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REFLEXIÓK GREZSA FERENC: 
NÉMETH LÁSZLÓ VÁSÁRHELYI KORSZAKA 

CÍMŰ MÜVÉRE 

Miután először elolvastam Grezsa Ferenc könyvét (Szépiro-
dalmi, 1979.) — a forráskutatás megszállotjaként — legszíveseb-
ben rávetettem volna magam mindarra, amit száz oldalt kitevő 
jegyzetanyagában — Megközelítések címmel — annotálva idéz. 
Erre persze nem volt és nincs is mód, de nem is feltétele annak, 
hogy a szerzőnek a könyv borítóján közölt nyilatkozata ama 
mondatára hivatkozva: „Munkám vitairat is", hasonló szenve-
délyességgel kíséreljem meg — Grezsa könyve nyomán - az 
emlékezést Németh László vásárhelyi éveire, és itt-ott vitatkoz-
zam vele. Talán bocsánatosnak lesz ítélhető mindaz, ami szub-
jektívvé sűrűsödött bennem, hiszen a valós élményanyag és an-
nak konklúziói vannak mögötte. 

Németh László vásárhelyi tartózkodása népi demokráciánk 
első három esztendejére esik. 1947 őszéig én is ott , szülő-
városomban éltem át, dolgoztam, küzdöttem, harcoltam végig 
ezeket az esztendőket, belekerülve az öreg „társak" (így nevez-
ték magukat a hazai munkásmozgalom század eleji és 19-es 
veteránjai a Genosse szó szerinti fordításával) vonzásával a 
munkásmozgalomba. Dolgoztam vezetőként az ifjúsági mozga-
lomban, tanítottam óraadóként a gimnáziumban, nevelő tanár 
voltam a népi kollégiummá változott Cseresnyés Kollégium-
ban. De nemcsak tanítottam, hanem igyekeztem minél többet 
tanulni is, nemcsak a szegedi egyetemen — amely akkor már 
nem viselte Horthy Miklós, de még nem József Attila nevét. 
Egész akkori életemet az erős, és halálosan komolyan vett 
politikai tevékenység jellemezte, együtt számos fiatallal, hall-
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gató kollégáimmal, egykori tanáraimmal, akikkel együtt tanít-
hattam. És nagyon sok munkás és paraszt fiúval és lánnyal, 
akikkel együtt kerestük és próbáltuk csinálni az újat. Már 
ezekben az években is azok álltak hozzám a legközelebb, akik 
a szabadság eljött korszakában tudatos osztályharcosként 
tanulva és dolgozva akartak szocialistává, kommunistává válni. 
Mint e város szülötte, aki nyolc évig a ref. Bethlen Gábor 
Gimnáziumba járt iskolába - ismertem mindenkit. Családomat 
is, engem is ismert mindenki. Az Égető Eszter szereplői mind 
személyes ismerőseim, éppen úgy, mint az Utazás főhőse, vagy 
mindazok a vásárhelyiek, akikről az író írt vagy írni szán-
dékozott. Tehát mindenkit, számosuk életútját ismerve, és 
mindazt tudva, ami ebben a városban az utolsó ötven-hatvan 
évben történt - tagadom a csomorkányizmus fogalmát! Mint 
ahogy — bár erős és elszakíthatatlan lokálpatrióta kötelékek 
fűznek szeretett városomhoz — nem tettem magamévá a 
„gyütt-mönt"-ekkel szembeni ellenkezést, de éppen úgy ber-
zenkedtem a máshonnan jövőknek a „bennszülötteket" le-
kezelő megnyilvánulásaival szemben is, bár közülök számosan 
nagyon sokat tettek a városért, kultúrájáért, fiataljaiért, népé-
ért. 

(1946 őszén, egy lyukas órán, a tanári szoba akkor már 
lehántott bőrpamlagján ülve beszámoltam Németh Lászlónak 
Goncsarov ОЬ/omoijának elolvasásával nyert élményemről. Jól 
emlékszem, amit mondott: Nem kell neked messzire menned, 
kimégy a Kossuth térre, találkozol itt is elég Oblomowal! 
Akkor nem tudtam, hogy igaza van-e, most már tudom, hogy a 
városra az oblomovizmus éppúgy nem volt jellemző, mint 
annak „csomorkányosított" kitalált modellje.) 

Kisgimnazisták voltunk, amikor a vásárhelyi költő és esztéta 
Galyasi Miklós „műverem"-nek nevezett szobájában megismer-
tetett személyesen József Attilával. Galyasitól kaptam később, 
Összes verseinek máig is őrzött, első kiadását. A vásárhelyi 
Pákozdy Ferenc költő és Shakespeare-fordítótól Ady összes 
verseinek első kiadását kaptam. A vásárhelyi Tölcséry István 
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tanár, az ötvenezer kötetes tanári könyvtár féltő őre, ha úgy 
tetszik: cerberusa, adta oda nekünk a Nyugatot, később a 
Kelet Népét, igaz, hogy a Magyar Szemlét is (amit egyébként 
„magyar zsemlyénék" becézett. . .). A Szép Szót Galyasi 
Miklós adta a kezembe. Az is igaz, hogy a Társadalmi Szemlét, 
vagy a 100%-ot nem ismertették meg velünk. Ingyen segítet-
tünk Tárkány Szűcs Ernővel együtt - 14—16 évesen — a 
Városi Könyvtár egyszem könyvtárosának, és ugyancsak egyet-
len raktárosának a könyvek rendezésében és kölcsönzésé-
ben. Viszont csak így kerülhetett kezembe Marx Tőkéje I. 
kötetének magyar nyelvű első kiadása — amiből ugyan alig 
értettem valamit, és Ormos Edének ugyancsak szigorúan elzárt 
könyve Szántó Kovács János 90-es évekbeli mozgalmáról, bíró-
sági tárgyalásáról, elítéléséről. 

(Még megismerhettem Borsi Jánost, az 1935-ös országgyűlés 
vásárhelyi szociáldemokrata képviselőjének, Takács Ferencnek 
a sógorát, a Szántó Kovács-per legfiatalabb - 16 éves! - elítélt 
vádlottját, aki elmesélte az öregemberre jellemző éles emléke-
zettel a viharsarki földmunkásság századvégi—eleji szenvedései-
nek, szervezkedéseinek történetét. 1945-ben megismerhettem 
ifj. Nagy Sándort, Szántó Kovács egyik vádlott társának fiát, 
aki hűen őrizte apja kéziratos visszaemlékezéseit, régi zászló-
kat, emlékeket. Kész munkásmozgalmi múzeum volt kicsiny 
földes szobája. Jól emlékszem egy színes plakátra, amely Ferdi-
nand Lasalle-t ábrázolta — akkor találkoztam nevével először 
és még nem tudtam, hogy helytelen tanításai a „vasbértörvény-
ről" milyen károsak v o l t a k . . . — amint lábával egy Kapital 
nevű kígyóra tapos . . . ) 

Bizony, kortársaim sok száza bizonyíthatja, hogy nem volt 
kötelező út az „elefánttemető"! 

No, és a gimnázium, ez a nagyszerű Alma Mater! Mi, diákok 
is tudtunk, persze, a tanári karon belüli torzsalkodásokról, de 
többüket szeretve, másokat félve tisztelve tulajdonképpen süt-
kéreztünk abban a humánumban, amit ez az ősi skóla adott. A 
gyütt-mönt Tálasi Istvánnak köszönhettem, hogy ötödikes 
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gimnazistaként Németh László Kocsik szeptemberbenjéröl 
írhattam, mint legkedvesebb regényemről dolgozatot, de ezt 
már az őt a katedrán váltó ugyancsak gyütt-mönt O. Nagy 
Gábor osztályozta jelesre. És történt ez mind akkor, amikor a 
hivatalos tanterv és tankönyv még Ady Endréig sem jutott el! 
24-en érettségiztünk 1942-ben. Osztályunk volt az egyet len-
talán az egész országban - amely nem jelentkezett önként 
katonának. Egyetlen tanár sem akadt a tantestületben, aki 
rá akart volna beszélni minket! Pedig egy ilyen „hazaffyas" 
felbuzdulás jó pontot jelenthetett volna az iskolának a korszak 
hatalmasságai előtt! A német Sas-renddel a nyakában érett-
ségi-elnöklő Hoffer András őméltósága el is buktatta osz-
tályunknak pontosan az egyharmadát. De ezen az érettségin a 
vásárhelyi Vörös Mihály ötünknek olyan tételt adott magyar-
ból, aminek anyaga nem szerepelt a hivatalos programban. Én 
például Szabó Dezső, Móricz Zsigmond és Kodolányi János 
regényírói munkásságát kaptam. József Attila két kiadott tétel-
ben is helyet kapott. De volt külön kérdés a népi irodalom-
ról is. 

A hatodikos görög órákon — összesen heten voltunk 
görögösök — a gyütt-mönt Szathmáry Lajos vezérletével csak-
nem elfelejtettük, amit az előző évben a volt Eötvös-kollégista 
tudós klasszikus-filológus Csépke Andortól tanultunk, de meg-
tanultuk viszont — 1940-ben! - hogy a náci Németország nem 
győzhet a háborúban. A történelemórákon a már említett 
Tölcséry István, aki ugyan a tananyag megtanításával nem 
sokat törődött, de rendkívül fejlesztette tekintélytisztele-
tünket azáltal, hogy minden civil-sarzsit őfőméltóságának 
titulált — legalábbis nekünk. Ő volt az, aki engem, mint 
historikust in spe, a Monarchia nemzetiségpolitikájának kutatá-
sára szorított egy önképzőköri pályázat ürügyén (pályadíj: 
100,-P, óriási pénz!). 

És sorolhatnám tovább. De még csak két cserkésztáborról 
írok. Az egyik egy ormánysági faluban volt és valóságos illuszt-
rációja volt néhány évvel későbbi olvasmányomnak, Kodolányi 
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Földindulásénak és Végrendeletének. A másik, ahova Sipka 
Sándor vezetett bennünket, a palócföldön volt. Akkor jelent 
meg Szabó Zoltán Cifra nyomorúsága. Ott adta kölcsön 
nekünk, ott beszéltük meg először vele. 

(Sipka Sándor vásárhelyi szegényparaszt gyerek volt. A 
debreceni református kollégium tanárképző intézetének 
köszönhette — mint tíz évre rá magam is —, hogy egyetemre 
kerülhetett. Már ottani egyetemistaként hallottam a róla szóló 
legendát: Pap Károly professzor, aki előtt Ady nevét sem 
lehetett kiejteni és aki szerint Szabolcska Mihály és Herczeg 
Ferenc neve fémjelezte a kortárs magyar irodalmat, nagyon 
nem szerette még azt a nagyon kevés munkás és paraszt 
gyereket sem, akik az egyetemre kerülhettek. 1943-as nyug-
díjazása után az ő katedráját pályázta meg Németh László 
sikertelenül, Kerecsényi Dezső sikeresen. Sipka őhozzá került 
tanári szakvizsgára. Tételeinek kitűnő megválaszolása után -
amelyeket a professzor rosszkedvűen hallgatott végig - pót-
kérdésként a Magyar Tudományos Akadémia elnökeinek fel-
sorolását kérte a jelölttől, aki évszám szerint a főtitkárok ada-
taival együtt hibátlanul felmondta őket egész József királyi 
hercegig bezárólag; majd - egyre rosszabb kedvűen - a Kollé-
gium árkádjai alatti reliefekről érdeklődött a vizsgáztató 
nagyúr, akinek komoly befolyása volt ösztöndíj stb. ügyekben. 
Sipka eme utolsó kérdésre válaszul a feliratok szövegével 
együtt az alkotó szobrászok neveit is ismertette az évszámok-
kal együtt — szerényen . . . ) 

Ez volt tehát az az iskola, melyet nem Németh László válasz-
tott kísérletei színhelyéül, hogy quasi kitüntesse — amit 
Grezsával együtt annyian írnak róla mostanában. Ez volt ez a 
szellemi hajlék, amely befogadta, munkát, teret és nyugalmat 
biztosított számára akkor, amikor — és lehet, hogy ez nagyon 
profánul hangzik — nem tudta, hogy sikertelen békési, 
debreceni stb. próbálkozásai után mit csináljon! Ez volt az az 
iskola, amely befogadta az írót, Németh Lászlót, aki nem 
középiskolás fokon tanított és akart volna tanítani. 
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És milyen volt a város akkor? Fantasztikus lobogás, 
tanulás, munka. A fényes szellők nemzedéke voltunk. Magam-
nak több mint féltucatnyi funkciója volt. De sokan voltunk 
ilyenek, s közben még instruktorkodtunk is zsírért, lisztért, 
tojásért, hogy szüleink, testvéreink is jól lakhassanak velünk 
együtt. Kultürdélutánok sorozata, vitaestek lényegébevágó 
sorskérdésekről, népfőiskola, népi kollégium, gyűlések, vesze-
kedések fiatalok fiatalokkal, fiatalok idősebbekkel, ifjúsági 
egység szervezése, „rohammunkák" az algyői híd építkezésén. 
Mindezt jelentette akkor a politikai munka számunkra. 

Mindez, illetve csaknem mindez Németh László mellett, 
szeme láttára, de nélküle folyt. A Cseresnyés-kollégium diákjai 
szerették, közéjük eljárt, hiszen tanítványai is voltak a gim-
náziumban. Politikai állásfoglalástól azonban mind ott, mind 
az óráin vagy a tantestületben, ideológiai és praktikus értelem-
ben egyaránt óvakodott. (Ma sem tudom, hogy bennünket, 
akik a különböző pártokban, szervezetekben mozgalmi 
munkát végeztünk, becsült ezért vagy sajnált törhetetlen idea-
lizmusunk és optimizmusunk miatt.) 

Tizenhatévesen néhányad magammal részt vettem, Kristó 
Nagy Istvánt segítve, 1940-ben az Új Szellemiség Kiállítás 
megrendezésében a gimnázium aulájában. Ott voltam, amikor 
Németh László Móricz Zsigmonddal együtt beszélgetett 
velünk. Hallottam nekikeseredett beszédeiket a Városháza köz-
gyűlési termében a magyarság közelgő pusztulásáról. Mindez 
1940-ben volt és valóban nem látszott túlságosan biztatónak a 
jövő. 

Olyan nevelést kaptunk barátaimmal együtt, hogy a népi 
írók olvasására szoktunk rá, s hittünk is nekik. Persze 16 -17 
évesen fogalmunk sem volt e tábor heterogeneitásáról. Bal-
oldalinak, forradalmárnak, igaz magyarnak őket tartottuk. 
Németh Lászlót éppúgy, mint Erdélyi Józsefet, Kodolányi 
Jánost, Kovács Imrét, Szabó Zoltánt, Sinka Istvánt, Erdei 
Ferencet, Darvas Józsefet, Veres Pétert, Szabó Pált. Minden 
könyvükhöz hozzájutottunk. Ezeket olvastuk. Elutasítottuk az 
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„urbánusokat", nem szerettük, de nem is igen ismertük őket, 
Babitsot, Szabó Lőrincet, Márait. Móricz Zsigmondot nagyra 
értékeltük, de sértve éreztük magunkat általa, mert valahol azt 
írta, hogy Vásárhelyen nem vásárolnak könyvet az emberek. 
(Ez az írása egyébként sok éven át szerepelt a gimnáziumi 
irodalmi szöveggyűjteményekben.) Nem volt olyan valamire-
való barátom, iskolatársam, akinek 15 -16 éves korára legalább 
50—100 kötetre rúgó válogatott könyvtára ne lett volna. 

Városunkban nem volt jelentős szélsőjobboldal. A két 
kezemen meg tudnám számolni a hangos nyilasokat. Nem volt 
zsidókérdés sem. Azt nem mondom, hogy nem voltak anti-
szemiták, de - divatos kifejezéssel élve - nem volt tömeg-
bázisuk, se hatásuk. Tantestületi ülésen hangzott a második 
zsidótörvény időszakában a könyvtáros-tanár szájából válaszul 
arra a hivatalos leiratra, hogy zsidó könyv- és papír-
kereskedőnél nem szabad vásárolni: „Eddig is Weisz Lacinál 
vásároltam, ezután is ott fogok. Egyébként is: ide járnak a 
gyerekei." Ezzel a téma el volt intézve. A városban nem volt 
soha gettószerű település, nem voltak zsidóverések. Igaz, hogy 
1944-ben vagyonmentést vállaltak a vásárhelyiek, ember-
mentésben viszont ez a város sem bizonyult jobbnak a többi-
nél. 

Most idézem Németh László szavait két interjújából: 
л 

„A tökéletesség - a Gyász, az Iszony, a Sámson érdeme - csak 
harmadsorban következik. Az ő tökéletességüknél büszkébb vagyok 
egy-egy olyan írásomra, mint a Szárszói beszéd, amelyben a perc nagy-
sága, a figyelmeztetés komolysága és kockázata tulajdon erkölcsi szin-
tem fölé emelt." 

A másik, posztumusz közölt (Vigília, 1975): 

„Hogy mindent érvényesnek tartok-e, amit életemben leírtam? Igen. 
Semmit nem vonok vissza. Mindazért, amit leírtam, megküzdöttem, 
mindabban hittem, életem értelme volt. A földszintre ráhúztam az első', 
a második, majd a többi emeletet. Nem tudok ma sem kihagyni egyet-
len szintet sem, hiszen akkor az épület összedűlne. Vállalom a tévedései-
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met, bár nem érzem őket főbenjáró vétkeknek, inkább az emberi elme 
fokozatos tágulásával kapcsolatos tájékozatlanságok következményei-
nek." 

Grezsa idézi Németh Lászlót, aki azt írta, hogy ama 3 - 5 író 
között volt, akik a magyar értelmiségi ifjúságot az elnácisodás-
tól visszatartották. Ez igaz, de az is igaz, amit Grezsa, ez alka-
lommal nem a könyvében, hanem az Alföld 1980. decemberi 
számában (A történelem vonzásában, 1938-1944), a Németh 
László emlékszámban, kissé furcsa fogalmazásban, mintha 
mondandóját nem is tartaná alapvetően lényegesnek, így ír: 

„ . . . az író a maga Szabó Dezső-i gyökerű koncepcióját, a magyar 
radikalizmus eszméjét, a kelleténél élesebben választja el a baloldal 
tényleges mozgalmától, 1919-et nem a belső történeti fejlődés ered-
ményeként, hanem puccsszerű fordulatként je l lemzi" 

Azt jelenti-e ez, hogy 

„Németh magyarságszemlélete korszerű és dinamikus,, de - nem 
kizárólag az író hibájából — nem eléggé taktikus" 

— mint Grezsa ugyanebben a bekezdésben írja? 
Grezsának erre a tanulmányára azért térek ki, mert ez 

voltaképpen az író vásárhelyi korszaka előtörténetének tekint-
hető. És ebben nem kevesebbre törekszik, mint arra, hogy a 
„mélymagyarság" és a „hígmagyarság" hirdetett fogalmait 
„mitikus metaforákénak becézze, „racionális jelentéssel". Én 
elhiszem, hogy Grezsa ezt gondolja ma ezekről a Kisebbségben 
felvetett fogalmakról. De, hogy a 30-as, 40-es évek Németh 
Lászlót olvasói számára a mélymagyarság kötelező elsajátítá-
sának parancsa a magyar nacionalizmus kiúttalan útját jelen-
tette, az biztos. Milyen gyökerű műveltség a „mélymagyar" és 
milyen a „hígmagyar"? Ki férhet el Ady, Móricz és Bartók 
mellé? És ki nem? „Németh a magyar irodalom sokféle színe, 
tendenciája közül a történelmünkhöz akkor legillőbb, leg-
aktuálisabb változatot választja mértékül" - írja Grezsa ugyan-
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itt. Mikor, könyörgöm!? A harmincas évek végén, amikor az 
ország Gömbös Gyula örököseinek erősen fasizáló politikáját 
nyögi. És mi jött még azután. Meg kell értenünk, hogy a 
nacionalizmus hirdetése akkor is káros volt, az értelmiségi 
fiatalság félrevezetése volt még akkor is, ha egyben német-
ellenes, náciellenes is volt! A mélymagyarság hirdetése nem 
volt kiút a bennünket elárasztani készülő nácizmus mocsará-
ból. A szárszói beszéd éppen azért nem fogadható el, mert 
Németh csak a fogalmat hagyta el, a tartalmat nem. Л szomorú 
az, amit a közölt interjú-részletben, 1970 körül így fogal-
mazott meg: „semmit nem vonok visszcf'. Rendben van, de 
akkor hogy lesz igaza Grezsának, amikor azt követeli, hogy 
„Németh László életmüvét a szocialista kultúra szervesebb, 
elevenebb részévé kell — és érdemes — tennünk."? 

Aggaszt engem, és talán nem csak engem, minden nagy író, 
nagy művész hirtelen kiterebélyesedő kultusza napjainkban. 
Nem tartom feladatomnak, de mivel idéztem belőle, megírom, 
hogy az Alföld emlékszámát is ilyen jelenségnek tartom. 

Nincs olvasó ember az országban, aki kétségbe vonná 
Németh László írói nagyságát, nem értékelné megfelelően 
regényeit, drámáit, vagy akár esszéit, akkor is, ha sok minden-
ben nem ért vele egyet. De miért kell szemérmesen elhallgatni, 
hogy Németh László társadalomszemlélete alapvetően téves 
volt? És ez a hibás társadalomszemlélet határozta meg ideo-
lógusi-politikusi-írói tevékenységét. Erre is példa a szárszói 
beszéden kívül számos más írása is. Kiknek a számára népszerű-
sítjük úgy, hogy elhallgatjuk antimarxista állásfoglalását, mint-
egy poetica licentiá-nak tekintve azt? Miért kell rosszindula-
túnak tartani Zsolt Bélát, Bóka Lászlót, Horváth Zoltánt és 
Németh László más bírálóit a felszabadulást közvetlenül kö-
vető esztendőkből? Csak azért, mert nem kevésbé voltak indu-
latosak a harmincas évek vége, negyvenes évek eleje Németh 
Lászlójánál? Vagy azért, mert nem voltak figyelemmel az író 
nagyfokú érzékenységére? Igazuk volt, vagy nem. Ez lehet 
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csupán a kérdés. És Grezsa, róluk szólva, nem cáfol, csak ítél, 
méghozzá megtévesztően. 

Visszakanyarodva szülővárosomhoz és gimnáziumához. 
Németh László befogadása jó dolog volt. Sokat tanultak tőle 
diákjai és mindazok, akik vele együtt taníthattak. (Rosszul 
emlékszik az író a Sajkódi estékben, amikor arról ír, hogy öten 
se hívták meg otthonukba. Csak jelenlétemben legalább három 
meghívást utasított vissza.) Tanítványai valóban megszerették -
de csekély kivételtől eltekintve, és lehet, hogy ezek voltak a 
kedvencei — nem tartották szentnek, csak tanárnak, akitől 
nagyon sokat lehet és kell is tanulni. Éppen az az osztály, 
amely tűzifáját behordta, pedig senki nem mondta nekik, 
gúnynévvel illette a háta mögött, kifigurázta éppúgy, mint a 
többit. Éppen ez jelentette, hogy befogadták. Hogy kísérlet 
volt-e, amit csinált, mármint előre megfontolt pedagógiai 
experimentum-sorozat? — lehet, hogy eretnek nézetként fog 
hangozni a válaszom, de nem-mel kell, hogy feleljek. Ha vala-
mivel kísérletezett, akkor elsősorban saját magával, hogy meg-
találja-e helyét a gimnáziumi katedrán, a fénylő, figyelő sze-
mekkel szembenézve. 

22 éves voltam akkor, amikor vele egy időben taníthattam. 
Századrész annyi sem volt a fejemben, mégis számtalanszor 
ellentmondtam neki, persze a sokkal többet tudónak járó 
tisztelettel. Élvezte. Nem becsülte le senki tájékozatlanságát. 
Emlékszem, amikor akkori igen gyér marxista filozófiai ismere-
teimre támaszkodva a materializmus igazsága mellett törtem 
lándzsát (én . . . neki . . . ! ) , ő a relációk meghatározóbb jellegét 
hangsúlyozta olyan fölényes biztonsággal és meggyőzően, hogy 
húsz évig tartott, amíg sok tanulás után, most már biztonsággal 
hirdethettem a magam számára is a filozófiai és a történelmi 
materializmus igazságát. 

Felejthetetlenek egy-egy kérdés kapcsán rögtönzött tíz-
perces „kiselőadásai" a tanári szoba pamlagján ülve: Racine-
ról, Rodinről, Me&trovicról, Huizingáról. 
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Sokat köszönhettünk neki, de ő is a városnak, utolsó előtti 
„exodus"-ának, amelynek a tanítás, a nevelés, az alkotás le-
hetősége tartalmat adott. 

Meggyőződésem, hogy Németh László őszintén hitte, amit 
mondott, az igazságra törekedve írta, amit írt. Ugyanaz az 
őszinteség, a teljes, a sokoldalú igazság megközelítése a mi 
kötelességünk is akkor, amikor róla, műveiről, életművéről 
írunk. 

Nem akartam deheroizálni. De az is meggyőződésem egyéb-
ként, hogy Németh László sohasem tartotta magát hérosznak. 
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