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A 20. század (h)arcai

1.

Németh László a Móricz 
Zsigmond utáni korszak egyik 
legjelentősebb magyar próza- és 
drámaírója, kritikusa és esszéis-
tája. Ha életművének jelenkori 
befogadástörténetére gondolok, 
döbbenten veszem tudomásul: 
mintha nem lenne rá szükség. 
Mára pusztán egy hómező, egy 
vákuum, egy már tiltást sem 
igénylő terra incognita mindaz, 
amit ez a lángész létrehozott, és 
letett Magyarország és Európa 
közös asztalára. Nincs a magyar 
irodalomnak és szellemtörté-
netnek még egy nagysága, akit 
ilyen sikeresen töröltek volna ki a 
nemzet emlékezetéből, jelenéből 
és talán jövőjéből is. Az iskolákban 
még opcionálisan sem szerepel a 
tananyagban egyetlen műve sem. 

1 Ady Endre: Budapest éjszakája szól. In: Uő: Szeretném, ha szeretnének. Budapest, Nyugat, 1910. 
2 Pilinszky János: Múltunk reménye. Új Ember, 1975. 01. 05. 4.
3 Uő: Két „rendhagyó” szent. Új Ember, 1980. 04. 06. 6. 
4 „Szőke Pál” [Bányai László]: Az irodalom fasisztája. Korunk, 1933/1, 79–80.
5 Horváth Márton (1906–1987): kommunista politikus, szerkesztő. 1948–1956 között vezető szerepet játszott a voluntarista 

kultúrpolitika és a sematizmus magyarországi megteremtésében. 1945 és 1950 között a Szabad Nép felelős szerkesztője, 1950 és 

1954 között szerkesztőbizottsági tagja, 1954 és 1956 októbere között újra felelős szerkesztője volt.
6 Idézi: Domokos Mátyás: Leletmentés. Budapest, Osiris, 1996, 238.

Egy hasonló (de csak hasonló…) 
sorsú másik íróról mondhatta azt 
egy egyetemi tanár a budapesti 
bölcsészkaron, hogy Márai Sándor 
nevű magyar író nem létezik, de 
ezzel az ellenkezőjét is rögzítette 
a diákságban. Németh Lászlóról 
manapság még egy ilyen mondat 
sem hangzik el. Pedig hiábavaló 
a forrást betaposni, mert úgyis 
kitör arrébb.

A múlt a mi legfőbb reményünk, 
írta Pilinszky,2 mégis mindig 
akadnak, akik megpróbálják 
végképp eltörölni. Ez a törekvés 
ideig-óráig, akár évtizedekig is 
eltarthat, és gyakran részleges 
vagy teljes sikerrel jár. Előbb 
Németh László (általa is észlelt 
és belátott) tévedéseit szaj-
kózzák a tévedhetetlenek. Aztán 
ezeket a „tévedéseket” tényekké 

vastagítják, és arra használják, 
hogy a valóságot elfedjék velük. 
Rettenetes, hogy a tényektől sose 
ismerjük meg a  valóságot, idézi 
szintén Pilinszky Rilkét.3 A valóság, 
a forrás jelen esetben a teljes 
Németh László-i életmű. A kolozs-
vári Korunk egyik korabeli publi-
cistája nemes egyszerűséggel az 
irodalom fasisztájának nevezte,4 
tizenöt évvel később Horváth 
Márton,5 akinek a neve mára csak 
a történészhallgatók számára 
mond valamit, 1948-ban, az MDP 
Politikai Akadémiáján tartott előa-
dásában így beszélt róla: „…az 
ellenséges írókra és irodalomra 
Németh László a legjobb példa. 
Németh László minden jel szerint 
jelentékenyebb ellenség, mint 
amilyen jelentékeny író…”6 Persze 
ezek a nevek mára eltűntek a 
süllyesztőben, de aminek okozói 

Tomaji Attila

Vékony jégen
Németh László (1901–1975) - a történelem 
árnyékában

 „Én hozom az álmot, Léthe-vizet
És Budapest ujjong, dalol, fizet.
Bizáncban is nőtt feledés moha,
De így feledni nem tudtak soha.
Én hozom az álmot, Léthe-vizet.”

(Ady Endre: Budapest éjszakája szól)1
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voltak, a jelenség, az elítélés, 
az ellenségkép ma is változat-
lanul él és lobog, s ha véletlenül 
mindenek ellenére Németh szóba 
kerül, újra megerősítést nyer az a 
szemlélet, hogy kívül tágasabb. 
Ugyanis, ha „beengedték” volna, 
vele a minőség is betört volna a 
szűk szobákba és a még szűkebb 
homlokok mögé. Ezért újra és újra 
el kell mondani, hogy ki és mi is 
volt ez az író. Mert Tandori Dezső 
haikujával szólva: „Azt mondják, 
mindig / rajtunk is múlik minden. 
/ – Rajtam ne múljon!”  

2.

Németh László a 14. század óta 
bányavárosként és pénzverőhely-
ként ismert Nagybányán született 
1901. április 18-án. A nagybányai 
városi anyakönyvbe Németh 
László Károly néven jegyezték be, 
és a Híd utcai református temp-
lomban keresztelték meg 1901 
júniusában. (Szülőháza 1971-ben 
a létező szocializmus városren-
dezési dühének esett áldozatul.) 
A városka, ahol egyébként 
Tersánszky Józsi Jenő is született, 
akkoriban mintegy 10 000 lakost 
számlált. A középfokú oktatás 
története az 1547-ben Kopácsi 
István református prédikátor 
által alapított Schola Rivulina 
középtanodáig vezethető vissza. 
Édesapja, a Mezőszilasról 
származó Németh József – 
a kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem egykori hall-
gatója, Tersánszkynak is szeretett 
tanára – földrajzot, történelmet 
és testnevelést tanított a város 
gimnáziumában, édesanyja, Gaál 
Vilma háztartásbeli volt. Németh 
László már kisgyerekként 
elkerült innen, mivel apját 
1903-ban Szolnokra, 1907-ben 
pedig Budapestre helyezték át. 
A család 1914 nyarán épp egy 
velencei utazáson vesz részt, 

7 Németh József: Hét év, 1914–1921; Napló, 1898–1911. Szerk. Hegedős Mária. Budapest, Magvető, 1993.

mikor Szarajevóban, június 28-án 
Gavrilo Princip szerb diák lelövi 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
trónörökösét, Ferenc Ferdinánd 
főherceget és hitvesét, Chotek 
Zsófiát. Ez a terrorakció vált az 
első világháború kitörésének 
közvetlen okává, pontosabban 
régóta keresett ürügyévé, lehető-
séget teremtve az európai hatalmi 
viszonyok átrendeződésére. Az 
ezt követő mozgósítási parancsra 
Németh László édesapja népfel-
kelő hadnagyként vonult be, 
rövid kiképzés után a galíciai 
harcmezőre került, majd 1914 
végén csapatát a Kárpátokba, a 
Přemysl körüli harcokba vezé-
nyelték. Németh József már 1915 
elején hadifogságba került, és a 
kínai határ melletti Acsinszkba 
vitték. (Kevésbé ismert tény, hogy 
a háború kitörésekor Németh 
még katonatiszt akart lenni, a 
Ludovikára készült.) Az apa csak 
1921 októberében térhetett 
haza, később megírta Hét év című 
emlékiratát, amelyet Naplójával 
együtt a család őrizgetett, s 
csak 1993-ban jelenhetett meg.7 
Ezekben az apa nélkül töltött 
hosszú években alakul ki benne 
az irodalom iránti érdeklődés, 
amiben jelentős szerepet játszott 
a Nyugat folyóirat rendszeres 
olvasása, valamint magyarta-
nára, az irodalomtörténetéről 
elhíresült Pintér Jenő órái is a VI. 
kerületi reáliskolában (később: 
Kemény Zsigmond Gimnázium). 
Németh László 1917 szeptembe-
rében a budapesti Toldy Ferenc 
Főreáliskolába iratkozik be, 
ahol részt vesz az önképzőkör 
munkájában, első írásait itt 
olvassa fel. 1918 nyarán Gödöllőn 
ismerkedik meg leendő fele-
ségével, az akkor tizenhárom 
éves Démusz Gabriellával. 1919 
nyarán féltékenység miatt siker-
telen öngyilkossággal próbál-
kozik, a lány ezzel eldicsekszik, 

ezért Németh megszakítja 
kapcsolatukat. Négy éven át nem 
is beszélnek egymással.

A világháború elvesztése után, 
1919 elején egyik barátjához, 
Oszoly Kálmánhoz írt levelei 
egyikében így tesz tanúbizony-
ságot hazája iránti szeretetéről: 
„Oda az ország, és én most 
kezdem érezni: mit jelent Európa 
utolsó, rabszolga országában 
élni. Nem tudom, mi nagyobb 
bennem: az ántánt gyűlölete 
vagy a saját tehetetlenségünk 
fölötti kétségbeesés. […] Nem 
tudom, mi a terved: maradsz 
vagy mégy? Én fönntartom 
ígéretemet: megyek profesz-
szornak, és ha nem lesz szükség 
professzorra, nevelősködöm, 
körmölök, és ha nem lesz 
szükség írnokokra, beállok gyári 
munkásnak. Mindegy. Mindegy. 
Ettől a rögtől nem válok meg 
semmiért. Csinálok, amennyit 
lehet; csinálom jól-rosszul, 
dolgozok, de itt élek, és magyar 
búzán élek. Most még jobban 
szeretem az én nyelvemet; 
Petőfi, Arany, Ady nyelvét, mint 
valaha, mert éppen az én népem 
lesz az egyetlen nép, amelyik 

Németh László szülei, Németh 
József és Gaál Vilma esküvői képe, 
1899-ből. 
Fotó: Németh László Társaság
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csak a nyelvében élhet. Én az 
utamon maradok.”8 

Élete első húsz évének 
legfontosabb eredménye, hogy 
életben maradt, nem került a 
frontra, a korszak tudatosan 
tanulmányozott szellemi éle- 
te felkeltette becsvágyát az 
irodalom iránt, felismerte és 
megnevezte az apja, anyja és 
a tágasabb családjában zajló 
pusztító lelki-testi viszonyokat, 
megértette a kettős örökséget, 
az eszményített apa és a vele 
szemben álló anya alakjának 
jellemzőit, tudomásul vette a 
család, az ország, az életmód 
és társadalmi berendezkedés 
szétesését. Mindez egy életre 
elegendő tapasztalatot adott 
neki ahhoz, hogy készen álljon 
a 20. századi válság és modern 
életérzés kifejezésére, miközben 
a hagyományhoz fűződő meghitt 
viszonya továbbra is megmaradt.

8 Németh László élete levelekben, 1914–1948. Szerk. Németh Ágnes. Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1993. 
9 A Nyugat novellapályázata. Nyugat, 1925. 12. 25.
10 Osvát Ernő (1876–1929): szerkesztő, irodalomkritikus, író. 1908–1929 között a Nyugat folyóirat szerkesztője.
11 Németh László: Homályból homályba I. Budapest, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977, 305.
12 Hatvany Lajos (1880–1961): Kossuth-díjas magyar író, kritikus, irodalomtörténész. A korszak magyar irodalmának számos 

képviselőjével volt szoros barátságban, és támogatta őket akár anyagilag is (legismertebbnek Ady Endre példája tekinthető).
13 Gombossy Sándor [Hatvany Lajos]: Levél egy Baumgarten-díjashoz. Századunk, 1930/5, 278–284.

1920-ban a pesti bölcsészkarra 
felvételizik, de elégedetlen a 
képzés színvonalával, ezért átirat-
kozik az orvosi karra. Itt szerez 
diplomát 1925-ben, és a Szent 
László Kórház cselédkönyves 
orvosa lesz. De elszakadni az 
irodalomtól már nem tud: intenzív 
kapcsolatba lép kamaszkora 
kedvelt írójával, Szabó Dezsővel, 
és a diplomaszerzés évében 
beküldi egyik régi novelláját 
(Horváthné meghal) és tanulmá-
nyát (Ady-vers genezise) a Nyugat 
pályázatára. Decemberben 
értesül arról, hogy novellája első 
helyezést és ötmillió koronás 
pályadíjat nyert.9 Elszakadni 
kamaszkori szerelmétől, Démusz 
Gabriellától sem tud, a szülők 
tiltakozása ellenére feleségül 
veszi. Nászútra Bécsbe mennek, 
innen írja meg Osvát Ernőnek10 
végzetes kihatású levelét, amiben 
nem kevesebbről számol be, mint 
hogy „a magyar szellemi élet orga-
nizátora” akar lenni.11 Nyílt sisak, 
romantika, ifjúkori hév és túlzás: 
lényegében mintha azt jelentené 
be, hogy Osvát szerepkörét 
készül átvenni. Bár eleinte fogor-
vosként dolgozik, életét vissza-
vonhatatlanul az irodalom tölti 
ki. Tanulmányokat ír, a legtöbbet 
a Protestáns Szemlébe, főleg a 
hozzá hasonlónak érzett nemze-
déktársairól, akikre írói lovag-
rendként tekint a magyarság fele-
melkedéséért folytatott küzde-
lemben. Keresi a helyét: 1927-ben 
egyszerre dolgozik a Nyugat, a 
Napkelet és a Protestáns Szemle 
számára, aztán később kevés 
időre a Nyugathoz pártol. 1928 
nyarát Párizsban tölti feleségével, 
ahol leginkább – olvas: Proustot, 

Gide-et, Ortegát, akikről esszéket 
ír. Leadja a Napkeletnek – ide 
tömörülnek a Nyugatot elhagyó 
fiatalok – első regényének, a 27 
évesen írt Emberi színjátéknak 
első fejezeteit. Babits Mihály 
hívja a  Nyugathoz társszerkesz-
tőnek. Ady, Móricz, Babits mellett 
Erdélyi Józsefről, Reményik 
Sándorról, Szerb Antalról, Pap 
Károlyról, Illyés Gyuláról, Szabó 
Lőrincről, Halász Gáborról ír 
tanulmányokat. Másokat, fiata-
labbakat is be akar mutatni, 
de Babits leállítja a sorozatot. 
Hatvany Lajos12 is megtámadja, 
aki, mivel Németh Lászlót Babits 
egyik „fegyverhordozójának” 
tekinti, figyelmezteti, hogy az 
akkor elnyert Baumgarten-
díjért cserébe a „zsidó-magyar 
adakozó” szellemét is  igyekezzék 
megjeleníteni a tanulmányai-
ban.13 Németh ezután visszaadja 
a díjat. 

Trianont követően, a halálos 
sebet kapott ország legjobbjai 
sebláztól elgyötörten keresték a 
tiszta forrást, melyből ihatnának, 
a lehetőséget, hogy megfogal-
mazzák a magyar bánatot, ahogy 
Ady írta Elhanyagolt, véres szívünk 
című versében:

„Sebeink megújulhattak százszor, 
Úgy adta az Élet: 
Támadtak a magyar sebeknél 
Mindig tüzesebb kelevények 
S mi árván, porban 
üszkösödtünk.

En-sirásunkat végigsírnunk 
Hangosabb sírások 
Nekünk soha meg nem 
engedték: 

Németh József és Németh László 
1905 körül. Az édesapa 1915 elején 
került hadifogságba, és csak 1921 
októberében térhetett haza. 
Fotó: Németh László Társaság
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Úgy licitált reánk, mint vásott, 
Kegyetlen uzsorás: a más sors.

Ha harcaink parázsa lobbant, 
Világok gyúltak ki, 
Sohse tudott az igazsághoz 
Igazunk minket eljuttatni: 
Hamupipőke a magyar kín.”14

3.

A húszas években felerősödött 
az érdeklődés a magyar falu és 
népművészet iránt, amely az igaz, 
nemzeti önismeret igényével 
társult. Ennek is köszönhető az 
empirikus szociológiai kutatások 
megkezdése. Nyilván a trianoni 
tragédia is közrejátszott abban, 
hogy a magyar értelmiség egy 
részében igényként merült fel egy 
új, reális nemzetismeret megszer-
zése, amit korábbi írók, így Ady, 
Móricz vagy Szabó Dezső eszméi 
is termékenyítettek. Trianon óta 
a hivatalos felfogás egyszerre 
vállalta az állam- és kultúrnemzeti 
felfogást (lásd Szent István-i állam- 
eszme vagy Klebelsberg Kunó 
elképzelései), az új nemzedék 
viszont, így Németh is, utóbbit 
tartotta követendőnek. Németh 
Lászlóban új irodalmi és politikai 
program körvonalazódik, amelyet 
hite szerint egy színre lépő fiatal 
írói nemzedék valósíthat meg. 
Első, e programot körvonalazó 
írása Népiesség és népiség címmel 
jelent meg, amelyben leszögezi, 
hogy „Ami pedig a jelent illeti, 
tagadhatatlan, hogy az egész 
magyar társadalomnak egyetlen 
rétege van, ahol a magyar poézis 
számbavehető érceket találhat: a 
föld népe.”15 Elkülöníti egymástól 
a népi és a népies irodalmat, ez 
utóbbi nem más, mint „Petőfi 
költői életformája”, annak 
utánzása, csak irodalmi iskola, 

14 Ady Endre: Elhanyagolt, véres szívünk. In: Uő: A halottak élén. Budapest, Pallas, 1918.
15 Németh László: Népiesség és népiség. Napkelet, 1928. 02. 15. 274–276.
16 Uo.
17 Uő: Új reformkor felé. Napkelet, 1928. 04. 01. 535–539.

öröklött jelmez és dogmatika 
vagy „életpóz”, ahogy Halász 
Gábor mondta. S amit meghirdet: 
„a magyar költészet sohasem 
lehet más, mint népi. […] legna-
gyobb képviselőiben mindig 
népi volt. […] A legdekaden-
sebbnek látszó, de igazi költő 
magyarról mindig kimutathatod, 
hogy a néptől kapta azt a vitális 
színt, amely a nemköltőktől 
megkülönbözteti. […] a népiség: a 
magyar költészetnek és a magyar 
népnek ős egymásrautaltsága: 
természeti igazság. Nagy magyar 
költő csak az lehet, aki a magyar 
eredetiség medencéjéből meríti 
meg a maga eredetisége korsa-
ját.”16 Ugyanebben az évben az Új 
reformkor felé című írásában arról 
számol be, hogy „Trianon óta egy 
új írónemzedék előőrsei verődnek 
egyre sűrűbb rajvonalba”, és hogy 
„Ezekben a kritikus percekben 
a magyar író görcsösen keresi 
népe létjogát. Fölfedezi erői 
nagy tartályát, a föld népét, s 
fölfedezi életereje bizonyítékát, a 
magyar irodalmat. A magyar nép 
Európa egyik legszívósabb népe, 
mindent kibírt, és sorsa, alkata, 
nyelve egy csodálatos, sejlő, de ki 
nem alakult kultúra humuszává 
rétegezte.”17 Programadó írásait 
egyre többen olvassák, a magyar 
szellem korábban szerteágazó 
higanygolyócskái egymás felé 
fordulnak, programokká, társa-
ságokká, szellemi műhelyekké 
olvadnak össze. Kiemelendő 
közülük például az egyetemi 
fiatalságot tömörítő, a népi 
írók mozgalmának elindítá-
sáért sokat tevő Bartha Miklós 
Társaság, amely Ady és Móricz 
nevét tűzte zászlajára. A társaság 
1925–30 közötti munkájában 
részt vett Németh László, Kodály 
Zoltán, Féja Géza, Erdélyi József, 

Kodolányi János, József Attila, 
Illyés Gyula, akik írásaikkal egy 
új agrárprogram iránt keltettek 
figyelmet. Ez végső formáját 
1930-ban nyerte el József Attila 
a magyar ifjúságot megszólító Ki 
a faluba! című, ma már szintén 
elhallgatott röpiratában. 

Az új generáció első közös estje 
1929. február 27-én még a pesti 
Vigadóban zajlott, a Bartha 
Miklós Társaság Új Magyar Föld 
költői estjén, ahol Németh László 
foglalta össze az új igényekkel 
fellépő nemzedék hitvallását. 
Azonban a „népiek” Debrecent 
választották szellemi központ-
juknak, itt született meg a népi 
írók legjelentősebb fóruma, 
a Válasz (1934) is, amelynek 
megalapításában és szerkeszté-
sében (Fülep Lajos és Gulyás Pál 
mellett) társszerkesztőként ő is 

Németh László érettségi képe 
(1919). „Oda az ország, és én most 
kezdem érezni: mit jelent Európa 
utolsó, rabszolga országában élni. 
Nem tudom, mi nagyobb bennem: 
az ántánt gyűlölete vagy a saját 
tehetetlenségünk fölötti kétség-
beesés” – írta Oszoly Kálmánhoz 
ebben az évben. 
Fotó: Németh László Társaság
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részt vett. A Válasz, bár a munka-
társak többsége a népi irány-
zathoz tartozott, a teljes magyar 
irodalom orgánuma akart lenni. 
A debreceni helyszín kiválasztá-
sának volt egy irodalompolitikai 
vetülete is: a budapesti hege-
móniával szemben az irodalmi 
decentralizáció és policentrizmus 
gondolata, amitől a vidék fővá-
rossal szembeni szellemi szuve-
renitásának megteremtését 
remélték. Ez a törekvés egyál-
talán nem tekinthető elszige-
telt kísérletnek: a kor jónéhány 
kiemelkedő írója (Németh mellett 
Kerényi Károly18 vagy Hamvas 
Béla19) messzemenően egyetér-
tettek vele. Ma már – kissé leegy-
szerűsítve, ha centrum és periféria 
évszázados vitájaként fogjuk fel a 
város–vidék „küzdelmét” – talán 
jobban látható, hogy a korábban 
centrumnak gondolt főváros is 

18 Kerényi Károly (1897–1973): klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár. 1948-ban hagyta el az országot, miután Lukács 

György egy írásában megállapította: nincs helye a magyar szellemi életben. Élete utolsó három évtizedében Svájcban élt.
19 Hamvas Béla (1897–1968): író, filozófus. 1935-ben – Kerényi Károllyal együtt – a többek között Németh Lászlót is tagjává fogadó Sziget-

kör alapítója. 1948-ban Lukács György „politikailag károsnak” nyilvánította tevékenységét, ezután B-listázták és kényszernyugdíjazták. 

Élete végéig gyakorlatilag belső emigrációba vonult.  
20 Németh László: Ember és szerep. Kalangya, 1934. 01. 01. 274–283.
21 Ignotus (Veigelsberg Hugó, 1869–1949): költő, író és újságíró. A magyar kritikatörténelem meghatározó alakja, a Nyugat első két 

évtizedében, 1908 és 1929 között a folyóirat főszerkesztője.
22 Ignotus: „Kalangya”. Magyar Hírlap, 1934. 05. 13. 5–6.; Hatvany Lajos: A szellem különítményesei. Újság, 1934. 05. 27. 27–28.  
23 Zsolt Béla: A nagyerdő és a nagyvilág. Újság, 1934. 05. 27. 9.; Ignotus Pál: Az út. Esti Kurír, 1934. 06. 05. 4.
24 Kardos Pál: Zsidó válasz. Válasz, 1934/2, 153–157.

csak peremvidék volt, s ma is az a 
világ nagy centrumaihoz képest. 

Már a harmincas évek elején 
megérkezett az irodalomba 
a népi írók újabb hulláma, 
például Szabó Pál, Veres Péter, 
Sinka István, Darvas József. 
Észrevehetően növekszik a népi 
írók hatása az irodalomban 
és a különféle vallási (pl. Soli 
Deo Gloria) és politikai ifjúsági 
egyesületek (például a Turul 
Szövetség) körében. Németh 
László  Ember és szerep  című 
önéletrajzi esszésorozatának 
zsidókérdést is érintő fejezete is 
ez idő tájt jelent meg.20 Illyést, a 
Németh-írástól nem független, de 
szelleméhez s céljaihoz méltatlan 
vitába akkor kényszerítette Zsolt 
Béla és Ignotus Pál – miután az 
öreg Ignotus21 s Hatvany Lajos 
megírták Németh Lászlót támadó 

cikkeiket22 – lappangó antisze-
mitizmussal vádolva meg Illyést, 
valamint hitlerizmussal a népi 
írómozgalmat és az akkor alig 
egy hónapos, még csak egyetlen 
számot megért  Választ.23 (Fontos 
cikk e témakörben Kardos 
Pál  Zsidó válasza, amelyben 
a debreceni irodalomtörté-
nész Németh és Illyés mellé 
állt.)24 Ugyanez a hangvétel volt 
jellemző 1945 után is, de a vád 
ekkor már a népi írók szinte teljes 
táborára vonatkozott, holott az 
Illyés vezette  Magyar Csillag  – 
akár korábban a  Válasz – nyil-
vánvalóan sikeresen kezelte a 
leginkább mesterségesen szított 
népi-urbánus ellentéteket. 

Németh László a magyar szellemi 
életben betöltött súlyának növe-
kedését jelzi, hogy a Magyar Rádió 
elnöke, Kozma Miklós 1934 nyarán 
rábízta az irodalmi műsorok szer-
kesztését. Ezzel párhuzamosan a 
kormányzati politika is igyekszik 
a maga céljaira hasznosítani a 
mind nagyobb visszhangot keltő 
mozgalom eredményeit. Amikor 
Zilahy Lajos ötletére 1935 ápri-
lisában Gömbös Gyula minisz-
terelnök több népi írót eszme-
cserére hív meg, a csoportnak 
Németh is a tagja volt. A Gömbös-
kormány olyan reform-ígére-
tekkel lépett fel, amelyekről a 
népi írók is cikkeztek például a 
Magyarország című napilapban. 
A Zilahy által felvázolt Új Szellemi 
Front célkitűzése – cserébe a 
beígért reformokért – a népi írók 

Démusz Gabriella és Németh László 1925. decemberi házasságkötésükkor. 
Fotó: Németh László Társaság
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támogatásának megnyerése volt. 
Az erről szóló vitában felszó-
lalt Németh, Illyés, Kodolányi, 
Sárközi György, Tamási Áron, 
Féja Géza és mások, akik készek 
lettek volna az együttműködésre. 
Zilahy és Németh Imre25 kezde-
ményezésére Gömbös 1935. 
április 16-án személyesen is talál-
kozott Zilahy házában néhány 
népi íróval (Féja, Illyés, Móricz 
Zsigmond, Németh, Szabó Lőrinc, 
Tamási Áron), de a kezdemé-
nyezés kudarcba fulladt, ugyan-
akkor kiváltotta az urbánusok 
(Bálint György, Ignotus Pál) 
ellenszenvét, tovább mélyítve az 
éledező népi-urbánus ellentétet. 
Az eredménytelen találkozó után 
főleg a fiatal értelmiség lendült 
mozgásba, mind tevékenyebbé 
váltak szervezeteik és intézmé-
nyeik. A magukat már nyíltan is 
népinek valló folyóiratok közül a 
Magyar Út 1934-ben, a Kelet Népe 
1935-ben, a Magyar Élet 1936-ban, 
a Híd 1937-ben indult. 1939-ben 
a Nemzeti Parasztpárt hetilap-
jává vált a Szabad Szó, 1941-ben 
rövid időre népi orgánummá lett 
a debreceni Tiszántúl. 1939-ben 
létrejött a Püski Sándor által 
alapított Magyar Élet Kiadó, majd 
a vele együttműködő Bolyai 
Akadémia, valamint a Turul és az 
Exodus Kiadó, amelyek többnyire 
a népi írók munkáit jelentették 
meg.

4.

A harmincas évek elején Németh 
László korábbi irodalomkritikusi 
tevékenységét felváltja az ideoló-
giai jellegű programadás, meghir-
deti a „minőség forradalmát”, 
amely egy „középső” út lenne 
a kapitalizmus és szocializmus 

25 Németh Imre (1893–1970): szerkesztő, lapkiadó, újságíró. 1935-ben a Válasz felelős szerkesztője, bár a tényleges szerkesztést 

Németh és Illyés végzi. 1935 májusában adja át a Válasz szerkesztését Sárközi Györgynek, de a lapkiadási jogot megtartotta a lap 

megszűnéséig, 1938-ig.
26 A népi írók elleni kormányzati fellépések, perek – Gömbös Gyula halála után, amikor Darányi Kálmán volt a miniszterelnök – 1937–

1938-ban zajlottak, többek közt Féja Géza, Kovács Imre, Illyés Gyula és mások ellen. 

között. A „minőségszocializmus” 
szerinte olyan szellemi és erkölcsi 
felhajtóerő lehet, amely a nemzeti 
hagyományokból és az európai 
műveltségből egy új elitet („új 
nemesség”) teremt: az új értel-
miség és a népi erő egymásra 
találásából pedig egy megújuló 
társadalom jöhetne létre. Hamar 
kiábrándul azonban: az évtized 
közepétől a társadalomból való 
kivonulás rezignált következ-
tetése jelenik meg műveiben, 
cikkeiben. Pedig épp ebben az 
időszakban jut el a mozgalom a 
tetőpontjára. Darvas József, Erdei 
Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, 
Kovács Imre, Ortutay Gyula, 
Szabó Zoltán művei, a „falukutató” 
társadalomleírások felrázzák a 
szélesebb közvéleményt is. A 
Válasz ekkorra nőtte ki magát 
az irodalom egyik szervező-
jévé, és vált az 1937. március 
15-én megalakult Márciusi 
Front lapjává. A Márciusi Front 
a szélsőjobb, a faji demagógia, 
a német térnyerés elutasítása 
és a társadalom megújulásának 
(földreform, demokratikus sza- 

badságjogok stb.) programja 
akart lenni, azonban a belső viták 
felőrölték, a kormányzat betil-
tásokkal, sajtóperekkel üldözte 
az íróit26. A Márciusi Front, majd 
az 1939. június végén létrejött 
Nemzeti Parasztpárt a népiek 
politikai tevékenységének is 
teret engedett. Németh mind-
kettőtől távol tartotta magát, a 
napi politika nem volt a kenyere. 
A helyzetet súlyosbította, 
hogy 1935-ben hirdette meg 
a Komintern a népfrontot, és 
nemzetközi hálózatának tagjait 
arra utasította, hogy lépjenek 
taktikai szövetségre a „haladó 
erőkkel”, legyenek azok paraszti, 
polgári-demokratikus vagy 
szociáldemokrata csoportok. Ez 
időben tűnik fel például Erdei 
Ferenc, Darvas József vagy az a 
Donáth Ferenc, aki kommunista 
ügynökként jelen volt az 1936-os 
Debreceni Diétán, részt vett a 
népi mozgalom balra tolásáért 
felelős Márciusi Frontban, ott volt 
a Nemzeti Parasztpárt 1939-es 
megalakításán, sőt a Szabad Szó 
szerkesztője lett, és a szárszói 

Babits Mihály, Török Sophie, Farkas Zoltánné, Németh Lászlóné, Erdélyi Jó-
zsef, Németh László és Illyés Gyula 1931 szilveszterén az Attila úti lakásban. 
Fotó: Németh László Társaság
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találkozón is feltűnt.27 Mindezek 
nyomán és hatására 1938 végén 
a Márciusi Front széthullott, 
ahogy ekkor szűnt meg a Válasz 
is, és véglegesen elmélyültek a 
mai napig tartó gyilkos, népi-ur-
bánus viták. 

Szót kell ejtenünk Németh László 
Erdély iránti felfokozott érdeklő-
déséről is, amely már az 1920-as 
évek közepén, pályakezdő korsza-
kaszában is jelentkezik, mikor 
az  Erdély lelke a legújabb iroda-
lomban  című tanulmányát írja.28 
De később is, egymás után kelet-
keznek a kimagaslót, az egyedit 
és különöst kereső tanulmányok 
és kritikák az erdélyi költőkről és 
írókról (Áprily Lajos, Berde Mária, 
Gulácsy Irén, Makkai Sándor, Nyirő 
József, Reményik Sándor, Tamási 
Áron, Tompa László), valamint 
drámái (Bethlen Kata,  Eklézsia-
megkövetés,  Apáczai,  A két 
Bolyai). Mindben ugyanazt, a 
megmaradáshoz vezető utat 
keresi, kutatja, hozzájárulást az 
általános emberi értékekhez és 
az egyetemes magyar gondolat 
mélyebb kibontásához. Az 1928. 
július 5–7-én tartott marosvécsi 
találkozót követően meghívják az 
akkor induló folyóirat, az Erdélyi 
Helikon munkatársának. Sajnos 
nem tart sokáig ez az idilli helyzet, 
mert már 1933-tól, leginkább 
a marxista Korunk hasábjain, 

27 Donáth későbbi szerepe még egyértelműbb: az 1943 júliusában létrehozott Békepárt (lényegében a Kommunisták Magyarországi 

Pártjának utóda) alapító és vezetőségi tagja, 1944-ben a Szabad Nép szerkesztője, a Magyar Frontban pedig a kommunisták 

képviselője. A KMP 1945. májusi konferenciáját követően a vezetőségbe is bekerül Apró Antallal, Farkas Mihállyal, Gerő Ernővel, 

Kádár Jánossal, Nagy Imrével, Rajk Lászlóval, Rákosi Mátyással és Révai Józseffel együtt. És Donáth az egyik kommunista, aki 1946-

ban előbb kidolgozza az MKP agrárprogram-tervezetét, amelyben taktikai szempontból még „a dolgozó parasztság tulajdonának 

védelme” szerepel, majd ő lesz, aki végrehajtja a mezőgazdaság szovjetizálását, a „kulákok”, a „falusi burzsoázia” (!) teljes kifosztását.
28 Németh László: Erdély lelke a legújabb irodalomban. Társadalomtudomány, 1926/5, 392–401.
29 „Szőke Pál” Bányai László (1907–1981) magyar közíró, történész egyik álneve.
30 Jeszenszky Erik [Molnár Erik]: Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a „Tanú” szerkesztőjéhez. Korunk, 1933/11, 861–863.
31 Németh László: Válasz nyílt levélre. Korunk, 1934/2, 150–156.
32 Jeszenszky Erik [Molnár Erik]: Megjegyzés az előbbiekre. Korunk, 1934/2, [156–160.] 157.
33 Németh László: Erdély ünnepére. Magyar Élet, 1940. október, 1–3.
34 Németh László Kolozsváron elmondott, 1940. november 12-ei beszéde. 
35 Gulyás Pál: Németh László. Protestáns Szemle, 1932/6, 375–388.
36 Ennek feltárását Lisztóczky László végezte el: Lisztóczky László: Gulyás Pál és Németh László barátsága. Délsziget (35), 1996. 

megjelennek a fanyalgó kritikák 
is. „Szőke Pál”29 1933. januári 
publicisztikájáról, amelyben 
fasisztának és a baloldal 
ellenségének nevezi Némethet, 
már szóltunk korábban. Ezt a 
támadó hangvételt folytatja 
ugyanott „Jeszenszky Erik”  is30. 
Németh László a Korunk 1934. 
februári számában válaszol,31 
amelyet követően Jeszenszky már 
nemcsak véleményét, de ítéletét 
is közli: „Németh László egyéni 
ideológiája csupán a monopolka-
pitalizmus fasiszta ideológiájának 
egyéni megjelenési formája.”32 
A Jeszenszky Erik-név csak az 
egyik álneve a mögötte rejtőző 
Molnár Erik kommunista törté-
nésznek, aki 1944 decembere 
és 1956 októbere között a 
magyar kormányokban tájékoz-
tatási, népjóléti, külügy-, igazság-
ügy-miniszter volt. Mindez ma 
már alig is számítana, ha nem 
alapozta volna meg Németh 
László 1945 utáni megítélését 
mind Magyarországon, mind 
Erdélyben. Németh fontos 
erdélyi tárgyú művei közül meg 
kell említeni az 1935 nyarán 
tett romániai utazást követően 
írt útinaplóját, a  Magyarok 
Romániábant, de egyéb, Erdélyért 
aggódó munkáit vagy beszédeit 
is, mint például az Erdély 
ünnepére  című tanulmányát (a 
teljesebb magyarság igénye; a 

nemzeti kohézió növelésének 
feladata; lelki önkormányzat és 
szociális igazságtevés fontossága 
stb.),33  a Kisebbségből kisebb-
ségbe címűt (csoportérdekek 
szemben a magyarság közös, 
nagy, természetes érdekével 
stb.),34 valamint az 1943-ban 
elmondott  Nagyváradi beszédet 
(a nagy ellenség ellen nagy 
lelket kell növeszteni; szolida-
ritás; gandhizmus stb.). Ezeket a 
műveket manapság újra olvasva 
aligha adhat igazat valaki is az őt 
támadóknak.

1932 tavaszától Németh László 
elhagyja a Nyugatot, kiszorul a 
Magyar Szemléből az „antisze-
mitizmus” rásült bélyege miatt, 
ugyanakkor a Napkelet se közli 
„filoszemitizmusa” miatt. Nem 
kíván egyik szekértáborhoz sem 
tartozni, ami minden korban – ma 
is – felér egy halálos ítélettel. Első 
kislánya (akinek Móricz Zsigmond 
volt a keresztapja) halála után 
kezdett hozzá  Gyász  című 
regényéhez, és első drámájával, 
a  Bodnárnéval  is elkészült. Ekkor 
jelenik meg a debreceni Gulyás 
Pál tanulmánya  róla,35 ekkortól 
datálható barátságuk – a magyar 
irodalom egyik legszebb férfiba-
rátsága – is.36 E tanulmány kimoz-
dítja a holtpontról, célt és irányt 
ad számára: Gulyás a magyar 
ifjúság új orientációjának láttatja, 
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és egy önálló folyóirat mega-
lapítására biztatja. Itt és ekkor 
hangzik el először Németh László 
szerepének elismerése a magyar 
kritikaírásban. 

1932 augusztusától jelenteti 
meg a  Tanút, mert unja, hogy 
a folyóiratokat az öregek szer-
kesztik, de a fiatalok írják. A 
Tanú 1932. évi létrehozásával 
szabad fórumot akar, tájéko-
zódik és rögvest tájékoztatja is 
olvasóit, azzal a nyílt céllal, hogy 
növelje nemzeti önismeretüket. 
1937 elejéig összesen 17 füzetet 
jelentet meg, egymaga írva 
mindet. Bár irtózik a politikától, 
Hitler uralomra jutása után egyre 
aktuálisabb, de az irodalmi célki-
tűzésektől soha el nem szakadó 
tanulmányok sorát írja (Reform, 
Új politika, A Rádió feladatai stb.). 
Egyik legjelentősebb közülük az 
1933-as Debreceni Káté már-már 
költői hangvételű dialógusa – az 
első változat Kodolányi János, 
a végleges Németh munkája 
–, amelynek végső következte-
tése, hogy a bennünket körbe 
vevő kis népek történelmi 
közössége számára a magyarság 
egy „új nemesség” vezetésével, 
a műveltség, a minőség révén 
centripetális, vezető erővé válhat: 
„Minél súlyosabbak leszünk 
magunk, annál közelebb csúszik 
felénk e szövetség súlypontja, 
s minél nemesebb szerephez 
jutunk e szövetségben, annál 
szabadabban bontakozhat ki 
nemzeti erőnk. Határainkat befo-
lyásunkban kell kitágítanunk: ez 
az igazi revízió.”37

37 Németh László: Mozgalom. In: Uő: A minőség forradalma – Kisebbségben I. Budapest, Püski, 1992, 553.
38 Farkas Gyula (1894–1958): tanár, irodalomtörténész, Németországban a Julius von Farkas névváltozatot használta.
39 Farkas Gyula: A magyar irodalom története. Budapest, Káldor, 1934.
40 Németh László: Kisebbségben. Kecskemét, Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1939.
41 Szekfű Gyula (1883–1955): történész, publicista, egyetemi tanár. A két világháború közötti időszak meghatározó és vezető történésze, 

1927 és 1939 között a Magyar Szemle főszerkesztője, 1939 és 1944 között a Magyar Nemzet állandó publicistája. 1945 és 1948 között 

rendkívüli moszkvai követ, majd nagykövet.

A világválság kora ez, a nyomor 
irtózatos. Németh László szerint 
már nem elég az írás, személyes 
példamutatásra is szükség van. 
Felesége viszont épp ekkor 
határozta el, hogy saját otthonuk 
lesz: kölcsönökből felépíttette 
a Törökvész úti házat, amit 
Németh sosem bocsátott meg 
neki. Ebből a helyzetből született 
meg például Bűn  című regénye. 
1937-ben hétkötetesre tervezett 
regényciklusából (Utolsó kísérlet) 
csak néggyel készült el.  Hogy 
nem sikerült befejeznie a ciklust, 
abban közrejátszhattak a Farkas 
Gyula38 által írt, 1867 és 1914 
közötti magyar irodalomtör-
ténet39 nyomán felizzó ádáz viták. 
Farkas ebben a művében a német, 
szláv és zsidó asszimilációval 
magyarázta a magyar szellemi 
élet századvégi hanyatlását. 
Németh is részt kért a vitából, az 
1939-ben írt  Kisebbségben  című 
röpirata is többek között ezért 
íródott. Azt veszi számba, mikor 
és hogyan veszett el a magyar a 
magyarban. A magyar irodalmat 
két szerencsétlenül megválasz-
tott kifejezéssel, „mélymagyar” és 
„hígmagyar” írói típusra, alkatra 
bontva ábrázolja.40 Amíg az 
előbbi a mindig lemaradó, de az 
igazi nemzeti értéket létrehozó, 
mellőzött alkotó tragikus sorsát 
jelöli, addig az utóbbi a minden 
körülmények között könnyedén 
érvényesülő írót mutatja. Bár a 
polémiában Németh leginkább a 
Farkast támadó Szekfű Gyulával41 
vitatkozott, olyan kifejezéseket 
használt és értékelési rendszert 
vázolt fel, amelynek utóbb általa 
is elismerten téves elgondolásai, 
fogalomhasználata mai napig 

tartó értelmezési zűrzavart 
eredményeztek. 1940-ben adta 
ki Püski Sándor A minőség forra-
dalmát, Németh a  Tanú tizenhét 
füzetében megjelent tanulmá-
nyainak válogatott kiadását. 
Decemberben csatlakozik Móricz 
Zsigmondhoz, aki ekkor vette át 
a  Kelet Népe  szerkesztését. Ettől 
kezdve szellemi honvédelemre 
rendezkedik be, hiszen pontosan 
látja, akárki is nyeri meg a világhá-
borút, védekeznünk kell, mert a 
magyarságot kiforgatják nemzeti 
múltjából és gyarmati néppé 
süllyesztik. A nemzetiszocializ-
mussal és a kommunizmussal 
szemben a magyarságnak a saját 
útját kell választania. Tévedett 
volna?

Németh László egyszemélyes 
kritikai folyóirata, a Tanu első 
számának címlapja. „A Tanu 1932. 
évi létrehozásával szabad fóru-
mot akar, tájékozódik és rögvest 
tájékoztatja is olvasóit, azzal a 
nyílt céllal, hogy növelje nemzeti 
önismeretüket.” 
Fotó: Németh László Társaság
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5.

1943. július 31-én a Független 
Kisgazdapárt egy Bajcsy-
Zsilinszky Endre által megfogal-
mazott memorandumot nyújtott 
át Kállay Miklós miniszterel-
nöknek, javasolva a háborúból 
való kilépést. Kállay 1943. 
augusztus 5-én fogadta az 
ellenzék vezetőit, majd a magyar 
kormány tárgyalási felhatalma-
zást adott Veress Lászlónak, 
aki a kairói és isztambuli titkos 
tárgyalásokon Kállay megbízá-
sából képviselte Magyarországot. 
Ő írta alá 1943. szeptember 9-én 
az angol kormány megbízottjaival 
azt az előzetes megállapodást, 
amelyben Magyarország kötele-
zettséget vállalt arra, hogy ha a 
szövetségesek elérik az ország 
határait, leteszi a fegyvert, és 
hadserege átáll. A társadalmi 
status quo megőrzését a szövet-
ségesek előtti kapitulációtól 
remélték, hiszen rövidtávon 
a német, középtávon pedig a 
szovjet megszállás fenyegette 
az országot. Előbbivel a nyilas, 
utóbbival a kommunista uralom 
járt volna együtt, mindkettőt el 
akarták kerülni. A diplomáciai 
játszmák körébe sorolható, hogy 

a református egyház is megkí-
sérelte érvényesíteni külkap-
csolatait, illetve hogy a kormány 
bizonyos rendezvények enge-
délyezésével (például a szárszói 
konferencia) is jelezni próbált 
a szövetséges hatalmaknak. 
Mindenesetre a háborúba ájult 
Magyarország szellemi életének 
kimagasló csúcspontja a Soli Deo 
Gloria (SDG) nevű református 
diákszövetség Kabay Márton 
Körének és Püski Sándor Magyar 
Élet Kiadójának 1943. augusztus 
23-28. között Balatonszárszón 
rendezett tábora és mintegy 
hatszáz résztvevővel folytatott 
országos konferenciája. Ez 
a joggal szimbolikussá vált 
történelmi esemény a népi 
mozgalom legnagyobb összejö-
vetele volt, bár több jel is utalt 
a tábor megbomlott egységére: 
Illyés Gyula és Tamási Áron nem 
jelent meg, Szabó Zoltánt meg 
sem hívták, és a népiekhez közel 
álló értelmiségiek közül Zilahy 
Lajos vagy Kerék Mihály sem vett 
részt a találkozón. Közös nyilat-
kozat elfogadására sem került 
sor a tábor végén. A Trianon 
utáni Magyarországon – kivé-
telesen ritka történelmi hely-
zetben, hiszen közmegegyezés, 

Trianon elutasítása fogta össze 
és lendítette tovább a nemzetet – 
egyrészt magát az országot kellett 
újjáépíteni, másrészt, ami még 
fontosabb feladatnak bizonyult, 
a korszak eszmei útkeresései 
között kellett a leghelyesebb utat 
megtalálni, és főleg tudatosítani. 
Az SDG már korábban is rendezett 
Szárszón találkozókat, 1934-től 
pedig – miután Soos Géza átvette 
az SDG vezetését – programja 
egyértelmű célként határozta 
meg, hogy cselekvő egyházra van 
szükség, amelyik képes megol-
dásokat nyújtani a magyarság 
lelki egységére a földműves, 
iparos és értelmiségi ifjúság 
együttes táborozásaival, illetve 
a magyarság sorskérdéseire, a 
népesedésfogyásra, az elvándor-
lásra, a parasztság szociális prob-
lémáira. Mindez a népi mozga-
lomhoz kapcsolta őket. A magyar 
társadalom nagyobbik részét a 
szegénysorban élő és leginkább 
református felekezetű parasztság 
alkotta. Égető kérdéssé vált a 
földkérdés megoldása és az 
egészséges birtokstruktúra 
megvalósítása, ami egyben a 
parasztság modernizálásával 
is együtt járt volna. Ugyancsak 
égetően sürgősnek mutatkozott 
választ találni arra, hogy vajon a 
nagypolitika szorításába vergődő 
Magyarország hogyan állhatna 
ellen a nemzetiszocialista német 
terjeszkedésnek és a majdani 
kommunista szovjet elnyo-
másnak, megőrzendő a magyar 
függetlenséget. Az 1943. februári 
sztálingrádi csata után vagyunk, 
amikorra sokak számára nyilván-
valóvá vált, hogy a németek elve-
szítik a háborút. Újabb jelzés volt 
az is, hogy az 1943. júliusi olasz-
országi partraszállást követően 
megbukott Mussolini, ami szintén 
nem sokkal a szárszói találkozó 
előtt történt. 

Németh László nevezetes Szárszói 
beszéde sem a semmiből „villant”: 

Németh László az 1940-es években lányaival. Fotó: Németh László Társaság
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közvetlen előzményei között 
ott találjuk az 1942. novemberi 
lillafüredi írótalálkozót vagy az 
1943-as nagyváradi előadást. 
Lillafüreden azt kérte az állam-
hatalomtól, hogy támogassa az 
értelmiségiek igyekezetét, a nagy 
„szellemi közmunkákat”, hogy az 
ország minden pontjára kerüljön 
olyan ember, aki műveltséggel, 
öntudattal telíti környezetét.42 
Nagyváradi beszédében a 
kisebbségi sorsba zuhant erdélyi 
magyarok feladatait részletezte, 
és a közösségi erkölcs, a felelős-
ségvállalás, a józan számvetés 
és az egymás iránt tanúsított 
szolidaritás fontosságára figyel-
meztette hallgatóságát. Németh 
csak vonakodva engedett Püski 
Sándor hívásának, hogy felszó-
laljon Szárszón, a tanácskozás 
harmadik napján. Soha nem 
nevezte népi írónak magát, 
inkább szolidaritását fejezte ki 
azzal, hogy megjelent. Előadása 
a kommunisták körében eluta-
sítást váltott ki, és ennek követ-
kezményei végigkísérték későbbi 
életét. Beszéde középpontjában 
a magyarság sorsának háború 
utáni, várható alakulása, és az 
erre adandó lehetséges nemzeti 
stratégia kialakítása állt, nem 
volt kétsége ugyanis afelől, 
hogy a hamarosan bekövetkező 
történelmi változások gyöke-
resen átírják a magyar út lehe-
tőségeit. Ebben csak megerő-
síthette a vezér szerepére törő 
Erdei Ferenc előző napi előadása, 
amely szerint a magyar társa-
dalom csak a nemzetiszocia-
lizmus és a marxista szocializmus 
között választhat, és hogy ez 
utóbbi Magyarország számára 
jobb lehetőségeket jelent.43 
Úgy tűnik, Erdei részben már 

42 A lillafüredi írói értekezlet, 1942. november. Jegyzőkönyv. Szerk. Kristó Nagy István. Lásd: http://ezredveg.vasaros.com/z/pdf/zk_

Antologia_A_lillafuredi_iroi_ertekezlet.pdf (Utolsó letöltés: 2022. 01. 09.).
43 Erdei Ferenc: A magyar társadalom. In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. 

Budapest, Magyar Élet, 1943, 12–40. 
44 Németh László: Második szárszói beszéd. In: A minőség forradalma – Kisebbségben II. Budapest, Püski, 1992, 1290.

itt – a református egyház konfe-
renciáján! – elképzelhetőnek 
tartotta azt a radikális fordulatot, 
amelyet a szovjet megszállás 
és a kommunista hatalomát-
vétel majdan eredményezni fog. 
Németh László azonban tisztán 
érzékelte, hogy egy külső erők 
által hatalomra segített politikai 
rendszer fog uralomra jutni, 
amely a magyarság számára 
veszélyeket hordoz, gyarmati sors 
vár ránk, ez ellen kell fellépnie az 
úgynevezett harmadik oldalnak. 
Nemcsak a diktatórikus rendsze-
rektől (nácizmus, bolsevizmus) 
féltette a nemzetet, hanem a 
nyugat-európai kapitalizmustól 
is. Programja a magyar függet-
lenségről szólt, ezért ragasz-
kodott monomániásan a belső 
erőkre építkező, sajátosan 
magyar harmadik út eszméjéhez, 
amelyet a legszigorúbb minősé-
gigény jellemez. Németh utópiája 
szerint csak egy „értelmiségi 
társadalom” szellemi és erkölcsi 

ereje vezethetné ki a magyar-
ságot (és az európai nemzeteket) 
a modern kor nagy válságából. 
„Én az osztálytalan társadalmat, 
ha az nemcsak névleg van meg, 
de az emberek műveltségében 
is, másnak, mint értelmiségi 
társadalomnak el sem tudom 
képzelni. Ez az osztály az, amely a 
többit lassan magába ölelheti. […] 
ma az értelmiség a Noé bárkája. 
Benne ring mindaz a hagyomány, 
küzdés, emlék, amit az izgalomba 
jött emberiség tán hajlandó volna 
föláldozni. S benne menti magát a 
Jövő nagy utópiája is: az osztályok 
valódi összeölelkezése – egy 
megtisztult értelmiségi kultúrá-
ban.”44 Harmadikutas elképze-
lésében a magyarság lényegét 
szerinte kifejezni képtelen keresz-
tény-nemzeti kurzussal szemben 
foglal állást, ugyanakkor a nyugati 
(kapitalista) és a keleti (szovjet) 
megoldást egyaránt elveti. A 
korábbi másfél évtizedben 
kifejtett nézeteire támaszkodva 

A szárszói konferencia résztvevői. Az első sorban Dömötör Sándor, Sebes-
tyén László, Bözödi György, Veres Péter, Darvas József, Majláth Jolán, Erdei 
Ferenc, Kiss István, Nagy István. A második sorban, balról a második, csíkos 
kabátban Szent-Györgyi Albert. Fotó: Németh László Társaság
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most is egy nemzeti radikális 
változás mellett tör lándzsát, 
amelynek vezetője a paraszt-
ságra támaszkodó „új nemesség” 
lenne, alapját pedig egy radikális 
földreform szolgáltatná. Németh 
„Kert-Magyarország” elképze-
lése egy új földbirtokosságot 
hozna létre, és egyesítené mind 
a nyugati (individualizmus), mind 
pedig a keleti (kollektivizmus) 
berendezkedés erényeit, anélkül, 
hogy egyik vagy másik mellett 
tenné le a voksot. A kapitalista 
vállalkozásnál kötöttebb, a keleti 
kollektivizmusnál szabadabb 
nagyüzemi termelést képzel el, 
amelynek központjai a történel-
mileg kialakult nagybirtokrend-
szer meglévő struktúrája alapján, 
a nemzeti integritás megőrzé-
sével alakulnának ki. Erdei Ferenc 
a konferencia augusztus 25-i vita-
záróján nyíltan kimondta, hogy 
számára „harmadik út” nincs, 
Németh Lászlót nem politikusnak, 
hanem írónak tekinti, aki éppen 
ezért soha nem tud kiegyezni az 
aktuális politikai vonallal, amely a 
hangsúlyt mindig az aktualitásra 
helyezi. Erdei szerint a politika 
nem tehet mást a mindenkori 
írói magatartással szemben, 

45 Erdei i. m. 1943.
46 Kristó Nagy István (1921–2010): kritikus, irodalom- és művészettörténész.

mint hogy amíg szükséges, 
felhasználja, ideig-óráig eltűri.45 
Egymással versengő alterna-
tívák csaptak itt össze, de amíg 
Németh a magyarság számára 
keresett megoldást és kiutat, 
addig a lelkes Lenin-rajongó, s 
ha kell, már a kommunistákkal 
is szövetkezni képes Erdei saját 
karrierlépcsőit is építgette.

A világháború után persze 
mindaz, ami Szárszón történt, 
tabukérdéssé vált. A nyolcvanas 
évek közepétől viszont a kommu-
nisták igyekeztek a maguk 
„üdvtörténetébe” illeszteni, mint 
a Horthy-rendszerben folytatott 
ellenállás egyik fejezetét, mint 
egy kommunisták által vezetett 
népfrontos konferenciát, ahol 
ők lettek volna a kovász népe, a 
magyar antifasiszta mozgalom 
valódi képviselői. Szárszóról a 
valóságnak és az igazságnak 
megfelelő módon kell gondol-
kodni: itt a református egyháznak, 
az SDG-nek, a náciellenes nemzeti 
szellemi ellenállásnak és a népi 
íróknak egyaránt megvan a maga 
helye, mert ez egy közös örökség. 
Az 1944. március 19-ei német 
megszállás után a konferencia 

vezetői közül sokan vettek részt 
az ellenállásban, maga Soos 
Géza, aki az embermentés, a 
nemzeti ellenállási mozgalom 
egyik kulcsfigurája lett, mégis 
emigrálnia kellett a kommunisták 
letartóztatása elől. Németh 
szintén a letartóztatástól 
tartva Illyés Gyulával együtt 
bujkált, zsilettpengét rejtettek a 
cipőjükbe, ha a Gestapo elfogná 
őket. Németh ciántablettát is 
tartott magánál. 1945 után a 
konferencia egyes résztvevői, 
mint például Erdei Ferenc, beke-
rültek a hatalomba, másokat az 
első nagy koncepciós perben, 
a polgári erők és a Független 
Kisgazdapárt felszámolását 
szolgáló Magyar Közösség perben 
ítéltek el.

6.

Pest ostroma után a Törökvészi 
úti ház romokban, Püski Sándor 
Békésre menekíti Németh Lászlót 
és családját. Némethet 1945. 
március 15-én a rendőrség letar-
tóztatja, egy napon át a fal felé 
fordulva áll Féja Gézával, végül 
azonban kiengedik. Erdei Ferenc 
ekkor már parasztpárti belügymi-
niszter – bár személyesen is ott 
jár – nem igazolja írótársát, szava 
sincs hozzá. A nyár folyamán 
különböző vidéki városokban 
munkát keres, Kristó Nagy 
István46 segítségével szeptem-
berben Hódmezővásárhelyen 
helyezkedik el a Bethlen Gábor 
Református Gimnáziumban. A 
család szétszakad, felesége a két 
kisgyerekkel Békésen marad, 
a két nagylány a Baár-Madas 
Református Gimnáziumba kerül 
internátusba. Mivel nem volt 
tanári diplomája, a kinevezéséről 
szóló hivatalos engedélyezési 
eljárás csak lassan haladt. Oklevél 
hiányában hol taníthatott, hol 

A hódmezővásárhelyi leánygimnázium épülete. Bár az ellene irányuló vádak 
miatt lemondott a katedráról, a gimnázium tanári kara kiállt mellette, elí-
télve az ellene felszólalók magatartását. Fotó: Németh László Társaság
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nem. Közben Illyés biztatására 
megírta tanulmányát A tanügy 
rendezéséről. Szintén Illyés 
vonta be az általa vezetett Népi 
Művelődési Intézet munkájába, 
és meghívta az 1946 októbe-
rében újra induló, általa szer-
kesztett Válasz munkatársai közé. 
Bár több alkalommal is sikeresen 
járt közbe Németh érdekében, 
ez nem azt jelenti, hogy Illyésnek 
komoly akaratérvényesítő lehető-
sége volt. Sokkal inkább azt bizo-
nyítja, hogy az egyik legfontosabb 
„nemes vadnak” számított, akinek 
körülhurkolása a kommunisták 
leghőbb vágya volt, miközben 
a többi még szabad, kisebbnek 
tartott „vadra” is igényt tartottak 
(volna). Révai József így ír egyik 
cikkében: „Felesleges ma azon 
vitatkozni, hogy az értelmiség 
Szekfű Gyula vagy Németh László 
mögött álló része jelentősebb-e 
a magyar újjáépítés szempont-
jából. Nem a számszerű arányok 
döntenek itt. Szükség van az 
értelmiség mindkét táborára.”47 
Közben folytatódnak a Németh 
elleni támadások. A Népszava 
december 8-i számában 
Horváth Zoltán  Tiszta vizet a 
pohárba!  címmel többek között 
Németh László igazoltatását 
sürgette, 1946. január 23-án 
a rádióban Schöpflin Gyula 
Kútmérgezők  címmel elsőként 
Németh László felelősségét 
firtatta. Németh erre reagálva, 
mintha létezne még demokratikus 
ügymenet, elegánsan lemondott 
a tanári katedráról. De 
Hódmezővásárhely, a gimnázium 
tanári kara kiáll mellette, vissza-
hívják helyettesítő tanárnak, 
elítélve az ellene lázadó szellemi 
törpék magatartását. A helyi, 
újjáalakult Tornyai Társaság 
elnöke, Galyasi (Reisinger) Miklós 

47 Idézi: Domokos Mátyás: „Mi (nem) lett volna, ha…”. Németh László és a Méhes Zoltán-i sorsválasztás: az öngyilkosság. In: Uő: Írósors. 

Németh Lászlóról. Budapest, Nap, 2000, 55.
48 Horváth Márton: Babits halotti maszkja. Szabad Nép, 1945. 05. 31. 5.
49 Erdei Ferenc: Az összeesküvők politikája és a harmadik út ideológiája. Fórum, 1947/2, [93–104.] 93.

szociáldemokrata politikus javas-
latára a társaság tagjává válasz-
tották. A támadások és feljelent-
getések a különböző sajtóorgá-
numokban rendre folytatódtak, 
Horváth Márton például így ír: 
„A munkásírók nem írnak, mert 
elvették tőlük azt, amit gyűlöl-
hettek: a fasizmust és demokrá-
ciánkban nem találták még meg 
azt, amit szerethetnek. A túlsó 
oldalon már inkább próbálgatják 
az írók a kevés újságpapíron 
tollukat. (…) Jól tudjuk, hogy a 
remekművek nem születnek az új 
élettel együtt, megelőzik azt vagy 
utána jönnek. De az emberek, a 
harcban álló nép nem várhat erre. 
Mondják el, kiáltsák világgá akár 
alkalmi versek, dalok, darabok 
és plakátok – küzdelmünket a 
munkával, az éhséggel és belső 
ellenséggel. A mi harcunk, a 
mi munkánk most kezdődik 
igazán.”48 Ebben a cikkben még 
Babits emléke és Márai jelene 
kerül össztűz alá, de Németh 
sem számíthat másra. Domokos 
Mátyás legalább harminc 

emlékezetes sajtótámadást 
számolt össze, amely Németh 
Lászlót (gyakorta másokkal 
együtt) érte. Hogy az elkövetők 
nevét se feledjük, íme néhány: 
Horváth Zoltán (Népszava), Antal 
Gábor, Bóka László, Faragó  
László, Rónai Mihály András, 
Kósa János, Zsolt Béla (Haladás), 
Gogolák Lajos (Kis Újság), 
Schöpflin Gyula (Magyar Rádió), 
Darvas József (Szabad Szó), Keszi 
Imre (Szabad Nép), valamint Erdei 
Ferenc az első hazai koncepciós 
per, a Magyar Közösség össze-
esküvése kapcsán 1947 február-
jában Az összeesküvők politikája és 
a harmadik út ideológiája címmel 
írt Németh Lászlót is felelőssé 
tevő tanulmányt.49 Az az Erdei, 
aki az 1940-es évek elején a szél-
sőjobboldali Egyedül Vagyunk 
pályázatára is írást küldött, és 
aki a Moszkvából hazatért bolse-
visták által 1944. november 
7-én Szegeden megalakított 
Magyar Kommunista Párttal 
azonnal kapcsolatba lépett, 
november 19-étől Révaival együtt 

Illyés Gyula és Németh László az 1950-es években. 
Fotó: Németh László Társaság
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szerkesztve a Délmagyarországot, 
amely 1945-től kizárólag a Magyar 
Kommunista Párt lapjaként 
funkcionált.

1946 júniusában Németh 
Lászlóék rendbe teszik a 
Törökvész úti házat, augusz-
tusban a család egy része 
Budapestre költözik. 1947 őszén 
Illés Endre50 és Illyés Gyula támo-
gatásával megjelent az  Iszony, 
amelynek megírását még Móricz 
Zsigmond kezdeményezte. Ennek 
sikere után Őrültek címen kezdett 
regényírásba vásárhelyi házi-
asszonyáról, amely 1956-ban 
jelent meg Égető Eszterként. 
1949-ben eladják a Törökvész 
úti házat, és a Szilágyi Erzsébet 
fasorba költöznek. A fordulat 
évében is folytatódik keserves 
kálváriája: bár közlik a hírt, hogy 
Baumgarten-díjas lett, nem kapja 
meg. A Révai Kiadó megkezdi 
az  Égető Eszter kiadatási munká-
latait, de Horváth Márton ismét 
ellenségnek nyilvánítja, ezért 
leállítják a könyv nyomtatását. 
Megélhetésük nincs fedezve, 
fordításokat vállal orosz, cseh, 
lengyel, német, angol, norvég 
nyelvekből, felesége mint 
kávéfőző dolgozik. Anna Karenina-
fordítása Veres Péter közbenjárá-
sára jelenhetett meg. 1952-ben 
váratlanul József Attila-díjat kap, 
és a Nemzeti Színház felkéri 
a Galilei című dráma megírására. 
1954-ben és 1955-ben is engedik 
próbálni az elkészült darabot, 
Major Tamással, illetve Bessenyei 
Ferenccel a főszerepben, de a 

50 Illés Endre (1902–1986): drámaíró, könyvkiadó. 1957-től a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója.
51 Németh László: Emelkedő nemzet. Irodalmi Újság, 1956. 11. 02. 2.; Uő: Pártok és egység. Új Magyarország, 1956. 11. 02. 1.; Uő: Nemzet 

és író. Igazság, 1956. 11. 03. 1. 
52 Évtizedekig kéziratban lappangott, az 1956-os forradalom 55. évfordulójára jelent meg. Németh László: A magyar forradalomról. 

Budapest, Nap, 2011.
53 Kállai Gyula (1910–1996): kommunista politikus. 1945 és 1948 között az MKP KV, 1948 és 1951 között az MDP KV tagja. 1951-ben 

letartóztatták, és 15 év börtönbüntetésre ítélték, 1954-ben szabadult. 1956 novemberétől 1989-ig a szűkkörű pártvezetés tagja: 

az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának, majd Központi Bizottságának tagja. 1949 és 1951 között külügy-, 1957 és 1958 között 

művelődési, 1958 és 1960 között államminiszter. 1965 és 1967 között miniszterelnök.
54 Hagyatékban maradt levél. Idézi: Németh Ágnes – Gál Mihály: „Az én szárnyam a betű…”. Lyukasóra, 2021/1.

színház állandóan változtatásokat 
kér. A Majorral folytatott vitában az 
egyik vádpont: Németh önmagát 
ábrázolja Galilei sorsában és 
az inkvizíció az Államvédelmi 
Hatóság megfelelője. Jelentkezik 
életre szóló betegsége, a 
hipertónia. A feszültség miatt 
kiutat keres, megoldását a 
drámaírásban találja meg: gyors 
egymásutánban készülnek el 
új darabjai, a  II. József,  a  Petőfi 
Mezőberényben  és a  Szörnyeteg. 
1955 nyarán Sajkodra költözött. 
Tovább dolgozik az  Égető 
Eszter  kéziratán, a regény 
1956-ban végre megjelenhet. 
Közben számos folyóirat is jelent-
kezik, amelyeknek a  Megmentett 
gondolatok  ciklusból ad 
részleteket közlésre. Sor kerül 
a  Galilei  bemutatójára is, 1956. 
október 20-án a Katona József 
Színházban. A szigligeti alko-
tóházban éri a forradalom 
híre. Megjelent a Vajdahunyad 
várában, ahol Petőfi Párt néven 
újjá alakult a népi írók hajdani 
politikai tábora, a Nemzeti 
Parasztpárt. Tagságot is vállalt 
a párt írói irányító testületében. 
Három megjelent írásban vázolta 
fel a forradalom utáni   lehető-
ségeket tekintetbe vevő, reális 
magyar politika körvonalait.51 
November 4-ét követően nem 
mer otthon maradni, családta-
goknál, ismerősöknél húzódik 
meg. A bujkálás napjaiban, 
november 10-a és 20-a között 
veti papírra tizenhárom feje-
zetből álló összegző tanulmányát 
1956-ról.52 Magda lánya és férje 

emigrál. Németh szívpanaszai, 
magas vérnyomása miatt a bala-
tonfüredi kórházba kerül. 1957. 
március elején megtudja, hogy 
Kossuth-díjra jelölték, ahogy 
többek között Szabó Lőrincet, 
Fülep Lajost, Kodály Zoltánt, 
Tímár Józsefet, Kiss Manyit, 
Borsos Miklóst, azokat, akiket 
eddig félreállított a hatalom. 
Jelölésének természetesen nem 
az az oka, hogy megváltozott volna 
a „besorolása”, sokkal inkább 
arról van szó, hogy a hatalom 
így kívánja kifelé demonstrálni: 
az értelmiség jelentős része 
végre megérti és támogatja a 
rendszert. Németh László sajnos 
elfogadta a díjat, bár nem ment 
el az ünnepségre, a kitüntetést 
felesége vette át, az ötvenezer 
forint tiszteletdíjat pedig a 
vásárhelyi gimnáziumnak adta, 
illetve a börtönben lévő barátok 
családtagjait támogatta belőle. 
Mikor 1958 júniusában Kállai 
Gyulától53 felkérést kap, hogy 
a párt „szakértői” által készített 
népi írókról szóló állásfoglalást 
lássa el az észrevételeivel, ezt 
írja Kállainak: „A tanulmány… 
amelyet volt szíves utánam 
küldeni… sajnálattal látom, az 
én számomra nem tervezet… 
hanem ítélet, amelyhez alkalmaz-
kodnom kell… kiállok a magyar 
írók sorából…”54 1959-ben 
meghívják az Írószövetség 
szervezőbizottságába, és felkérik 
egy moszkvai utazásra is. A 
levert forradalom után Kádárék 
mindent elkövettek, hogy rend-
szerük szalonképesnek tűnjék a 
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nagyvilág számára. A nyílt ellen-
állás értelmét vesztette, az ország 
is beletörődött a megváltoztat-
hatatlanba. Németh Lászlóra 
– de másokra, például Illyésre 
is – nagy nyomás nehezedett: 
próbálták rábeszélni őket a publi-
kálásra, sőt, szovjet utazásokra is. 
Németh több meghívást is vissza-
utasított korábban, most nem 
tudta, mitévő legyen. „Nekem 
iszonyú teher, de hátha használ-
hatnék az országnak” – jegyezte 
fel magának.55 Végül beadta a 
derekát. Feleségével szeptember 
14. és október 14. között egy hó- 
napra elutaztak a Szovjetunióba 
Király István56 és felesége társa-
ságában. (1955 végén Király volt 
az utastársa Illyés Gyulának is.) 
Az itt tapasztaltakból született 
1961-ben Utazás57 című szomorú 
„vígjátéka”. Persze csalódik most 
is, távollétében újra cikkekben 
támadják. Visszahúzódik 
Sajkodra, a Bolyai-témával foglal-
kozik. Megjelenik a Változatok egy 
témára  című kötete, amelyben 
tanulmány és dráma formá-
jában is feldolgozza Bolyai János 
és Farkas életét. Naivul vagy 
inkább törhetetlen bizalommal 
ismét hinni kezd abban, hogy a 
forradalom tanulságai elősegít-
hetik az általa „minőségi szoci-
alizmusnak” hívott rendszer 
kiépülését. 1962-ben megje-
lenhet  tanulmánykötete Sajkodi 
esték  címmel. Aczél György58 
kérésére levél formában megírja, 
hogy mit gondol a magyar 
oktatás, esztétika, iskola, színház, 
film stb. aktuális helyzetéről. 

55 Németh László: Utolsó széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások. Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1980, 27.
56 Király István (1921–1989): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Legfontosabb kutatási területe Ady Endre munkássága volt.
57 Bemutatója 1962-ben volt a Nemzeti Színházban.
58 Aczél György (1917–1991): kommunista politikus. A Kádár-korszak egyik meghatározó alakja, pozíciótól függetlenül 

(művelődésiminiszter-helyettesként, az MSZMP KB titkáraként, annak kultúrpolitikai munkaközösségének vezetőjeként vagy éppen 

a Minisztertanács elnökhelyetteseként) a kulturális élet legfőbb irányítója.
59 Németh László: Ha én miniszter lennék. Levél egy kultúrpolitikushoz. Valóság, 1986/6, 1–45.
60 Németh László: Mérleg – 1965. Karácsonyi ajándék a hatvanéves Meminek az 1965-ös évfordulóra. http://www.nemethlaszlo.eu/merleg.

html (Utolsó letöltés: 2022. 01. 09.)

Természetesen nem tagadhatja 
meg önmagát, az irodalmi élettel 
kapcsolatban például a cárizmus 
irodalmi rendőrségét emlegeti, 
azokat az irányítókat, akik bár 
szocialistának vallják magukat, de 
nem azok vagy nem alkalmasak a 
betöltött szerepre, és hatalmukat 
mások tönkretételére használják. 
Az írás végül csak 1986-ban jelen-
hetett meg, a  Valóság  júniusi 
számában.59 

1963 végén szemében 
üvegtesti vérzések alakulnak 
ki, készül a hipertónia szövőd-
ményeként fellépő vakságra. 
Megjelenik Kísérletező ember című 
tanulmánykötete, amelyben 
pedagógiai, fordítói s legutóbbi 
betegségével kapcsolatos kísér-
leteiről számol be. Elkészül 
régen dédelgetett,  Irgalom  című 
regényével, amely az 1965-ös 
könyvhétre jelenik meg. Ebben 

az évben Kodály Zoltánnal 
együtt megkapja a Herder-díjat, 
amelyet első alkalommal adtak 
át hét kelet-európai ország kivá-
lóságának. Novemberben bemu-
tatják az  Iszony  filmváltozatát, 
ez az év egyben a negyvenedik 
házassági és írói évfordulója. Ezt 
írja feleségének: „De akármilyen 
szép a család, jelentős a mű, 
legcsodálatosabb alkotásunk 
mégis: a viszonyunk… A te 
vetélytársad nem egy másik nő 
volt… hanem az Ideál, a Szerep… 
nem illettünk össze… [de] egy 
kapcsolat erejét, gyengéjét nem 
az mutatja meg, hogy mennyire 
rángatják, hanem hogy 
mekkora rángatás nem képes 
elszakítani.”60 Állapota gyorsan 
romlik, lányának, Juditnak írja 
levelében: „Reggelinél a csésze 
a kezemből kicsúszott, a lábam 
elnehezedett… Pályám nyilván 
befejeződött. Mindenki azzal 

Németh László feleségével 1965-ben. Fotó: Németh László Társaság
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repül, amivel tud, az én szárnyam 
a betű volt…”61

1967-ben közlik vele, hogy 
Összes művei kiadásra kerülnek, 
de erről írásos megállapodás 
nem születik. Előbb találkoznia 
kellett Kádár Jánossal, ami 
1968-ban meg is történt az 
Írószövetségben. A találkozóról 
szóló hír és a közös fotó 
megjelent a sajtóban, ezt már 
követhette a szerződéskötés is az 
öt éven át, különböző kiadóknál 
megjelenő 18 kötet kiadásáról. 
Minden kötetéhez külön előszót 
ír. Szeretett városához kapcso-
lódó utolsó szép gesztusa, hogy 
kérésére Hódmezővásárhelyen 
jelentik be az életműsorozat 
elindítását. (Az utolsónak szánt 
Sorskérdések azonban Németh 
László életében nem jelent meg, 
1989-ig kellett várni erre.62 Éppen 
addig, amíg a benne felvetett 
magyar (sors)kérdésekre és (sors)
válaszokra a magyar társadalom 
jobbára immunissá vált.) 1969 
tavaszán, négy év írásszünetet 
követően két hét alatt elkészül 

61 Németh – Gál i. m. 2021.
62 Németh László: Sorskérdések. Szerk. Sebestyén Lajos. Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1989.
63 Németh László élete, munkatársa. http://www.nemethlaszlo.eu/elete.html (Utolsó letöltés: 2022. 02. 01.)
64 Németh László: Ady Endre. In: Németh i. m. 1992/1, 449.

utolsó írásával, a Semmelweis 
Ignácról szóló Az írás ördöge című 
drámájával. A Szegedi Nemzeti 
Színház 1970. február 6-án 
Hódmezővásárhelyen mutatta 
be, majd február 7-én Szegeden 
játszották. A következő öt évben 
már nem ír semmit, olvasni is 
alig tud. Agyvérzése után gyakor-
lófüzetekben tanul újból írni: 
„Ez volt az egyetlen igaz szen-
vedélyem. S szenvedély nélkül, 
üresen maradtam.”63 1975. 
március 3-án hunyt el. 1976-ban 
a hódmezővásárhelyi könyvtár 
az ő nevét vette fel, 1987-ben 
itt alakult meg a Németh László 
Társaság. Kéziratos hagyatéka 
– drámák, tanulmányok, önélet-
rajzi írások versek, naplók és 
levelek – 2011-ben a Petőfi 
Irodalmi Múzeumba került.

7.

„Bizáncban is nőtt feledés moha, 
/ De így feledni nem tudtak 
soha” – dalolta Ady 1909-ben, 
Budapest éjszakája szól című 
versében, és ma is friss ez a 

dal. Németh László így beszélt 
Ady Endre című előadásában: 
„Egész bátran elmondhatjuk, 
hogy ő a magyarság igazi 
felfedezője. Mások lehajoltak a 
néphez, gondozták nyelvünket, 
megteremtettek egy-egy 
világító magyar-alakot, 
dohogtak sorsunk ellen; Ady 
volt az első, aki egybelátta 
a magyar életet, nevet és 
méltóságot szerzett sorsunknak, 
meghatározta helyzetünket s az 
európai kifejezésformák ellen 
eredményesen támasztotta fel a 
magyar jelleget.”64 Ady az origó, 
az iránytű, belőle vonta ki az 
esszenciát, őt követte, folytatta, 
mert az ő régi  magyarsága vált 
Németh megújuló életforrá-
sává. Amit Ady megmagyaráz-
hatatlan és titokzatos módon 
mind tudott, azt Németh egy 
olyan értelmiségi, középosztály-
beli családban kapta örökül, ahol 
az európai műveltség alapvető 
viszonyítási pont volt. Ez a 
műveltség felölelte a filozófiát, 
az irodalmat, a nyelveket, a 
zenét, a matematika és a termé-
szettudományok ismeretét, és 
főleg az összeurópai összefüg-
gések felismerését biztosította 
a számára. Mindezekre tartotta 
egyformán veszélyesnek a 
bolsevik és a nemzeti szocialista 
gondolkodást, de végsősoron 
a kapitalista haszonelvűséget 
is. Németh László számára 
magától értetődő volt, hogy a 
társadalmi reform és megúj-
hodás képviselete csak annak a 
társadalmi csoportnak a vezeté-
sével lehetséges, amely ennek a 
széles európai műveltségnek a 
birtokosa, s amely a műveltség 
talaján állva lesz képes a 
szellemi és társadalmi megúj-
hodásra. Az ezt a mozgalmat 

Németh László Sajkodon az 1970-es évek elején. 
Fotó: Németh László Társaság
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vezetni képes „új nemesség” 
– amely fogalmat korábban 
Nietzsche vezette be a diskur-
zusba – szellemi tartalmát majd 
mindegyik társadalmi csoport, 
de leginkább a parasztság arra 
érdemes tagjait is felszívó közé-
posztály adhatta volna, ahogy 
azt a Debreceni Kátéban is kifej-
tette. Egy nagy magyar szintézis, 
az európai kultúra magyar 
ágának megteremtésére töreke-
dett, amilyen Goethe kora volt a 
németnek, vagy Dosztojevszkijé 
az orosznak. A nemzeti sors-
kérdések átgondolásával – a 
régi magyar hitvitázók szinte 
nem e földről való hevével – 
próbált meg ellentmondása-
ival együtt választ adni az iszo-
nyatos traumákra, a vesztes első 
világháborút, a forradalmakat 
és a trianoni döntést követően 
Magyarország előtt álló dilem-
mákra, középpontba helyezve 
a „minőségszocializmus” és 
a „harmadik út” eszméjét. A 
„harmadik út” – Nyugat és Kelet, 
Európa és a magyarság értéke-
inek szintézise – tehát egyfajta 
válasz az általános értékvesztés, 
a tömegbe olvadó egyéni sors, az 
eleven, élő életet eluraló anyagi 
világ jelenségeire, és a lelki-szel-
lemi-morális reform szüksé-
gességét hirdeti. Az irredenta 
politika helyett a közép-európai 
térség kisnépeinek összefogá-
sában, politikai szövetségében 
hitt, a kultúra, történelem 
és nyelv által meghatározott 
nemzeti sorsközösségben, 
amely egyszerre ellensúlyoz-
hatná a szovjet és a német típusú 
rendszert. Már 1939 decembe-
rében, nem sokkal a második 
világháború kitörése után, 
arról írt cikket, hogy a háború 
akár orosz, német vagy angol 
győzelemmel ér véget, csakis 
kedvezőtlen lehet a magyar 

65 Németh László: Ágak és gyökerek. Magyarország, 1939. 12. 23.
66 Németh i. m. Ady Endre, 1992/1.

sorskérdések szempontjából, 
és nem marad számunkra más, 
mint az alkalmazkodás.65 

Mint Ady, ő is szemben állt a 
fennálló társadalmi renddel és a 
keresztény-nemzeti kurzus politi-
kájával, és már a harmincas évek 
elejétől a társadalom gyökeres 
átalakításának a szükségszerű-
ségét hirdette. Ezért talál utat a 
nemzeti radikalizmus irányza-
tához, elutasítva a nemzet sors-
közösségét figyelembe nem vevő 
szélsőséges bal- és jobboldali-
ságot, valamint a nemzeti szoci-
alista megközelítést egyaránt. 
Politikai-közírói munkássága a 
kapitalista és a bolsevik-szovjet 
típusú rendszer alternatívája-
ként képzelte el a magyarság 
számára egyedül elfogadható új 
gazdasági-társadalmi berendez-
kedést (külső forradalom), amely 
azonban mit sem ér a fontosabb, 
belső forradalom nélkül, ugyanis 
az e nélkül bekövetkező társa-
dalmi-gazdasági változások, 
véleménye szerint, nem ered-
ményezhetnek a magyarság 
egészét átjáró, gyökeres megúju-
lást. Koncepciójához egy életen 
át hű maradt. Ez a gondolat 

hivatkozási pont lett a magyar 
szellemi életben, legjelentősebb 
tovább vivője talán Bibó István. 
Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc követelései közül 
számos ennek a gondolatnak a 
programjaként is értelmezhető. 

Németh László magyarság és 
Európa viszonyáról gondolkodva 
a magyarság kultúrnemzeti tradí-
cióját hirdette, és azt, hogy Európa 
története az egyes nemzeti 
kultúrák vállalkozásainak sokév-
százados folyamata: ezek napja-
inkban is időszerű problémák. 
„Ki itt a halott, Ady, vagy akik 
elfelejtik”, kérdezi Németh fent 
már említett előadásában.66 A 
kérdés ma is ugyanez: Ki itt a 
halott, Németh László, vagy akik 
elfelejtik?

(Lapunk ezúton is köszö-
netet mond a Németh László 
Társaságnak, amely lehetővé 
tette az írásokban szereplő képek 
felhasználását.)

Németh László temetése a Farkasréti temetőben, 1975. március 7-én. 
Fotó: Németh László Társaság
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