakegyütt,az1950-esévekbenGyu lai

Gaál fi vé rekként emlegették ôket a rádióadásokban és a lemezboltokban. János
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1 AkérdéstbôvebbenkifejtiDALOSAnna:„Nem vá rok hol na pig!” Egy fe mi nis ta ol va sat-kí sér let.

http://real.mtak.hu/25006/8/Dalos_Nem_varok_holnapig.pdf

2 ÁBRAHÁMMárta:Bartók és Kodály ze nei ha tá sa az 1945 után ke let ke zett he ge dû ver se nyek re. DLA dok -

to ri ér te ke zés. 2017http://www.parlando.hu/2017/2017-4/Abraham_Marta-Bartok_es_Kodaly.pdf,62.



1924-benBudapestenszületett,dezeneitanulmányaitmáracsaláderedetilakó-

helyén,Kaposvárottvégezte.Asomogyimegyeszékhelyenakétvilágháborúközt

nemcsakkiválózeneoktatásfolyt,deahelyihegedûtanárHubayJenôegyikutolsó,

kedvesnövendékeisvolt.Ígyalakult,hogyGyulaiGaálmárgyermekkénthegedül-

ni,majdcsellóznitanult.Zongorázni(ésegyebekközöttszaxofonozni,trombitálni)

csakönszorgalombóltanultmeg,bárabbanazidôbenakötzong-órákat(Zenedében

és a Zeneakadémián kötelezô zongoraoktatás) is kifejezetten komolyan vették.

Azeneirántiérdeklôdéseelsôsorbanédesapjáhozköthetô.GyulaiGaáltöbbízben

ismesélte,hogyédesapjarajongottazenért,sezazelkötelezôdéseátöröklôdött

acsaládjárais.3 Egyéjjelazédesapakésônérkezettmeg,deazonnallejátszottaúj

gramofonlemezét, amelyrôlCsajkovszkijb-moll zon go ra ver se nye szólt.Azötéves,

ekkormárazigazakálmátalvókisJánosfelébredt,kimászottazágyból,ésvégig-

hallgattaamûvet.Ekkordôltel,hogyazeneleszazéletszenvedélye.

Afiatalmûvészpályájátsokbanbefolyásolta,hogy1941-benmegnyerteadeb-

receni,HubayJenôrôlnevezettOrszágosHegedûversenyt.AdíjatCebriánRózagróf-

nôtôl,Hubayözvegyétôlvehetteát.4 Ezekutánnemvoltkérdéses,hogyaZeneaka-

démiánfolytassaatanulmányait,aholhegedûéscsellószakokonmegisszerezte

diplomáját. Igazi útmutatást azonbannemhangszeresmestereitôl kapott, hanem

amáremlítettViskiJánostól,akitôlazeneszerzésalapjaitsajátítottael.Családjából

ésneveltetésébôl ishoztaugyanakkoramagyarnépdalok irántielkötelezôdését,

shaismertpopszámaibaneznemisérhetôtetten,acikktémájáulszolgálómagyar

könnyûszimfonikusstílusábanannálinkább.

AZeneakadémiautánaBudapestiHangversenyzenekarhozkerülthegedûsként,

debátyjahamarosanelhívtaazOperettszínházba,aholfôkéntkorrepetitorifelada-

tokatlátottelazenekarimunkamellett.Aszórakoztatózenébenvalókellôjártassá-

gátelismervekerültelôbbaMagyarHanglemezgyártóVállalathoz,aholakönnyû-

zeneifelvételekbenvettrésztváltozóbeosztásokban,fôkéntazMHVVonósTánc-

zenekar karmestereként, zeneszerzôjeként és hangszerelôjeként. Olyan, korabeli

slágerekköthetôkanevéhez,mintAzért van a nap su gár, illetveaSze re lem ben a ha rag

rossz ta nács adó (mindkettôtHollósIlonaénekelte),vagypéldáulaKi volt a hi bás

(VámosiJánoselôadásában).AMagyarRádióbanhivatalosancsak1959-benkapott

állástaBartók-teremszerkesztôjeként,majd1960-tólakönnyûzeneiosztályveze-

tôjeként,deamunkakapcsolatjóvalkorábbivolt.Állandófeladataiközétartozott

azáltalaalapított,desokszorosátszervezéstmegéltkönnyûzeneiegyüttes,aMa-

gyarRádióEsztrádzenekara(késôbbielnevezéseivelaMagyarRádióVonósTánc-

zenekara,MRTVonósZenekara,MagyarRádióSzórakoztatóZenekara)vezénylése,

illetveazegyüttesszámáravalókomponálás,valaminthangszerelés.Elismertsége

vitánfelülálltekkoriban,igaz,ezegybendurvaszerepjátékotésfolyamatosstilá-

risöncenzúrátiskövetelttôle.KelecsényiLászlóígyláttahelyzetét:„Ezahonitánc-

zenék aranykora.GyulaiGaálJános,BágyaAndrásésFényesSzabolcsuraljáknem-
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3 CSEHTAMÁS:Gyu lai Gaál Já nos-in ter jú. https://www.youtube.com/watch?v=bjwZcdCXsNY(1:58–2:37)

4 ÁBRAHÁM:i. m. (2017),62.



csakasanzonbizottságokáltaluraltkönnyûzeneimezônyt,deafilmvígjátékokze-

neivilágátis.Mindigkellegysláger.”5

Elismertségidevagyoda,GyulaiGaálnakalapvetôenellenségesközegbenkel-

letteredménytelérnirendszerkritikusmuzsikustársaival.ARádióvezetôjetöbbíz-

benúgynyilatkozott,hogyaszaxofonimperialistahangszer,miközbenakönnyû-

zeneiegyüttesbenaszaxofonötösképezteahangszerelésalapját.6 Amikorazután

egyideológiailagképzettkritikusisszóvátetteanépidemokráciáraveszélytjelentô

hangszercsoport jelenlétét,azegyüttestfelsôutasításraátalakították,segy ideig

vonósegyüttesresnéhánymeghívottfúvósrakellettredukálniazenekart.Ekkorvi-

szontmégmegbonthatatlanulrendelkezéséreálltavokál-kar,amelyegy16–20fôs

állandókórustjelentett.

CsatáriBencekutatásainyománmamárközismert,hogyhánybesúgótevékeny-

kedettaRádióbanésakönnyûzeneiparban,sinnentudhatóazis,hogyGyulaiGaált

folyamatosanszemmeltartották.Annyitôistudott,hogyvoltegybeépítettember,

akiújraésújrahallgatódznijártközéjük,deamikorbármelyikzenészemegláttaezt

azilletôt,akkorazonnalfeltûnômódonzenélnikezdett,sígymindenkiszéttudott

rebbeni.7 Együttesével számos kötelezô penzumot kellett teljesítenie: lelkesítô

mozgalmidaltkomponálniazolajgyûjtésre,IszaakDunajevszkijmelódiájátkellett

magyarítvajátszaniavagyamagyarsportklubok(Fradi,Vasas,Honvéd,ÚjpestiDó-

zsa)indulóitlemezrevennie.Igaz,ôésegyütteseképviselhetteMagyarországotaz

1960.november12.és20.között,Lipcsébenrendezett II.Könnyû-ésTánczenei

Fesztiválon.Nohatudottnémetül,a„Lehel”fedônevûügynökötrendeltékkimellé

tolmácsnak.8 GyulaiGaáljelentôségétjólérzékelteti,hogyvezényelhetteaDeutsch-

landsenderzenekarát,egyszámátalipcseirádió,illetvenégymásikdalátaberlini

Amigahanglemezgyárvettefelazôvezényletével,asajátegyütteseelôadásában.

Munkásságánaktörzsétaz1960-asévekbentovábbra isanépszerûsanzonok

vagy, korabeli kifejezéssel élve: táncdalok jelentik, a zenekari karakterdarabok,

afilmzenék,illetveakülönbözôkísérôzenék(színdarabokhozésrádiójátékokhoz).

Aklasszikushangversenytermimûvekekkoribanmégnemjellemzikapályáját,no-

ha1956-banzongoraversenyévelmegnyerteaBelgaRádióNemzetköziNagydíját,

1959-benbemutattákKis vízibalettjétés1961-benaHá rom ka lap szvitjét.9 Aku-

tatásjelenlegiállásaszerinthatvansanzont(többekközött:Gretna Green-i bal la da

–TolnayKlári,Pest-Bu da éne kel te –RátonyiRóbert,Meg va ló sult ál mok –Delhusa

Gjon),huszonhétfilmzenét(csakalegismertebbeketemlítve:Il la tos út a sem mi be,

A Ha mis Iza bel la, Ran gon alul),huszonhatkarakterdarabot(példáulNor ma fa, Ve re bek

a ház te tôn, Vö rös ka vi ár),hétmusicalt(többekközöttAz ál lam én va gyok, Hárman
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5 KELECSÉNYILászló:Akar juk-e a le he tet lent? Bp.,Kossuth,2012,112.

6 CSEH:i. m., 4:42–5:29.

7 Uo.,3:42–4:42.

8 CSATÁRIBence:Sze mel vé nyek a könnyû ze nei rá di ó zás ál lam biz ton sá gi meg fi gye lé sé rôl = Be te kin tô, 2014,
1.sz.,4.http://epa.oszk.hu/01200/01268/00029/pdf/EPA01268_betekinto_2014_01_08.pdf

9 Az adatok az OSZK Zenemûtár kézirataiban találhatóak. Kis vizibalett [sic!]. OSZK-jelzet: Ms. Mus.
14.817,Há rom ka lap. Szvit. OSZK-jelzet:Ms.Mus.14.781.



Pá rizs ban, Mély víz)éshétszínházi-rádiójátékkísérôzenét(példáulAz ügy nök ha lá la,

Egy mai ki ál lí tás ké pei, Kököjszi és Bobojsza)írt.TáncdalaitekkoribanZáraiMárta,

CserhátiZsuzsa,AmbrusKyri,MikesÉva,ÁkosStefiénekli,valamintegyikfelfede-

zettje,DelhusaGjon.

Karrierjének látványosszakaszaaz1980-asévekelejénvégetér,hivatalosan

ekkornyugdíjbaismegy.Afelszínalattazonbanháromtényezôisszerepetjátsz-

hatottlassúkivonulásában.1977utánmárnemkapotttöbbmegbízástfilmzenék

írására,amiakkor(is)azelismertségegyikfokmérôjénekszámított.Az1974-esIlla -

tos út a sem mi be címûnagyjátékfilmutánvártamégazArany bor jú címûtévéfilm,

valamintkétmesesorozat(Egér a Mar son, A leg ki sebb ug ri fü les) 12-12epizódjának

zenéje,dekésôbbmárcsaknéhányszínházimegbízástkapott,példáulaFa jan kó

ka land jai (1986)címûbábelôadászeneikíséretét.Számosnemzetközizeneszerzôi

díjánakköszönhetôenGyulaiGaálpapíronazARD(ÁllamiBajorRádió)külsôszer-

kesztôjelett,valójábanviszontzeneszerzôként,karmesterkéntéskorrepetitorként

istevékenykedettpárévig,deahasonlómegbízástszerzettzenészektöbbségével

ellentétbennemmaradtkülföldön.Végül,az1980-asévekbenvisszatértbelsôhi-

vatásához, s korábbi munkáit betetôzve immáron hangversenytermi darabokra

koncentrált. Életpályájának egy epizódja, amely a már említett, belga nagydíjas

zongoraversenyekapcsántörténtvele,jóljellemziakorszakot.„Amikormegszületett

azelsôzongoraversenyem,afônökömígyreagált:nagyonszép,deminekez?Be-

leszorultamakönnyûmûfajba.Azértafiókombansorakoznakmásmilyenmuzsikák

is.”10 Ígytehátaklasszikusmûfajokfeléfordulásanyugdíjaszeneszerzôrészérôl

határozottéstudatosdöntésvolt.

Korábbimunkásságánakíze,stílusa,atmoszférájaérezhetôhegedûversenyében,

klarinétnégyesébenvagyéppenaSebestyénMártánakírtKa rá cso nyi da lok ciklusá-

ban,demindeza„Kodály-iskola”nemeszenekarihagyományaitkövetônyelven.11

Stílusgazdagságára és alkotói erejére jellemzô, hogy a kortársai a Tán col junk 

a RhapsodyinBlue-ra címûGershwin-parafrázisátazeredetidarabnálisjobbnak

tartották.12 A rendszerváltástnagyörömmelvárta, az ízlésdiktatúraeltörlésében

reménykedve.Aveleszembenkialakult„beskatulyázás”azonbannemengedettfel,

2001-benarrapanaszkodott,hogymárévekótanemkértektôleegyetlenpartitú-

rátsem.Alkotókedveazonbannemcsökkent,legfeljebbstílusaéshangköreszíne-

zôdöttsötétebbre,komorabbra,fájdalmasabbra.Azokazismerôsök,akiknekannak

idejénôjártaki,hogyegy-egydarabjukategyüttesekelôadjákvagyfellépéstkap-

janak,mostigyekeztekvalamelyestkárpótolniôt.Ígynemvéletlen,hogyaHárfa -

concerto ôsbemutatójánakegykori szólistája,RohmannHenrikunokája,Rohmann

Dittajátszottacsellódarabjait,shogybarátja,SebestyénErnôvállalta,hogy1999-

ben,majd2001-benaSzombathelyiSzimfonikusokkaleljátsszaHe ge dû ver se nyét.13
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10 KÁLMÁNGyöngyi:Megy egész nap a „csem pe ve rés”. Gyu lai Gaál Já nos a szim fo ni kus könnyû ze ne el ha lá -

sá ról = Ma gyar Nem zet, 2001.április10.https://mno.hu/grund/megy-egesz-nap-a-csempeveres-835217

11 ÁBRAHÁM:i. m. (2017),62.

12 WOLFPéter:Gyu lai Gaál Já nos. 2008https://www.artisjus.hu/artisjus-dijak/gyulai-gaal-janos/

13 LásdWOLF:i. m. (2008);KÁLMÁN:i. m. (2001)



Végülaz idôsmûvésztéletmûdíjakkalhalmoztákel:azArtisjus-,azeMeRTon-és

aFényesSzabolcs-díjakbirtokosalehetett.Meghatóanjellemziazegykorimunka-

társakésGyulaiGaálkapcsolatátWolfPétervisszaemlékezése.„KedvesJános!Tu-

dodjól,hogyaszeméremvisszatartnémelyjelzôktôl,deremélem,erôtadNeked

azaszeretet,amelykimondatlanulisáradfelédvalamennyiünkbôl!Ennekszimbó-

lumaazArtisjuséletmû-díj!”14

Jánosvitéz –filmzene

Nehézlennemegállapítani,hogymivoltGyulaiGaáléletmûvénekcsúcspontja,de

azbiztos,hogynégyversenymûve(hárfára,hegedûreéskettôzongorára)mellett

kiemelkedôhely illetimegaJá nos vi téz címûanimációsfilmhez írtnagyszabású

partitúráját.Nohasanzonjaiban,keringôibenéstáncdalaibanerôteljesenadzsessz-

ésarockstílusdominál,hangversenytermidarabjaibanérezhetôakodályihangvé-

tel, fôként a népzenei ihletésûmûveknél.He ge dû ver se nyét hallgatva keveseknek

tûnikfel,hogyamûközelegyidôbenkészültLigetiGyörgyazonoshangszerreírt

versenymûvével,mertGyulaiGaáltudatosanalkalmazottnyolcvan-százévvelko-

rábbistíluskomponenseket.15 HollósMáténakígyvallotterrôladöntésérôl:„Kom-

ponáláskorarragondoltam,hogyazutóbbiévtizedekbenolyanversenymûvekke-

letkeztek–tiszteletakivételnek–,amelyeketnagyonnehézmemorizálni,lejátsza-

ni,ahallgatónakpedigmegérteni.Tehátinkábbolyandarabotírtam,amelyetnem

spékeltemmegtechnikainehézségekkel,samelybenidônkéntmegjelennekkifeje-

zettenérzelmekrehatórészletek.Ahallgatóvalakarokpárbeszédbekerülni.Haaz

ôlelkeválaszolazénérzelmeimre,azzalmindenvágyamteljesül.”16

Ábrahám Márta DLA-értekezésében számos elôképet megnevezett (Rimszkij-

Korszakovot,MauriceRaveltésGeorgeGershwint),dehangsúlyozza,hogyaközvet-

lenmodellek,illetvenyíltutalások(példáulRavelCouperin sír já ra címûkompozíciója

tematikus felidézése) az önállóságot nem korlátozzák, sokkal inkább erôsítik.17

AGyulaiGaálraegyébkéntisjellemzôkompozícióstechnikavalójábanpárbeszéd-

relépahallgatóvalazidézetekésfôkéntazokvariációjarévén,segybenvezetik

acselekményt,notabene,egyértelmûsítikazértelmezésihorizontot.Ezpedigaz

ellenpéldakéntemlítettLigeti-hegedûversenynekiseleme,amikéntazemigránsmû-

vészalélekhangjánakisnevezetthangszerreírtmûvébenegyszercsakfelzokog

a„Duna-partonvanegymalom”kezdetûnépdal.

GyulaiGaáltudottstílusjátékkéntfinom,mívesegyszerûséggelisírni,deismerte

anagyformáktitokzatosésrafinált,virtuózmodernitásátis.AHe ge dû ver senyben

bizonyosértelembenkönnyû,hanemiskönnyedbefogadhatóságratörekedett,ame-
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14 Uo.

15 ÁBRAHÁM:i. m. (2017),62.

16 HOLLÓSMáté:Mû vek bon ta ko zó ban = Mu zsi ka, 1999,4.sz.,38.

17 ÁBRAHÁM:i. m. (2017),62.



lyetaharmóniákésaszerkezetkapcsániskövetkezetesenérvényesítettamaga

játékosmódján.„Azelsôtételeszabálytalanszonáta.Valószínûlegbelôlemfakad,

hogyfegyelmezetlenülkezeltemaformát,emiattatétellényegeakidolgozás.Az

átvezetésésamelléktémakivételévelazegésztételegyszerûhármashangzat-föl-

bontásonalapul,deannakmindenlehetôségétmegpróbáltamkörbejárni.Amáso-

diktételnépdalszerûenegyszerû,szívhezszólódallamraépül,amelynemfelületi,

hanemmélyérzelmekethordoz.Aharmadiktételerôsenritmikus,vidámzene.Leg-

inkábbrondószerû,deaholazeneianyagúgykívánja,megbontomaformát.”18

AJá nos vi téz partitúrájábanazonbanaC-dúrzáróakkordelôttalfa-ésbéta-ak-

kord-kivágatoképpenúgybonyolítjákazeneicselekményt,mintahogydistancia-

skálákütköznekpentatongesztusokkal,snépzeneitémafejekötvözôdnekdzsessz-

sztenderdekkel.AJá nos vi téz zenéjeottfolytatja,aholWeinerLeóaTol di banés

aholBartókBélaA fá ból fa ra gott ki rály fibanabbahagyta.Nohautóbbihozcsupán

ethoszábanillôhasonlítani,azelôzôhözannálinkábbvalómérni.

AMagyarNemzetiFilmalapmozgókép-történetikatalógusátböngészveaztûnik

fel, hogy amagyar zeneszerzôk színe-java részt vett a filmgyártásban.19 Eötvös

Péter,DurkóZsoltésSzokolaySándornevefeltehetôenkevesekszámáracsengis-

merôsenafilmzeneszerzôkközött,mígPetrovicsEmilt,FarkasFerencetvagyLáng

Istvántannáltöbbenismerikerrôlazoldalukrólis.Asortvalóbanhosszanlehetne

folytatniSzörényiLeventével,RánkiGyörggyel,SzôllôssyAndrássalvagyafilmek

révén sokak által kedvelt Vujicsics Tihamérral, Tamássy Zdenkóval és Vukán

Györggyel.Jelentanulmánybannincshelykitérniamagyarfilmgyártáskortársze-

néregyakoroltáldásoshatásaira,valamintmásjellegûjelenségeire,összetevôireés

következményeire.AnnyitazonbanaGyulaiGaálmellettfelsoroltkilencnévisjelez,

hogyamagyarzenészszakmakrémjedolgozottott,sesetenkéntakönnyûzenészek

islehetôséghezjutottak(példáulCsehTamás,GondaJánosvagyPresserGábor).Az

tehátjóllátható,hogynapjainknépszerûJohnWilliams-,HansZimmer-ésEnnio

Moricone-estjeimellettlennelehetôségnépszerû,hatásosésvilágszínvonalúma-

gyarfilmmuzsikábólállókoncertekösszeállítására.

Amikor JankovicsMarcell 1972-ben felkérteGyulai Gaál Jánost az animációs

filmhezírandózenemegkomponálásához,mindenegyesképifordulatotátbeszél-

tek.20 AzOrszágosSzéchenyiKönyvtárbanôrzöttpartitúramindenhang-éskép-

elemettartalmaz,gesztusrólgesztusra,amelyhezegyenértékûhangvilágotkellett

teremteni.21 Bizonyoshelyeken,mintaszerelmijelenetnél,JankovicsMarcellkonk-

rétzenetörténetipéldárahivatkozott(ígyWagnerTrisztán és Izolda, valamintVerdi

Othello címûoperájánakszerelmikettôsére),máskora„kodályos”jellegethangsú-

lyozta.22 GyulaiGaálkettôsszorításbanfeleltmegafeladatnak,alkalmazkodniakel-
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18 HOLLÓS:i. m. (1999),38.

19 Sa ját gyár tá sú fil mek lis tá ja = Ma gyar Nem ze ti Film alap

http://mafilm.hu/hu/sajat-gyartasu-filmek-listaja

20 SZEMADÁMGyörgy:Jankovics Mar cell rajz film ren de zô. Bp.,Corvina,1987,27.

21 GYULAIGAÁLJános:Já nos vi téz. Par ti tú ra. (kézírás)OSZK-jelzet:14.839.

22 SZEMADÁM:i. m. (1987),27.



lettJankovicsMarcellkorszakalkotóképivilágához(ésannakmásodpercrepontos

ritmikájához),illetvefeledtetniekellettKacsóhPongrácazonoscímû,nyomasztóan

népszerûdaljátékát.23 Ezazértisállítottaazeneszerzôtjelentôskihíváselé,mert

ômagaiskedvtelvenyúltazemlítettoperettetmeghatározószecessziószeneistí-

lushoz s amagyar dalkincs verbunkos rétegéhez. Így gyakorlatilag egy számára

kedvesstílusregisztertkellettkihagynia,háttérbeszorítania.Jellemzôpélda,hogy

amikoratörténetbenJancsiIluskakopjafájánállátnivéliszerelmét,akkoregyér-

zékenyverbunkostémátjátszikaklarinét.Atémaelégfrissahhoz,hogyebbôlki-

rajzolódjonakárIluskaportréjais,ámazeneszerzôcsupánjelziveleahelyzetet,

azutánelengedi.

JankovicsMarcellkoncepciójaalapjánazenenempusztánillusztrál,hangulatot

festvagyelmesél,hanemönállósíkként,párhuzamosanazirodalmicselekménnyel

bontakozikkiazeneinarratíva.Azirodalmi,aképiésazeneisíkígyháromöntör-

vényû,egyenrangú,demégislényegilegösszetartozórendszertalkot.24 Azelkészült

mûalkotásleginkábbaromantikaösszmûvészetitörekvéseireemlékeztet,ésélesen

szemben áll a Walt Disney-stúdió korszakot meghatározó zenés rajzfilmjeivel.

Ahogyaképivilágmélyenmerítettamagyarnépmûvészet,azarchaikusmitológi-

ákésapop-arteszközeibôl,ahogyacselekményszálPetôfielbeszélôkölteménye

mellettajungipszichológiávaléshumorraltelítôdött,úgyöleltemagáhozazeneis

anépzene-ethoszt,atáncdalokatésakodályizeneirecepciót.JellemziGyulaiGaál

zeneszerzôiszándékát,hogysemösszefüggôszim fó ni a ként,semszim fo ni kus köl te -

ménykéntnemadtaközredarabját–nohaakésôromantikuseszményalapjánmeg

istehettevolna–,deszvitetírthétjelenetbôl,ésannakelôadásátszervezteis.25 Ha

bármifélekiindulópontotkellkeresniafilmzenéhez,akkorazrészbenaJankovics

Marcell által említett inspiráció, aSár ga ten ger alatt já ró címûBeatles-film zenéje

volt,valamintaHáry Já nos daljátékzeneimodellje.26 Zeneileg–filmzenérôllévén

szó–nehézhangversenytermipárttalálnineki,dehaWeinerLeóCson gor és Tünde

szvitjéhez, Járdányi Pál Vö rös marty-szim fó ni ájához, illetve Szervánszky Endre

József At ti la-con cer tójáhozhasonlítjuk,akkorazalapvetôzeneisíkjáratudunkutal-

ni.Mivelaz1970-esévekbenakortárszenelegalábbkétparadigmaváltásaótamár

nemhogyelôtérbenemállítottaanépzenealapúdarabokat,hanemlegfeljebbatûrt

kategóriábaszámûzte,GyulaiGaálnépdal-szimfóniájakorszerûségével iskorsze-

rûtlennekszámított.
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23 SáraiTibor1954-benmármegkísérelteegyszer,hogyKacsóhellen/mellett/helyettmegírjaasajátJá nos

vi té zét,ésbárzenéjétLehelGyörgyfelvetteaRádiózenekarral,nemaratottsikertamû.OSZK-jelzet:
Ms.Mus.11.750.

24 SZEMADÁM:i. m. (1987),20–29.

25 LásdGYULAIGAÁLJános:Já nos vi téz. Szvit.(kézírás)OSZK-jelzet:14.778.AszvitetaszerzôaRádió-
zenekarralrögzítette,éshatalkalommalbizonyosansugározták:
1974.március28.,16:05-koraKossuthadón.He ti mû sor = So mo gyi Nép lap, 1974.március22.,6.
1976.március31-én,12-koraPetôfiadón.Mai mû sor = Szol nok Me gyei Nép lap, 1976.március31.,7.
1976.szeptember30.,20:35-kora3.mûsoradásában.Mai mû sor = So mo gyi Nép lap, 1976.szeptem-
ber30.,4.
1977.november19.,21:30-koraKossuthadón.Mai mû sor = So mo gyi Nép lap, 1977,november19.,7.
1979.szeptember26.,11:30-koraKossuthadón.He ti mû sor = So mo gyi Nép lap, 1976.szeptember21.,6.
1984.június5.,9-kora3.mûsor.He ti mû sor = So mo gyi Nép lap, 1984.június2.,12.

26 CULTURA–MTI:Jánosvitéz40 éve = Cultura: A kul tu rá lis Ma ga zin, 2013.május1.
https://cultura.hu/szub-kultura/janos-vitez-40-eve/



Apartitúraszerzôibeírásaialapjánelkülöníthetôkazegyesszereplôkhözköthe-

tômotívumok,egyeshelyzetektémáiésepizóddallamok.Jancsimotívumaa„Hol

jártálazéjjel,cinegemadár”kezdetûnépdalbóleredeztethetô.Arégi típusú,moll

jellegûnépdaltörténeteszerintegyszerelmespárévôdésétörökítimeg,ígyGyulai

Gaálatémábanafôhôsszerelmesjellemvonásárahelyezteahangsúlyt.Ezatéma-

választáselôremutatarraarendezôikoncepcióra,amelyszerintIluskafôkéntJancsi

emlékeibenéslelkébenél, ígymajdaTündérországbanvalótalálkozásiscsupán

illúziókénthat.Anépdaltémaugyanakkorvégtelenülképlékenyenöltfelkülönbözô

alakokat,ígyahuszárokkatonáshangulatáhozéppenúgyfogilleszkedni,mintazá-

róapoteózishoz.

Iluskáhozrögtönháromtémaistársul:aszerelmeshívásraadottválasza,amely-

bôlmajdaszerelemtémájafakad,alepke-ésarózsamotívuma.Aszerelmitéma

akésôromantikuszeneiségetelevenítifelanagyugrásokkal,szélesívekkelésoldó-

dóharmóniákkal.Alepketémaszinténromantikárautalóelem,vidámszökdécselé-

séveléskönnyed,kisfuvola-hangszínévelalánykecsességét,játékosságátérzékel-

teti.Iluskanemcsakevilágilényétazonbanarózsamotívumahordozza.Atetrachord

dallamhallhatóankilógmindakésôromantikus-impresszionista,mindanépzenei

hangzásból.Szinténidézetrejlikbenne,méghozzáa„Jézus,világmegváltója(üd-
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vösségemmegadója...)”kezdetûnagyböjtiének.AhogyJancsitémája,úgyezismoll,

ésszinténigenrégieredetû,márSzegediFerencLénárd1674-bennapvilágotlátott

Cantus Catholicijébenmegtalálható,ámelterjedtségemiattökumenikusjelentôségû.

Az,hogy1973-banaJá nos vi téz címûfilmkétvezértémájábólazegyikôsinépdal,

amásikpediglegalábbbarokkkoriegyháziének,merészlépésvoltazalkotókré-

szérôl.Ráadásularózsatéma,ötvözôdveJancsi témájával,Tündérországmotívu-

máváválik,ésezazeneimegoldásméginkábbkizárjaaztalehetôséget,hogyJános

vitézboldoganéljenszerelmévelAtémáksugallataszerintimegváltásrévénamás-

világontalálkozhattak,hatalálkoztak.

Abanyatémájaklasszikusfeszültségkeltôdallamsejt,szinteabartókivérmotí-

vumszekundostinatójátidézi.Különbözôalakban,ritmusbanésismétlôdésbenje-

lenikmeg,demindannyiszoraszekundsúrlódásokhangján.Konkrétbartókiutalás

nincs sema történetszálban, semaképivilágban, ígyazene lehetségesBartók-

allúziója csupán jelzi a szerelmesek közé álló akadályok egyik olvasatát. Annál

egyértelmûbb a zsiványok danája. Nemmás az,mint rút férfidörmögés, harcias

Asz-dúrban.Nemvéletlen,hogyazegészjelenetetaBergendyegyüttesvettefel.

AzsiványoktáncáhozkülöntalpalávalómuzsikátírtGyulaiGaál.Ezviszontmáris-

métegyértelmûenJankovicsMarcellkoncepciójábólfakad,ugyanisahárom,össze-

kötözöttcigányzenészcsupántükörképeafranciakirályiudvarbanzenélômuzsi-

kusoknak. Ígyszólalmeg–apartitúraszerzôibejegyzéseszerint is–azegykori

dudanóta barokkos változata a francia királyi udvarban. Versailles-t egyébként

MarcAntoineCharpentierismertTe Deumánaktrombitaszignáljajelképezi.

Abeat-éspop-artbeütésnekköszönhetôfeltehetôen,hogyGyulaiGaálengedett

akísértésnek,ésmegírtasajátpentatonpopszámait,amelyeketDelhusaGjonénekelt

fel:ígyaPrológot(„Pendüljhúr...”),aKa to na éle tet(„Zordtaljánhegyen-völgyön...”,
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valamintarefrén:„KukoricaJancsibánod-e...”),végülAz örök sze re lem dalát(„Nem

parancsol álljt...”). A Prológ dallama pentaton dallamvázra épülô popszám, azaz

dzsesszharmóniákés-hangszínektámasztjákaláadalt,sfeltehetôenazelsôma-

gyarvilágzeneikompozíció.Nemcsakhangkészlete,hanemszerkezete isnépdal-

szerûenépülfel.Azpedigkülönjátékaszerzôrészérôl,hogyKukoricaJancsité-

májaedalbanszületikmeg,akukoricaszárszóhoz társítottütemben. Így teremt

aképzeletésazeneihagyományrétegekköztszerveskapcsolatot,ígykötimegama-

gyarnépdalokKodályáltalfeltételezett,egymástérintôhálóját.Akatonaéletelsô

szakaszaegyszerû,stilizáltnépdal,egykvintváltás-imitációval.Amásodikszaka-

sza,arefrénviszontszámosnépdalraemlékeztet,detagadhatatlanulaz„Ajólovas

katonának”kezdetû,fríghangsorú,Kodályáltalgyûjtött,szinténrégitípusúnépdal

egy életképesváltozata.Az örök sze re lem dala pedig a kis ambitusú siratódalok

hangzásátidézi.AzemlítettszámokközülazelsôtésazutolsótDelhusakülönki-

adtaaHungarotonnálisegykislemezen,amelymégTündérországzenéjét,gyakor-

latilagamûfináléjátistartalmazza.27 JankovicsMarcellviszontaPrológotkihagy-

taafilmbôl,ésrögtönnagypanorámával,szimfonikuszenévelnyitjaaJá nos vi tézt.

Adalbetétetleszámítva,azenétnagyszimfonikuszenekarszólaltatjameg,amelyet

aszokásos,modernütôhangszerekmellettzongora,cselesztaésharangegészítki.

Ahogyaképek,úgyahangokiserôsenváltozóhangulatúak;maestosokarakte-

rûaszerelmesekpásztorórája,scherzokarakterûatörökökkelvívottcsata,komor

rekviemahazatérésjelenete,ésapoteózissánôfelatündérországijelenet.Amikor

JancsiTündérországbaérkezik,halkdistanciaskálákindulnakamagasból,majdpe-
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27 LásdGYULAIGAÁLJános–ROMHÁNYIJózsef–DELHUSAGjon:Rész le tek a Jánosvitézcí mû film ze né -

jé bôl. Hungaroton,1973,SP70036
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digarózsamotívumgregoriánjellegûváltozatahangzikfelszövegnélküli,négyszó-

lamú kóruson. Csak ezek után csendül fel Jancsi témája heroikus karakterben,

amelyközbenelvesztipontozottritmusos,lendületesalakját,éslelassulvavégképp

eloldódik egykori jelentésétôl. A többszöri álzárlat és teraszosan felépített alfa-

akkordokutánafehérenizzóC-dúrzárlatölelvégülmindentmagába.Amozgókép-

eposzzeneiségétmégazakritikusiselismerte,akiegyébkéntafilmegészétcsak

megszorításokkalfogadtael.„Amifenntartásnélküldicsérhetô,azaGyulaiGaálJá-

nosáltalszerzett,gazdagonhömpölygôkísérôzene,amelytelevanegyszerû,tisz-

tanépidallamokkal,ésvalósággalmeghatványozzaarajzokszépségét.”28

Afentiidézetszerzôje,KürtiLászlóráérzettvalamire,amitazeneszerzôközel

negyedszázaddalkésôbb,egyújmûveszületésekapcsán,arspoeticakéntisértel-

mezhetôenakövetkezôképpen fogalmazottmeg: „A természetadtabenyomások

zenei képe, de nem triviális értelemben, hanem inkább mögöttes tartalommal.

Atermészethezvalóközeledés,azemberésatermészetviszonya.Anövénytisle-

hetsimogatni,salegújabbkutatásokszerint–nohalényegesenlassabban,mintaz

állatok,de–reagálrá.Azebbôladódóérzéseketpróbálommegzenébeültetni.”29

GyulaiGaálJánostízévehunytel,ésemlékétjóokkalápolhatnánk.Hogymégsem

nekiajánlottamazírást,hanemaveleegyidôbentávozóbarátjának,CsehTamás-
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28 KÜRTILászló:Já nos vi téz = Film Szín ház Mu zsi ka, 1973.május19.,4.

29 HOLLÓS:i. m. (1999),38.
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nak,annakegyetlenokavan:CsehTamástmindenkiismeri(még).Mindkettenazon

amezsgyéntevékenykedtek,amiösszekötiahangversenytermikomolyzenétapin-

cékdohosfüstjébenelôadotthárom-akkordúdalolással.Hittekabban,hogyazene

igenislehetmindenkié,dene„akármilyen”zenelegyenaz,hanemazigényes,hite-

lesésszívhezszólódal,tánc,muzsika.Születettzenészekvoltak,személyesjelen-

létükpapírravetettegészéletmûvüketáthatotta.Ismertékahangsúlyt,azütemeket

összekötôgondolatíveketésakiszámíthatatlanul ismétlôdô,nemmechanikus,de

muzikális ritmust.Végül, reneszánszemberekvoltak, akik számosmûfajban, sok

stílusban,temérdekelemetötvözveújítottákmegamagyarzeneihagyományokat.
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