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Valaha minden valamirevaló mű invokációval kezdődött. Manapság e 
szép szokás helyébe а magyarázkodás gesztusa furakodott, a nálánál 
sokkalta fontosabbtól, a lényegi mondandótól véve el a teret. Nem sze-
retek magam által is elitéit hibába esni, mégis néhány mondatos magya-
rázattal kell kezdenem ezt a rövid elemzést. Ezen írás csupán annyi 
célt tűz maga elé, hogy néhány rossz beidegződés adta választ a Né-
meth László-i életműben megkérdőjelezzen, s fölvesse egy olyan pálya-
kép lehetőségét, mely egységesebb szemléletmódot tükrözhet, mint az 
eddigi irodalomtörténeti-kritikusi törekvések. Mindez a jelen keretek kö-
zött természetesen csakis vázlatos formában történhet, hisz a teljes bizo-
nyításhoz az életmű egészét kell majd a vizsgálat körébe vonni. Ezúttal 
mindössze két mű áttekintését, lényegi vonásaik fevillantását kísérelhetem 
meg; összekapcsolásukat leginkább az indokolja, hogy mindkettő bizo-
nyos értelemben új pályaszakasz nyitánya a nagyobb egységen belül. 
Mindezek előre bocsájtása azért lényeges, mert ez a rövid dolgozat meg 
sem próbálhat kitérni az író pályakezdésének valamennyi lényeges moz-
zanatára — inkább csak egy újnak és fontosnak tetsző problémát-szem-
pontot vethet fel, vállalva a csonkaság és tán még az önkényesség vád-
ját is. Mert elfogult vagyok Németh László oldalán, elkötelezettje va-
gyok szépírói munkásságának elsősorban, s lelkesen kétkedő tanúja gon-
dolkodói teljesítményeinek, feltétlen elismerője magatartásdnak-kitartásának. 
Ez a feltétele tárgyilagosságomnak is És magyarázója tán a merészség-
nek. Melynek felelősségét csak súlyosbítja a munka közben érkezett 
halálhír. 

* 
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1925 december 16-án a Nyugat azévi utolsó számában meg-
jelent a folyóirat által hirdetett novellapályázat díjnyertes 
műve. A részt vevő majd háromszáz írásból emelte ki a ma 
már halhatatlan bírálóbizottság — Osvát Ernő, Gellért Osz-
kár és Kosztolányi Dezső — a legjobbnak ítélt munkát. A 
bírálati jelentés igen tömören fogalmazza meg a novella eré-
nyeit: 

„Életteljesség, igazság, a megírás hiánytalan művészete helyezi az 
összes pályaművek fölé a Horváthné meghal c imu paraszttörtenetet, 
melyet a realizmus ökonomiája , a stílus magyar gazdagsága, a h u m o r r á 
tisztult életismeret, az általános emberi művészi magasságába emel. 
Minden alakja és minden szava él." 

A díjnyertes novella szerzője Németh László doktor úr, gya-
korló orvos volt. Amint a pályadíj átvételéhez fűződő, több-
ször is és többek által megírt anekdota tudni véli, az író 
nemcsak orvos mivoltával, hanem érettségiző diák külsejé-
vel is meglepte a díjat átadó zsürielnököt. A meglepetés köl-
csönös volt. A fiatalember ugyanis nemcsak hogy nem számít 
tott erre a sikerre, hanem már az is szinte csak a véletlen műve 
volt, hogy egyáltalán beküldte írását a pályázatra, A lényeg 
változatlan: íróvá avattak egy fiatalembert, elindítottak pá-
lyáján egy írót és egy félreértést. 

Hogy mi volt-van ez a félreértés? Szinte öntudatlanul is 
hozzákapcsolták az írót a paraszti irodalom vonulatához, konk-
rétabban pedig a móriczi írói világhoz. Ennek eredményeként 
mind a mai napig a kezdeti kisepikában Móricz hatását ke-
ressük, legfeljebb a későbbi regények fogalmazványainak, 
kisigényű csíráinak tekintjük a létrejött novellákat. Minket 
most csak az előbbi érdekel, hiszen a Horváthné meghal értéke-
lésében ez vitt tévútra majd mindenkit. De ne szaladjunk előre 
mondandónkban. 

Hét évvel e novella megírása után, 1932-ben Németh László 
tanulmányt jelentetett meg a tizenkilencedik század irodal-
máról, a századvég problémáiról, A Nyugat elődei címmel. 
Ebben is — mint minden tanulmányában — elsősorban ma-
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gáról vall, magáról árul el a legtöbbet. Három írót emel ki 
a rokonság érzésével: 

„Justh Zsigmond és Ambrus Zoltán a nagy egyéniségbeli különbség 
ellenére Péterfyvel összetartozó írók. Vannak írók és vannak esszé-
isták, de elég ritkán történik meg, hogy gazdagon megajándékozott 
szépírók az esszéista magatartásával álljanak a világ elé. A tanulmány 
a literátorok műfaja, s csak ritkán választják született írók. Többnyi re 
akkor, amikor az adott műfa jok megszűkülnek, s egy túlgazdagodott 
szemlélet közvetlen kifejezést keres. A klasszikus példa: Monta igne . 
A mi irodalmunkban a legfeltűnőbb ez a három író, akiken át a tág 
Európa ömlik bc a megszűkült Magyarországba. Közülük Péterfy 
végig kitart a tanulmánynál ; Justh és Ambrus átlépnek a regénybe, 
de magatartásuk ott is a tanulmányíróé marad ." 

A műfajok megszűkülésének okát mindig a társadalom be-
szűkült voltában kell keresnünk. A tizenkilencedik század vé-
gének irodalma valóban a társadalmi dezillúzió és lehetőség 
nélküliség jegyeit hordozza. Az elbukott forradalom utáni 
dermedtséget a kiegyezés álbékéje sem tudja feledtetni — az 
elvesztett illúziókat a megszerzett szűkös realitások n e m pó-
tolhatják. Az illúziók elvesztésének eredményeként darabokra 
esik szét az íróilag megteremthető világ, nélkülözvén a poli-
tikai és gondolati ideák rendszerét, de sokszor még lehetősé-
gét is. Ha nálunk fáziskéséssel jelenik is meg a Flaubert-i 
világkép, világirodalmi jelenségként bukkan fel itt is. A ná-
lunk kiváltképp lassú gazdasági fejlődés mögött is elmarad 
a felépítmény fejlődése. Mindez írói szinten természetszerűleg 
az adott valóság elviselhetetlenségének függvényeként je-
lentkezik. A századvég majd minden írójánál közös a reakció, 
a válasz erre az állapotra. Ezt röviden talán a világteremtés 
képével lehetne kifejezni: amikor az adott valóság kevésnek, 
üresnek és hamisnak mutatkozik, a benne élésre szinte alkal-
matlannak bizonyul, akkor az írók teremtenek maguknak egy 
olyan kiilönvilágot, amelyben saját problémáikkal, a valóság 
egy-egy elemével megküzdhetnek. Ezek az írói világok a 
valóság tagadására épülnek, úgy azonban, hogy annak prob-
lémáival küzdjenek meg — semmiképpen sem minősülhet-
nek tehát menekülésnek. így alakult ki a századvégen Mikszáth-

5 Irodalomtörténet 
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nál a különcök világa, Peteleinél a keresőké és elkésőké, Gozsdu-
nál a legyőzőiteké, Bródynál az elesetteké, s így egységesíti 
Justh világát is a kiválás genezisének kínzó kérdése — a vi-
lág ellen a világért. 

Az 1920-as évek — Németh László magára-ismerésének, 
öntudatra-döbbenésének ideje ez — sok szempontból, bár 
nyilvánvalóan más konkrét társadalmi tényezőktől függően, 
hasonló jelenségeket mutatnak. Ismét csak vesztett forradalom 
után, de még szinte a dermedtség állapotában az ország: a 
fejlődésnek jóformán nincsen is alternatívája, a feléledő illú-
zióknak parazsa sem nagyon ad már fényt. Németh László 
válasza erre a valóságra ugyancsak sokban hasonló a század-
végi írók feleletéhez. О is úgy akar a társadalom orvosa lenni, 
hogy az adott világgal szemben létrehoz egy külön modellvilá-
got, melyben sűrítetten vannak jelen az író által legfontosabb-
nak ítélt problémák. Ez a külön világ mindig a moralitás 
szemszögéből ábrázol, a morál középpontba állításával vall 
az író és kora kibékíthetetlen ellentétéről. E modellvilág, mely 
mindig általánosabb információt hordoz, mint azt a konkrét 
ábrázolásból hihetnénk, felépítésében és megírásában is tük-
rözi a már említett kettősséget, szépíró és tanulmányíró egy-
szerre jelenlétét. Németh László korához való viszonya tehát 
— legyen ez kiinduló hipotézisünk — sokban hasonló az 
általa elemzett írókéhoz. A tartalmi viszony: az adott világ 
tagadása egy új világ építésének szándékával — vagy lega-
lábbis ennek igényével. A formai viszony: a regényben is 
megjelenő, gyakorta előtérbe tolakodó esszéista magatartás. 

Az európai kultúra szinte egészét magán átereszteni akaró 
és gondolkodói vértezettségre törő Németh László világfag-
gatásának alapvető elemei egész életművében egyén és közösség 
voltak. Műveinek túlnyomó részében ezt a problémát az 
egyénen keresztül ábrázolja, de kimondott vagy csak sejtett 
célja mindig és mindenkor a közösségre irányul. Ennek a kö-
zösségnek írónk sajátos és sokszor félremagyarázott jelrend-
szerében „nagy család" a neve. Ennek a nagy családnak a 
valóságos élménye már a szilasi évek alatt is a fiatal íróba ivó-
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dott. Ez a konkrét élmény azonban az író tudatában és írói 
világában magasabbrendűvé, általánosabbá szerveződött: a 
Horváthné meghal éppen ennek a folyamatnak a tanulmányok 
utáni — szépirodalomban tett — lépését jelzi. Az író így em-
lékszik vissza erre: 

„ D e ha első epikai munkáim ihletése nem is volt a legnemesebb, fölös-
legesek mégsem voltak: bennük szálltam meg az életdarabot, amelyet 
a Horváthné meghal csak kijelölt ; bennük vált írói f e u d u m o m m á a 
mezőföldi falu, a nagy család, s ami vele ott összefüggött ." 

Ezt a szempontot a novella első bírálói természetesen még nem 
alkalmazhatták, hisszen jogosultságát és egyáltalán létezését 
csak az életmű egészének ismerete biztosíthatja — a mai kriti-
kus azonban enélkül el sem indulhat. 

Már a századvég írói is azért teremtették meg a maguk m o - _ 
dellvilágát, hogy abban egyén és közösség ütköztetése révén 
egy-egy magatartástípust már-már mániákus hittel vegyenek 
vizsgálat alá, kipróbálva teherbíróképességét. Érdeklődésük 
iránya jellemzően azonos utat járt be, talán az egy Mikszáth 
kivételével: az egyénből indulnak ki, hogy végül hozzá is 
jussanak vissza. Számukra a közösség, a közeg — éppen ez 
dezilluzionizmusuk tartalma — csak másodrendű, lejárt, el-
vetélt konstans, a változó, pontosabban a változás lehetősége 
a felfokozott egyénben keresendő. Ezt jelenti Justh Fuimusí-
ban a kiválás attitűdje, ezt Petelei novelláiban a keresők meg-
szállott hite és bukása. Németh László is, épp a hasonló tár-
sadalmi körülmények és a hasonló írói alkat okán, ebből az 
attitűdből indul ki: írói hitvallásának egyik legfontosabb té-
nyezője — majdhogynem újítása — annak felismerése, hogy 
az egyén csak a közösség által nyerheti el értelmét, csak abban 
válhat valóságos egyénné, következésképp csakis a közösség 
által és a közösségért lehet boldog. Ezért is oly kínzó élmény 
számára a közösségek, a nagy családok bomlásának a képe. 
A Horváthné meghal ennek az élménynek első formába ön-
tése. Abban a fázisban ragadja meg a problémát, amikor meg-
hal a nagy család összetartója, az anya, akiben az író saját 

6* 
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nagyanyjának is emléket állított, s akinek figurája újra elénk 
tűnik például a Bodndrné vagy az Erzsébet-nap című drámák-
ban is. Beszéltünk azonban már arról, hogy ezt az írói világot 
sohasem szemlélhetjük csupán primer jelentése szerint, első-
sorban modellként kell értelmeznünk, funkciója ebben tel-
jesedik ki. Ebben az általános értelemben a novella tulajdon-
képpen a közösségek végső felbomlásának pillanatát ábrá-
zolja teljesebb, társadalmi igénnyel, érvénnyel. A mű célja 
végső soron kettős: ábrázolni ezt a történelmi pillanatot, úgy 
azonban, hogy a megelőző szakaszról is fontosat mondhasson, 
a közösségek látszat-együttélését, az élethazugságként össze-
toldott-foldott létet is leleplezve. 

A mű egyik legfőbb erénye, ahogyan össze tudja kapcsolni 
a konkrét élettényeket az általánosító mondanivalóval, a 
megélt valóságot a modell-lét törvényeivel. A paraszttörténet 
realizmusa a kor leghaladóbb igényeinek felelt meg. Elsősor-
ban és természetesen ezt érzékelték benne a novella első bírá-
lói is. Nem szabad ezen csodálkoznunk: a móriczi ábrázolá-
son kívül ugyanis nem létezett a magyar irodalomban ennek a 
témának hasonló korszerű felvetése. De Németh László nem 
a Móricz által kitaposott úton akart továbbmenni — ez leg-
móriczibb novellájának éltető paradoxona. Mert még érződik 
rajta a nagy példa, a kikerülhetetlen minta számos apró jegye, 
hatása, főként a megformálásban: ahogyan a novella drámai 
jelenetként megalkotott képekben mozdul tovább. De már 
felcsillannak az ábrázolásmód további lehetőségei is, azaz 
elsősorban az időbeliség térfoglalása a struktúra kialakításá-
ban, a tömörítés és jelképteremtés realizmusból kiinduló, ám 
azon egyszersmind túlmutató faja. Mint arra már utaltam, 
mindez Németh Lászlónál kettős írói magatartással párosul — 
épp ebben a legszorosabbak a kötelékek a századvég álmodozó 
világmegváltóival. Ez összefügg azzal az írói célkitűzéssel, 
mely mindig az adott konkrétum realista rajzán keresztül 
szándékszik a jelkép általánosításáig, s így az új konkrétum 
megteremtéséig eljutni. Egyrészt tehát a paraszti világ szép-
íróilag is hiteles rajzát kapjuk, másrészt — ennek révén — 
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szinte a tanulmányíró fejtegetéseinek szabatosságából von-
hatjuk le a legfontosabb írói következtetéseket. 

Ennek megfelelően alakul a novella szerkezete is. Időstruk-
túrája igen egyszerű, hiszen az írói módszer itt még a térben 
való ábrázolásról csak kevéssé mond le. Azonban azzal, hogy 
ezt a tulajdonképpen egyetlen szituációra épülő és egyetlen 
szituációra koncentráló novellát nemcsak térben, hanem idő-
ben is két részre, két képre osztja, már komoly lépéseket tesz 
a majd sajátjává váló, differenciáltabb ábrázolás felé. A no-
vella első jelenete ugyanis nemcsak a középpontban álló jele-
nethez képest van időben eltolva, előzi meg azt, hanem ennél 
sokkal összetettebben a teljes előzményt hivatott feltárni. Az 
indító kép időben is rétegződik, éppen ezzel segítve a mondan-
dó minél teljesebb és pontosabb kibontását. 

Egyelőre azonban még a térbeniség játsza a döntő szerepet 
a novella struktúrájában. A képek térben való terjeszkedése, 
lassú továbbmozdulásuk jellemző a novella konfliktusát tel-
jességében kibontó nagy szerkezeti részre, az öregasszony 
haldoklásának és halálának jelenetére. Ez az ábrázolás nagyfokú 
plaszticitást eredményez. Lehetővé válik a konfliktus részle-
tes körüljárása, a jellemek pontos körülhatárolása és elrende-
zése. Mindennek következményeként és végcéljaként raj-
zolódik át végül jelképpé a történet. Németh László számára 
az élet valóságos ellentmondásai, akárcsak a hasonló viszonyok 
teremtette attitűdben alkotó századvégi írók esetében, mindig 
morális vetületükben jelennek meg, ez legemberibb oldaluk. 
Ez a tendencia határozza meg jellemalkotását is. Mivel a no-
vellában a nagy család széthullásának morális problémája fo-
galmazódik meg, legfontosabb annak a figurának a megra-
gadása, aki ezt mintegy önálló jelképként jeleníti meg . így 
már itt föltűnik Németh László később kiteljesedő módszere, 
mely szerint az általánossá növő problémát megtestesítő főhős kap 
csak teljes jellemrajzot, a körülötte levők elsősorban a közeg 
érzékeltetésére szolgálnak. (S ez már itt is a csíráját jelenti 
annak a szinte közhelyszerű megállapításnak, hogy ezek a 
figurák — különösen majd a regényhősök — szoborszerűen 
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magasodnak föl. Fontos belátnunk, hogy ez a mechanizmus 
itt indul meg, s hogy éltető eleme a modellteremtés, a jel-
képes ábrázolás igénye-szüksége.) E novella egyik írói bra-
vúrja abban van, hogy bár egészében ennek az alapelvnek van 
alárendelve, mégis élettel teli alakokon keresztül tudja mon-
danivalóját kifejteni — elkerülve ezzel a didaktikusságnak még 
a látszatát is. (Erről beszélt jóval később, az Iszony kapcsán 
Veres Péter úgy, mint egyfajta mélyrealizmusról, mely Né-
meth Lászlónál a lelkiállapotok és a tárgyi mozzanatok vi-
szonyítására, élettel kitöltésére szolgál.) Az ábrázolás struk-
túrájának első szintjén ezek az emberi figurák mozognak, az 
önkifejezés széles skáláján. E szerkezeti építmény második 
szintjén a szereplőket körülvevő tárgyi világ áll. A tárgyiság 
a Németh László-i művészetben sohasem kerekedhet felül az 
emberi megnyilvánulásokon, de állandóan helyrebillentheti az 
esetleg megbomlani látszó egyensúlyt konkrét és elvont között. 
Jellemek és az őket körülvevő tárgyi világ: ennek realitására, 
sűrített ábrázolására már az első méltatok is felfigyeltek. Ez 
azonban még mindig nem jelenti a Németh László-i kép 
teljes szerkezetét. Ebben van egy harmadik szint is, melyben az 
esszéista végképp nem tudja megtagadni önmagát. Ezt a 
szintet közvetítőnek vagy magyarázónak nevezhetnénk. Je-
lenti ez egyrészt azt, hogy az író szinte mindvégig kommen-
tálja az eseményeket, másrészt azt, hogy éppen ezen keresztül 
bizonyos rálátást, objektívebb kívülről nézést biztosít az ol-
vasó számára. 

Ez a képszerkezet — melyről bizonyítani igyekeztem, hogy 
érzékeny és pontos jelzése az író világlátásának, annak a sajátos 
viszonynak, mely kora valóságához fűzi, s hogy éppen ezt 
a viszonyt s így ezt a felépítést örökölte bevallott elődeitől — 
Németh László majd minden további epikai munkájára érvé-
nyes. Regényeinek jellemzője éppen az elemzett módon való 
építkezés tökélyre fejlesztése — első igazi sikere ennek a 
Gyász című regény, melyre később még visszatérünk. Es 
még egy — ezúttal nem kifejthető — megjegyzés: a Németh 
László-i dialógus szerkezete is ennek sajátos változata, ezért, 
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hogy drámái oly szerves részei gondolkodásfolyamatában, 
világfaggatásában a teljes és egy Műnek, melynek első lap-
jai a Horváthné meghal novellájában íródtak meg. Ez a mono-
mániás alkotásmód, mely minden egyes művet csak résznek 
tekint az egész megfogalmazásához képest, szintén a század-
végen jelenik meg először. Az egységesítő koncepció hiánya, 
a teljesség megragadhatatlansága eredményezi ezt akkor — 
részben hasonló okok vezérelik-vezérelhetik a huszadik szá-
zad elején fellépő írót is, hogy ő majd épp a kialakított kon-
cepciót, ideológiát fűzze művek során át közös láncra. Ezért, 
hogy még a legzártabb Németh László-regény problemati-
kája is újra meg újra megfogalmazódik, ezért, hogy — bizo-
nyos értelemben — a legönállóbb művek is teljességüket csak 
egymásban és egymás révén nyerhetik el. 

Előreszaladtam azonban az elemzésben, holott nem tanul-
ság nélkül való az elmondottak további konkrét megtámoga-
tása, pontosabb kifejtése. Ennek érdekében a vizsgált novella 
egy rövid részletét tegyük még tüzetesebb szemlélődés tár-
gyává, hogy a tartalmi jegyek formai vetületére is fény de-
rülhessen. A kiválasztott egyoldalnyi részlet azt a pár percet 
ábrázolja, amikor egymás után megérkeznek a haldoklóhoz a 
gyermekei. Ez a rész központi helyet foglal el a novella egé-
szében, itt találkoznak össze először a történetben érdekelt 
szereplők. Egyszerre nyílik lehetőség egy-egy rövid jellemkép 
felvillantására és a konfliktus újbóli, de most már teljesebb 
megalapozására. Azt mondhatnám, ez a novella második, 
sűrítettebb expozíciója. Képi megjelenítésében azokat a jel-
lemzőket viseli magán, melyekről részben már szóltam az 
eddigiek során. A már említett hármas ábrázolásmód, azaz a 
képen belül újabb szintekre bomlás itt is pontosan megfi-
gyelhető. Minduntalan egymásba fonódik a szereplők szub-
jektív és objektív világának, valamint az írói én személyes 
megnyilvánulásának sok apró jelzése. E részletben hihetet-
len tömörséggel derül ki a szereplők vélt és valódi jelleme, a 
konfliktus magva, s az írónak minderről alkotott véleménye. 
Az objektiválódott hangot itt elsősorban a tárgyi világ le-
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írása képviseli, ez már e jelenet megalapozásánál megtörtént. 
A mezőségi parasztház csöndje és sötétsége, a szoba fojtogató 
levegője csak háttérként van jelen, hatását azonban az egész 
kép atmoszférájában érezhetjük. Számunkra most nem is ez 
az igazán lényeges. Érdekesebb annak nyelvi-stilisztikai vetü-
letét megfigyelnünk, ahogyan ez a képi struktúrálódás — 
elsősorban a szereplők és az író szubjektuma szerint — formát 
ölt, megjelenik. Hiszen — előlegezzük a konklúziót is kissé — 
e novella egyik legfőbb vívmánya a Németh László-i pályát 
illetően, hogy benne kezd kialakulni nemcsak ez a sajátos 
képszerkesztés-világszemlélet, hanem hogy ennek egzakt 
nyelvi formáját is részben megküzdi az író. Tartalom és forma 
viszonyának bonyolultan tiszta kapcsolatát jelenti ez: egyike 
minden esetben a másikba csap át, néha, sőt legtöbbször ki-
bogozhatatlanul összefonódva. Ez a Németh László-i esszé-
stílus egyik legfontosabb iskolája, s majdan tanulsága is. 

A novella népi környezetben játszódik, így a realizmusnak 
korszerű értelmezése szerint a szereplők beszéde legtöbbször 
naturális valóságában jelenik meg előttünk: a jellemzés egyik 
eszköze a nyelvjárásias beszéd. A szereplők egyes megnyil-
vánulásaihoz fűzött írói megjegyzések viszont a tanulmány-
írói szabatosságnak és a teremtő képzeletnek összeszövetke-
zését bizonyítják. Hogy inkább az utóbbi vált később meg-
határozójává az író munkáinak, kétségtelen: ezután már csak 
igen ritkán nyúlt a nyelvjárási szavakkal való jellemzés esz-
közéhez. Itt sem nehezíti el az írást, megteremti a hitelesség 
alapjait. Soroljunk néhány példát illusztrálásként: (nyelvjá-
rási szavak és kifejezések) sifon, sut, atyafi, kászli, lájblizseb, 
csibéskata, nyanya, cihájú, cuhados, nóblisan, rag, kelebaláltak ; 
(köznyelvi szavak nyelvjárási ejtésmód szerint) el kő néz-
ni, vót, aszonta, ergye, gondusz, cáfuni tucc, sopánkoggy, 
asziszed, ü, erívom magam, pártullom, uan ronda, végrendűközik. 
A két csoport szavai nemcsak szigorú nyelvi szempontból 
különülnek el egymástól, írói használati körük is eltérő. Amíg 
ugyanis a szorosan vett nyelvjárási szavakat és kifejezéseket 
az író a jellemzésre, pontosabban a környezet érzékeltetésére, 
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atmoszférateremtésre használja fel, a nyelvjárási ejtésmóddal 
közvetlenül a szereplőket igyekszik jellemezni. N e m véletlen 
hát, hogy elemzett részletünkben inkább e második csoport 
képviselteti magát, míg az első veszített fontosságából. Ezek 
a stílusrétegek azonban a novellának csupán egyik, s talán 
nem is a leglényegesebb szintjét jelzik. A másikról, a tárgyi 
világ beszédes és jellemző ábrázolásáról is esett már szó. A 
belülről szolgálni akaró, de az igazabb ítélet kedvéért kívül-
ről is ábrázoló író kísérő megjegyzései jelentik ennek a kép-
és stílus-szerkezetnek a legmagasabb, nehezebben rögzíthető 
szintjét. 

Németh László esszéire, tanulmányaira jellemző az a ma-
gyarázó-elemző hangvétel, amely sohasem szenvtelenséget je-
lez, ellenkezőleg, minden esetben személyes jelenlétet, elkö-
telezettséget, szilárd állásfoglalást, határozott véleményt je-
lent. A novella tárgyalt részletében — akárcsak az írás egészé-
ben — ez az ismerős hang csendül fel. Szinte valamennyi 
történéshez fűz az író valamilyen megjegyzést: ennek hang-
neme, fordulatai mindig étrékítéletet hordoznak magukban, 
így fedezi fel Horváth Sándor elérzékenyedést kifejező kály-
hának dőlésében mondhatni orvosi diagnózissal az igazi okot 
( „ . . . akit a szeszelés tett gyönge szívűvé . . ."), így vonja be 
az olvasót is a történetbe, már-már cinkosságra csábítva 
(„De mindeniken túltett a mi két újdonjöttünk . . ."), így 
nevezi meg majdhogy fogalmi pontossággal, de éppen emiatt 
ellenállhatatlanul humoros hatással a két asszony sírását a 
szövegkörnyezettől elütő szóval („. . . azért nagyobb vehe-
menciával is tudtak válaszolni rája"). És még sorolhatni a 
példákat, helyette azonban lépjünk még egy kicsit beljebb 
a novella világába. 

Az „ú j " terrénum, mely gazdagságával csábít, Németh 
László idéző mondatainak sajátos hangvétele, szinte utánoz-
hatalan színessége. Ha egy író az idéző mondat állítmányaként 
a „mondta, szólt" típusú igéket használja, ez szinte kizárja 
közvetlen állásfoglalásának a lehetőségét, csupán a tény rög-
zítésére szorítkozva. Németh László pedig legszenvteleneb-
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ben megjelenített képeiben sem mond le a beleszólás jogáról, 
véleményét nem hallgatja el. így már ebben a novellában is 
leggyakarabban azt a megoldást választja, hogy már az idéző 
mondatok állítmányával, tehát a szereplők megnyilvánulásai 
után közvetlenül kifejezze azok tényleges állapotát, lelki és 
testi habitusát, pontosabban a maga véleményét ezekről az 
állapotokról. (Erről az eszközről későbbi prózai-epikai mű-
veiben sem mond le az író, de metaforikus tömörséggel és 
plaszticitással gazdagítja azt elsősorban, melynek e novellá-
ban még éppen csak halvány jeleit fedezhetjük fel. Mint ahogy 
az eddig elmondottak is így értendők: ebben az írásban, s a 
további novellákban is, még csupán azoknak a tartalmi-for-
mai variánsoknak a kikísérletezése folyik, melyek majd az 
érett művekben tűnnek elénk teljes szépségükben. Hiba 
lenne azonban nem észrevenni azt, ami már itt elkezdődik: 
nem jelentheti ez azt, hogy az életmű visszafelé igazoló ten-
denciája révén nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk az első 
szépprózai keresgéléseknek, mint amit valójában betöltöttek 
a pálya elején; de nem jelentheti azt sem, hogy valamely 
rosszul értelmezett tárgyilagosság szemüvegén át nézve ne 
ütközzön szemünkbe a „betegség" egynéhány korai szimp-
tómája.) Nézzünk néhány szép példát a bontakozó szabatos-
ságra, a logikus ítélkezésre. Horváthné első megszólalásakor 
még csak kérdez, de a válaszkor Vargáné már védekezik-, az 
öregasszonyból a következő kérdés és szemrehányás, no meg 
az illendőség előtolakszik, mire a másik felelete bólintgat; 
majd Vargánéból szepeg föl a látogatás célja. Egy-két szemlé-
letes ige csupán, mégis Németh László kezében a jellemzésen 
túlnövő általánosítások, a vélemény kimondásának eszközei. 
S az idéző mondatok nagy többségében ehhez még párosul 
egy-egy olyan látszólag csak tényt rögzítő megjegyzés, ami 
ismétcsak a magyarázó-esszéista magatartást tükrözi: három 
részben tolva ki a szót, orrát nyomkodva, az egyenlőség kedvéért 
stb. Az idéző mondatok mindig a metafora tömörségének 
igényével válnak kifejezővé, így készítvén elő a majdani sa-
játos és jellegzetes szóképeket. De még valami feltűnő a pár-
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beszédes részek szemléletességében, gondos kimunkálásában. 
Elsősorban az, hogy itt még inkább az epikus hozzáállás a 
domináló, vagyis a dialógusok igazi ereje a hozzájuk fűzöt t 
írói reflexiókban van. Föltűnnek ugyan már a későbbi eré-
nyek — köztük a lényegretörő megfogalmazás, a konfliktus 
eleven szituációkban való kibontása, a lelkiállapot érzékelte-
tése a röviden pattogó, egyszerű, sőt nemegyszer hiányos 
mondatok révén, a szemléletességre való törekvés —, de még 
nagyon csak az első lépések ezek a forma kiküzdéséért, az 
igazira való rátalálásért. 

N e m egyszerű képlet a Horváthné meghal. Több szempont-
ból sem: egyrészt megtévesztő máig elfoglalt helye a magyar 
kispróza történetében, hiszen e szerint a móriczi hagyomá-
nyok és a paraszti-népi irodalom körül kellene jeleznünk 
„lelőhelyét" — láttuk azonban, hogy sokkal korábbi elődö-
ket keres ez az írás, a századvégi modellvilágok típusainak 
kezét fogva; fokozza a problémát, hogy a novella színvonala 
és megvalósítása is igencsak hullámzó, a szerkezeti felépítés és 
a nyelvi megformálás egyaránt meg-megbicsaklik, hogy eköz-
ben egyre több mozzanata jelezze valami újnak és sosemvolt-
nak az érkezését. Számunkra azonban most nem ez az első-
rendű kérdés, a részletes poétikai elemzés nem is illik az adott 
keretekbe. Elégedjünk így meg csupán annak belátásával, hogy 
ez a novella, ha nem is tekinthető egyik vagy másik regény 
valamiféle sűrített előzményének-kivonatának, sem jóslatnak 
az elkövetkező pályához, bizonyos értelemben mégis félre-
érthetetlenül jelzi, merre igyekezett tájékozódni a kezdő író, 
hol talált társakra, biztatást adó elődökre. És ez már önmagá-
ban is meghatározója lehet a továbblépésnek. De nemcsak ez: 
említettem már, hogy a novellában megfogalmazott p rob-
léma csupán a kezdetét jelzi annak a gondolatsornak, mely 
csak az életmű egészével nyerte végső magyarázatát; a nagy 
család kérdése, illetve az így kialakított világkép a modell-
teremtés igényének kezdetét jelzi, azt, hogy ebben az írásban 
kezdődik meg a nagy írókra oly gyakorta jellemző egyetlen 
témának mániákus körüljárása. A szándék és a megvalósítás 



7 6 Bányai Gábor 

így egyszerre utal méltatlanul mellőzött hagyományokra, s 
ad lehetőséget egy sajátos huszadik századi aspektusra is. Né-
meth László századvégi magatartásának, írói tartásának első 
jelei ezért teszik oly markánssá ezt a novellát, holott a csak a 
realitásokat feltáró szintje okán tulajdonképpen elavultnak és 
túlhaladottnak kellene éreznünk. A benne szoborszerűen fel-
növő probléma és főhős azonban a nagyobb lélegzetvételt 
jelzik már. 

A levegőtöbblet kiszakadása évekkel később történik meg 
igazán magas írói színvonalon. Ekkorra túl van már az író 
az Emberi színjáték önelemző tanulmánykötetén, folytathatja 
hát a modellvilágban az egyén és a közösség egymásnak fe-
szülését vallató-faggató magatartást. így jön létre a Gyász, 
a „békesség" elnyerésének, a „feloldódásnak" igényével, a 
probléma kiteljesítésének szándékával. 

* 

A már idézett Németh László-tanulmány a Nyuga t elődei-
ről tartalmazza a következő, ugyancsak árulkodó passzust: 

„ H a választhatnék, hogy az imaginárius életek szibillája melyik fia-
talon elhunyt magyar író életrajzát üsse fel és folytassa, mintha nem 
halt volna meg, én Justh Zs igmond harminc évvel félbeszakadt pályá-
jának a folytatását kérném." 

Nem véletlen kívánság. Jelzi egyrészt, hogy Németh László 
pontosan tudta és ismerte a századvégi irodalom ki sem ala-
kulhatott értékrendjét, írói-müvészi hierarchiáját, s a torzó-
ban is fel tudta fedezni az egész igézetét. De az irodalmi előd 
kutatása is világos e sorokból. Justh pályája is az önálló világ-
kép megküzdésének jegyében fogyott el: központi gondo-
lata a kiválás genezise, mely tartalmában a Németh Lászlóé-
hoz oly hasonlóan a közösségből kiváló jelentős egyént téte-
lezve jut el egy újabb és igazabb közösségig. (Csak utalnék 
arra, hogy a századvégen jelentős tolsztojánus eszmék hatása 
is tetten érhető e gondolatkörben, természetesen sajátos ma-
gyar változatban. Igaz, ebből sem egy volt, még a század-
végen sem, hiszen például Bródy műveiből is kicseng e jel-
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legzetesen írói filozófia, reformátori hit egynéhány gondo-
lata.) A kiválásnak ez a sajátos iránya, mely a bomlásból in-
dulva jut el az építésig, nagy erővel hatott a reformer szándé-
kokkal érkező Németh Lászlóra is. Alapvető élménye a nagy 
család, majd ennek szétbomlása — mindezt közösségi sors-
ként élve át. De ő is felismeri, hogy a bomlás előtt kellett 
legyen valami összetartó erő: ezt véli megtalálni az egyéni-
ségben, mely műveiben bármennyire is próteuszi természet 
legyen, alapvonásait sohasem tagadhatja. Justh regénye, a 
Fuimus szinte őse ennek a gondolatkörnek: eredményeivel és 
néha még tévedéseivel is. A tétlenség ideológiáját bontja ki, 
annak reményében, hogy támad majd egy tisztán látó réteg, 
amelyik képes a népre alapozva lenni-megmaradni a jövő-
nek, a jövőért. Itt kerül ismét előtérbe a nagy egyéniség kér-
dése, aki először a kiválás gesztusára ítéltetik, s csak így vál-
hat egy újabb közösség majdani erjesztőjévé. Ennek az erős 
szociális töltésnek igen sok a ballasztja: részben az egyéniség 
túlzott kultusza, nem kevésbé a faji-nacionális jelleg átütése 
a szociális hevületen. Ezeket a lehetőségeket gondolja tovább 
Németh László is: ezért, hogy nemcsak irodalmi elődöt ke-
res a századvégen, hanem társakat is talált a „rögeszmések, 
őrültek, öngyilkosok, ifjan elhullottak viharvert csapatában". 
Számára is a tett iránya ez: a bomlásban felismerni az építés 
lehetőségét. Ezért, hogy minden művében az erjesztő egyéni-
séget, e magatartástípus különböző változatait kutatja. Az 
alapvető azonban mindig a közösség érdeke — ez adja a hitelt 
és a hátteret. Ezt a közösséget kutatja végső soron, ennek érde-
kében a magatartások mániákus vizsgálata, ezért az önpusztító 
tépelődéssorozat. Egyén, közösség, kiválás, külön-világ te-
remtés: megannyi, Németh László szótárában központi he-
lyet foglaló szó és fogalom. Az őket mozgató írói hevület 
méltán keres és talál rokonságot Justh nemzedékében. A 
Gyász írásának idejében még nem a teljes vértezetű író van 
előttünk, de már olyan stádiumban láthatjuk, melyben a to-
vábbiaknak majd minden ígérete benne van. Ezért m o n d -
hatjuk, hogy ez az önmaga megvalósítását kísérlő pálvasza-
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kasz, mely állandó magatartásává válik a későbbi írónak, ha-
tározott és biztos gesztussal ragadja meg az erőt adó példa kí-
nálta lehetőségeket. (Ismét csak egyetlen közbevetett meg-
jegyzés: ennek az írásnak nem célja, hogy a népi írók és iro-
dalom kérdését általánosságokban is feszegesse. Annyi azon-
ban nyilvánvaló, hogy újra meg újra át kell gondolnunk ennek 
a kategóriának a jelentését. A magam részéről úgy látom, 
hogy csakis történeti skatulyaként fogadhatjuk el, mert olyan 
ellentétes irányból érkező és továbbhaladó írókat kíván össze-
fogni, akiknek az adott szituációban lehetett csak közük egy-
máshoz, s nem írói-emberi-reformeri hitvallásuk egészének 
okán. Éppen ezért nem szabad és nem is lehet e nemzedék 
fellépéséhez és megnyilatkozásaihoz egységesítő megítélési 
szempontokat kreálni, hanem mindenikük esetében külön-
külön megvizsgálni megnyilatkozásaik és törekvéseik valódi 
okát, harmóniáját és diszharmóniáját. Meggyőződésem, sok 
esetben eredményül is mást kapnánk, mint amit mai tudásunk 
elhitet velünk; az pedig kétségtelennek látszik, hogy a folya-
mat leírásában, a népi irodalom kialakulásának, majd szét-
bomlásának szakaszairól teljesebb képet kaphatunk. Ennek 
hangsúlyozása és alaposabb elemzése azért is szükséges, mert 
a népiség fogalma könnyen parttalanná bővíthető, ha nem 
valóságos összetevőire, ezek pillanatnyi összecsapódására és 
eredőire összpontosítunk.) 

Amikor társat keres és talál Németh László a századvégen, 
egyszerre asszimilál magába egy írói alapállást és egy sajátos, 
de alakítható gondolatkört. Már esett szó arról, hogy ennek 
mennyire oka a hasonló történelmi szituáció. Az elbukott 
forradalom után néhány évbe sűrítve „játszódik le" a tizen-
kilencedik század egy-két dön tő változása — természetesen 
más ezek tartalma, mozgásirányuk egyezése mégis igen fontos 
és jellemző. Itt is kialakul a vákuum, majd gyorsan következik 
rá a konszolidáció, a kiegyezés látszata. A század elejétől 
egyre inkább ért annak a gondolata, hogy változásra van szük-
ség, s hogy ennek egyik lehetősége talán épp a forradalom. 
Ennek bukása azonban — természetesen — elsősorban azt 
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a magyarázatot vetette fel, hogy ez az út nem járható. így 
fordul vissza a legtöbb író a megoldási lehetőségek után ku-
tatva. Innen a sok-sok és egymástól kevésbé vagy inkább 
eltérő megváltás-minta, s innen a Németh László-i út felmerü-
lése is, a századvég írói-gondolati torzóinak felvetése, azok tisz-
tázatlanságával, rendszertelenségével és nemegyszer össze-
függéstelenségével együtt. Alakul, belső vitákban edződik a 
továbbiakban ez a szándék és gondolatrendszer, ám belső 
ellentmondásait mindvégig nem képes legyűrni. Alapvetően 
ez a világhoz való viszonyulás határozza meg egész pályáján, 
így kerülve közel a pillanatra egységesülni látszó népi irodalmi 
körhöz, ideológiává, nemzedéki kiindulássá növesztve a belső 
kétségeket, ennek jegyében veszi fel a harcot a fasizmussal is, 
hogy bebizonyosodjék a társadalmi valóság talaján is a drá-
mákban megélt konfliktus eredménye, azaz az ideák gyakor-
lati életképtelensége, s ennek tanulságait levonva képes el-
jutni a szeme láttára kibontakozó, valóban új minőségű kö-
zösség megélten hiteles igenléséhez, az elfogadáson túl a ki-
állás bátorságához. 

Utaljunk még egyszer ennek a viszonyulásnak alapvető 
elemeire: tartalmában az adott világ tagdása, új, külön-
világ (rosszízűvé züllesztett nevén „harmadik Magyarország, 
kert-Magyarország") teremtése — vagy legalábbis ennek igé-
nye. (Nem szoktunk felfigyelni rá, pedig tény: ez a kert-
Magyarország elmélet, mely újfajta közösség kialakítását tűzi 
célként maga elé a maga külön-útján, nem Németh László 
műveiben alakult ki; első megfogalmazásai Justhnál vannak, 
kimondva pedig Bródy A tanítónőjében látjuk-halljuk; mi 
több, még az Úri muri egyik jelenete is távolról iderímel.) 
A formai viszony pedig, mint arról már esett szó: a regény-
ben is megjelenő esszéista magatartás, Justh szociális indula-
tának, Ambrus intellektualizmusának és Péterfy kritikai módsze-
rének sajátos összenövése. A Gyász éppen ezek első teljessége 
révén jelzi — számomra legalább — a Németh László-i „ki-
válás genezisének" egyik legfontosabb és részben sohasem is 
túlhaladott állomását, fázisát: egy önmaga közvetlen ered-
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ményein messze túlmutató kísérlet tapasztalatainak tanulmány-
ba öntését — a született szépíró szintjén. 

A Gyász is egy magatartás regénye. A magatartás azonban 
sohasem önálló létező, mindig egyfajta viszonyulás kifejezője. 
Szűkebb értelemben az egyes embernek a többi emberrel való 
kapcsolatát jelzi, valójában azonban — éppen alapvető és 
szűkebb jelentése révén — ember és társadalom viszonyáról 
hordoz értékes információt. A magatartásforma így végül is 
túlnőhet csupán egyedi hordozóján, önmagában is általáno-
síthatóvá válik az író számára. A már említett sajátos mozgás-
irány érvényesül, amely a valóságból indul ugyan ki, de rea-
lista eszközei révén is fölülemelkedik azon, hogy a modellt, 
az általánosíthatót vizsgálja. (Mindez szoros kapcsolatban van 
azzal, amit a Németh László-i képszerkezetről fentebb már 
elmondottam: annak hármas tagoltsága, szintjeinek bonyo-
lult összefüggései ennek az alapvető regényformálásnak a ki-
sebb egységekre érvényes kivetülései.) Ezúttal is szinte lényeg-
telenné válik a művet elindító szubjektív valóságélmény — 
egyrészt az író kislányának halála és az ennek hatására előto-
luló érzelmek-gondolatok, másrészt az ismerős történet. Az 
igazán fontos a valóságból való kiindulás révén és azon túl 
az általános szintjén tűnik elénk, tehát ott, ahol a regény a 
modellalkotás funkcióját valósítja meg. E modellteremtésnek 
hagyományairól és belső törvényszerűségeiről pedig már 
bizonyítottuk: a századvég alapvető attitűdjét folytatják, je-
lezve az író és a valóság különös kapcsolatát. A Gyász falu-
jának képe így túl is mutat önmagán: megírásának külön 
szépsége, hogy a benne festett realista kép és történet éppoly 
megragadó és hiteles, mint a belőle kinövesztett társadalmi 
magatartásmodell izgalmas rajza. 

Egyén és közösség viszonyából ezúttal is a különleges, a 
beilleszkedni nem tudó, majd nem akaró egyén áll az író 
érdeklődésének homlokterében. N e m jelenti azonban ez egy-
úttal azt is, hogy az írói ábrázolás lemondana a másik össze-
tevőről, vagyis paradox módon az egyén kiemelése nem az 
egyén érdekében és céljából történik. Visszájára is fordul a 
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viszony: Kurátor Zsófi különállásában, kiválásában a közös-
ség szerepe válik elsőrendűvé, azaz társadalmi szempontból 
fogalmazódik meg a probléma. Az írót azok az okok érdek-
lik, amelyek Kurátor Zsófi és általában a Kurátor Zsófik tra-
gédiáját okozzák, legyenek ezek az okok akár egyéniek, akár 
társadalmiak. A kiválásban mindig a kirekesztettség kérdése 
is megbújik, az egyén szándékában egyszersmind a közösség 
kényszerítő ereje is tételeződik. Éppen ezért a tanulság mindig 
a közösség érdekében fogalmazódik meg. A regények moz-
gáspályáján jellemző az irány: a cselekményt bonyolító és a 
konfliktust elmélyítő erő a jellemzett egyén-közösség vi-
szonynak a megbomlása, hogy a végcél ennek magasabb szin-
ten történő helyreállítása legyen-1 ehessen. így növekszik vég-
képp tragikussá majd minden Németh László-i figura, hiszen 
az új viszony legtöbbször csak egyfajta eleve bukásra kény-
szerülő, bár hősiesen nemes és szép élethazugság. Ezért is nem 
tehet pontot művei végére az író: újra kell vizsgálnia a meg-
oldatlan kérdéseket, most már ezeket a valóságra törő elkép-
zeléseket, terveket, utópiákat ütköztetve meg — ismétcsak 
egyén és közösség konfliktusaként — a gyakorlati valósággal. 
Eközben válnak legnagyszerűbb hősei szinte mániákus hor-
dozóivá egy-egy eszmének, azaz a szépirodalmi művekben: 
egy-egy magatartásformának az állandó képviselőivé. Szo-
borszerű létüknek ez is lényeges összetevője. 

A Gyász, mint minden Németh László-regény, három szin-
ten ábrázol: először és legközvetlenebbül a konkrét cselekmény, 
az elbeszélt történet szintjén, majd az ebben megrajzolt való-
ság a már bemutatni igyekezett magyarázó-esszéista szint köz-
vetítésével új minőséget hoz létre, eljut egy magatartásforma 
és a hozzá fűződő társadalmi mozgásforma általánosítható 
ábrázolásáig. Nem típusteremtésre törekszik az író: éppen ez 
különíti el a 20. századi magyar realizmus legjellemzőbb és 
legáltalánosabb törekvéseitől. A típus ugyanis kevés a Németh 
László-i ábrázolás számára, csakis kiinduló hipotézisként funk -
cionálhat. Többre törekszik, a modellteremtésre — ennek ré-
vén ugyanis oly módon küzdhet a valóság kérdéseivel, hogy 

б Irodalomtörténet 
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egyszersmind át is emeli őket a maga alkotta világ törvényei 
közé. Ezek a törvényszerűségek nagyjában természetesen meg-
felelnek az általános társadalmi mozgásformáknak, mégis túl-
mutatnak rajtuk, egyszerre többek és kevesebbek is annál. 
Innen, hogy szinte valamennyi Németh László-figurában érez-
ni valami idegenséget, bizalmatlanságot, még azokban is, akik 
legteljesebb életprogramjuknak vallják a közösségért, a nagy 
családért való élést és tettet. N e m véletlen, hogy legtöbbjük 
valamilyen formában kirekesztett is marad, energiái jó ré-
szét a kiválás visszafordítására kénytelen pazarolni. 

A Gyász — bár címe egyaránt utal a konkrét történetre 
és a közvetlen írói élményre — ugyancsak ezt az alapvető 
problémát fogalmazza meg: mint arra maga Németh László 
is figyelmeztet, nem a „gyász", hanem a belőle fakadó, de 
máshonnan is eredeztethető, tudatosan vállalt büszkeség re-
génye. A kiinduló alap, mint minden fenyegetett korban, 
itt is a morál. Ez az a tényező, mely a legjobban megfelel az 
imént már említett kettős építkezésnek, valóságfeltárásnak egy-
felől — hiszen egyén és közösség viszonyának legjellemzőbb 
tényezője, éppen mert viszonyfogalom maga is —, modell-
teremtésnek másfelől, mert összetevői elvontságuk következ-
tében általánosíthatók. A regény folyamán ez a morál — 
Zsófié és a falué egyaránt, külön és együtt is — a tanulmányok 
következetességével fejlődik ideológiává. Ismerős a módszer: 
az esszéista magatartás túlcsordulása ez, válaszként egy kor 
szorítására. Csakhogy a Németh László-i élmény más ered-
ményt szül a módszer kétségtelen egyezése vagy csupán ha-
sonlósága ellenére, mint az elődöknél, a Justh-nemzedéknél. 
Érdekes módon ez az eredmény is a modellteremtésbe tor-
kollik, akárcsak azoknál, ám éppen ennek a modellnek a mi-
nősége, felépítése és nem utolsó sorban jelentése változik meg 
alapvetően. 

Ezen a ponton, tehát módszer és eredmény viszonyánál kell 
rátérnünk arra a közhelyszerűen ismételgetett megállapításra, 
mely szerint a Gyász Németh László úgynevezett görög kor-
szakának a müve. Az elemzések mind a mai napig megelég-
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szenek e tény rögzítésével, nem próbálnak igazi lényegéig 
eljutni. A görögség mint forma és eszmény minden kornak 
és minden írónak mást jelent, elsősorban ugyanis annak be-
fogadását, sajátos asszimilálását, ami valamilyen formában, 
akár csak csírájában is, lehetőséget adott e hatásra. Németh 
László a Negyven év című pályatörténetében így ír erről: 

, ,A görög hatás azonban nálam mást jelentett, mint a 18. század né -
metjeinél. A görögökben én nem az eredményt, a klasszikus fo rmát 
szerettem: a meredek utat, a kötélhágcsót, amelyen a semmiből a 
dolgok tetejébe léptek. A zsenialitás útja volt ez, nem egyéni, hanem 
népnyi méretekben." 

Ezek a mondatok is részben útbaigazító jellegűek lehetnek; 
arra figyelmeztetnek, hogy a görög hatást eslősorban éppen 
nem az eredményben, hanem a módszerben kell kutatnunk, 
az tehát valamely mechanizmust jelöl. Ugyanakkor az is két-
ségtelen, hogy a módszernek ilyen irányú hatása nem a vé-
letlen műve írónk esetében. Amikor Németh László a morált 
és ennek megtestesülését, a különböző magatartástípusokat 
vizsgálja — utaltam már erre — mindig az általánosíthatóra, 
a modellteremtésre törekszik. A modellnek azonban a t í-
pussal szemben épp az a tulajdonsága a leginkább szembeötlő, 
hogy szinte a környezetétől is képes függetlenedni, önmagán 
túl tud nőni, jelképes létével hordoz konkrét tanulságokat. 
A görögség mítoszokból kiinduló világképe így teremtette 
meg a legnagyobbak kezén egy Antigoné vagy egy Elektra 
örökké időszerű alakját. N e m csupán a valóság közvetlen ér-
telmezésére alkalmasak ezek a figurák, éppen mert túlnőnek 
önmaguk elsődleges jelentésén, szoborszerű jelképpé válnak. 
Németh László kora valóságából indít: a továbbfejlesztő me-
chanizmus azonban már elsősorban a görögökére emlékeztet, 
így jut el ennek meredek útján a szoborrá növesztett modellig, 
többszörösen értelmezhető morális konklúzióig. Legnagyobb 
formátumú alakjai ekként lesznek egyszerre „röghöz kötö t -
tek" és időtlenek. 

Lehetetlen nem észrevennünk ugyanakkor, hogy ez az út 
Németh László számára nem a görög hatás révén nyílt meg. 

6 * 



8 4 Bányai Gábor 

Már a Horváthné meghal építkezésében is feltűnik a központi 
figura nagysága, általánosításra törő bemutatása. A modell-
teremtés öröksége tehát régebbi keletű — adott helyen láttuk, 
mennyire rímel ez a századvégi irodalom legjavának közös 
törekvéseivel. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy 
Németh Lászlót akkor éri az inspiráló görög hatás, amikor 
már egyébként is minden készen áll benne a hasonló ábrá-
zolói út befutásához. Kétszeres támogatást kap így a modell-
terem tés ideológiává növesztett elve : magyar és világirodalmi 
hagyományok, útmutatások révén egyfelől, személyesen át-
élt sors, belső küzdelmek révén másfelől. 

A görög hatás illeszkedik abba a folyamatba, mely Németh 
László esetében — írói magatartását és világkép-teremtését 
figyelembe véve — a századvégi magyar irodalom hagyo-
mányainak továbbélését jelzi. Melyben — ismétlem — a mo-
dellvilág megteremtése révén már megbújik egy alak önma-
gán való túlnövésének, szoborrá dermedésének a lehetősége. 
Miért n e m következett ez be náluk, miért maradt meg csu-
pán lehetőségnek? Ennek elsősorban az egységesítő nagy kon-
cepció és következményeként az összefoglaló kompozíció 
hiánya az oka. Pontosan és jól mérték fel, rögzítették is a 
világ szétszabadaltságát. N e m voltak meg ugyanakkor az 
eszközeik arra, hogy megpróbálják újra összerakni. Pedig 
megpróbálták volna : erre utal például a novellistáknál az egyes 
elbeszélések összefüggése, mai szemmel nézve regényként való 
értelmezhetősége. Életművük összefüggéseit igyekeztek az 
egy nagy koncepció és m ű hiányában ideológiává, modellé, 
szoborszerűvé emelni. Fejezeteket írnak egy soha el nem ké-
szülhető korregényből. Fájdalmaik, tévedéseik talán a leg-
jobban Németh Lászlóban csapódhattak le, már csak a mé-
lyebb alkati összefüggések okán is. Csakhogy írónk esetében 
az egyes művek már láncszemként kapcsolódnak egymáshoz: 
továbbfejlődnek, új vetületben tárgyalnak egy-egy probléma-
kört, képesek azonban az önálló életre is. Németh Lászlóban 
az esszéista megközelítés, a tanulmányírói felkészültség olyan 
fokot ér el, melynek révén világképe — regényekben, drá-
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mákban kifejezésre ju tó világnézete — minden változásával 
együtt egyre inkább mutat annyi állandó tényezőt, amennyi 
az egységes koncepció kivívásához szükséges. Minőségileg 
magasabb ideológiai szintet jelent ez: esszé-regénveiben te-
hát megteremtődik — elsőként éppen a Gyászban — az egy-
séges koncepciójú teljes kompozíció elve és lehetősége, ami 
egyben a Kurátor Zsófihoz hasonló teljességet hordozó ala-
kok szimbólummá növeléséhez vezet. Ami az elődöknek tel-
jes életművükkel is csak részben sikerül — a modell kibontása, 
önálló ideológiájú létének megteremtése —, a Gyászban rög-
tön a remekmű szintjén teljesül. (Mindez nem az írói kvali-
tások szembeállítása kíván lenni: csupán a továbblépés szük-
ségére, a folytonosságban előre mutató tényezőkre hívnám 
fel a figyelmet.) A Németh László-i eredmény igen semati-
kusan így foglalható össze: valóság—típus— modell—szimbólum. 
Ez a tagolódás, módszernek és eredménynek ilyen összefonó-
dása épp a lényege a görög hatásnak. Elsősorban azt az utat 
jelzi, amelyen a századvégi magyar hagyományok a modern 
irodalmi áramlatokkal összekapcsolódva Németh László mű-
vészetében „megteremtik" a magyar regény világirodalmi 
rangú formáját. Márcsak ezért is helytelen, ha csupán átme-
neti görög korszakról beszélünk az író életében. Több ez egy 
korszak átmeneti hatásánál: a hozzá kapcsolódó valamennyi 
elemmel együtt egész írói világképét meghatározó forrada-
lom volt. Ebbe épültek aztán bele azok a modern irodalmi 
élmények, melyeket az íróban Proust megismerése szabadított 
fel. 

A Gyász tehát hármas igényű: folytatója és bizonyos érte-
lemben betetőzője is a századvég csonkaságukban is vonzó 
torzóinak, megtestesítője és asszimilálója az író idegeibe ivó-
dott modern nyugati irodalmi törekvéseknek, s kifejezője a 
görög példa szenvedélyének. 

A szoborszerűen felnövő alak alapvető magatartása, vál-
lalt és kényszerített életformája egyaránt a büszkeség. S éppen 
ebben az örök kettősségben, azaz vállalás és kényszeríttetés 
ellentmondásában feszül a Németh László-i életmű egyik leg-
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nagyobb, újra meg újra előtolakodó kérdése is. Nincs még 
egy író a huszadik századi magyar irodalomban, aki oly 
csökönyös hittel, annyi magaemésztő keserűséggel és mindig 
nekibuzduló lendülettel keresné a jobbító ember helyét és 
lehetőségeit a társadalomban, mint éppen ő. De olyan sem 
nagyon akad, aki hozzá fogható könyörtelenséggel és éles-
séggel látná ennek a magatartásnak külső és belső ellentmondá-
sait egyaránt. Legnagyobb bátorsága persze — ennek ki-
mondása. A Gyász ebből a szempontból még csak előkészület: 
az Emberi Színjáték prófétai hite és a Gyász modellteremtése 
az a kettős szálú előzmény, mely a látszólagos összefoglalások-
hoz, a végérvényesnek hitt, de mindig meghaladott eredmé-
nyekhez vezet majd. A Gyász egyelőre még csak annak a 
magatartásformának szívszorítóan ökonomikus, világirodalmi 
rangú vizsgálata, mely a környezetétől elütő, annál különb 
embert szükségszerűen rekeszti ki a társadalomból. Ennek 
megítélése természetesen már itt sem egyszerű, pedig a morá-
lis szempontot most még nem súlyosbítja az ideológiai prob-
léma: e magatartás egyszerre hordozza a felülállás és tisztáb-
ban látás pozitívumát, valamint az önmagát kizárás negatí-
vumát is. Kurátor Zsófi ennek a konfliktusnak válik megtes-
tesítőjévé, ezt a problémát kristályosítja szimbólummá. így 
végső soron a regény végkicsengésében a kiindulásul szolgáló 
konkrét társadalmi viszonyok, tehát az adott esetben az ember-
telen falusi szokások, a basaparasztok világa, háttérbe szorul-
nak. Természetesen ez sem elhanyagolható: a m ű célja sze-
rint is a közösség irányából indul, az összetartozás és a kire-
kesztés sajátos, már-már beteges mechanizmusát téve a vizs-
gálódás tárgyává. Az eredmény azonban elsősorban a valósá-
got áttételesen értelmező modell, így a regény elsőrendű 
mondanivalójává a büszkeség szobrának kidermedése válik. 
Hogy a Németh László-i világ mennyire összefügg még ön-
álló létű egységei esetében is, azt bizonyíthatja: ez a modell 
továbbél, néha külön megformálást kap, mint a drámák nagy 
részében, máskor egy másirányú magatartás értelemzését se-
gíti. 
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Ennek az egységnek a kérdése azonban már valamennyi 
műre kiterjedő vizsgálatot igényel — így ezúttal is csak a 
tény regisztrálásával kell megelégednünk. 

* 

Az iménti fejtegetések nem véletlenül tűnnek befejezetlen-
nek. Kiteljesítésük szinte monografikus feldolgozást igényel, 
minden esetre a mostaninál teljesebb apparátus igénybevé-
telét. Mégis szükségesnek éreztem már ebben a stádiumban 
fölvetni a Németh László-i életmű értelmezésének ilyen lehe-
tőségét: véleményem szerint ugyanis a vázolt szempontok 
módot nyújtanak arra, hogy a teljes világképet bevilágítsák — 
a rossz elfogultságokkal vagy az őszinte szépítésekkel szemben 
is. 

Németh László irodalomtörténeti helyének kijelölése nem 
egyszerű és nem is hálás feladat. Nemcsak a sok rossz neki-
futás okán — az életmű hihetetlen gazdagsága, elképesztő 
teljesítményei miatt is. És nem utolsó sorban azért, mert egy 
viszonylag rövid időszakot kivéve Németh László majdnem 
mindig szigeten volt a magyar irodalmon belül. Ennek okait 
kideríteni pedig nekünk, utódoknak kötelességünk. Remé-
nyem szerint a fentiekben felvázolt korai pályakép ehhez 
vinne közelebb egy lépéssel. 

Л 


