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Az itt következő dolgozat Németh László terjedelmében/mennyiségében 
is hatalmas életművéből egyetlen kis szeletet kíván csak kiragadni: a Gyász 
című regény elemzését, vagy legalábbis vázlatos elemzését próbálja nyújtani. 
A megszabott határok között elemezni egy-egy alkotást csak annyiban van 
értelme, ha az adott elemzésből legalább néhány olyan következtetés is levon-
ható, amely •— különösen ilyen életmű esetében — az alkotó egész pályájára, 
egész alkotói attitűdjére nézve is jelent valamit. Németh Lászlóval kapcsolato-
san bizonyára sokféle megközelítés lehetséges az életműhöz, s az is megkoc-
káztatható* hogy bármelyik művét vesszük közelebbi vizsgálat alá, mindegyik-
ből — bizonyos megszorításokkal — hasonló eredményekre jutnánk. Gyász 
című regénye azonban talán ennél is többet kínál, már csak azért is, mert 
a szépprózai pálya elején helyezkedik el; s így néhány jellegzetességet előre-
vetít, de visszatekintve is néhány karakterisztikus Németh László-i epikusi 
jegyzet felerősít, illetve megerősít. A dolgozat másodlagos célja tehát főleg 
az, hogy mennyire ítélhető meg egy ilyen különös életmű egyetlen alkotása 
alapján. 

A Gyász az életműben sajátos helyet foglal el. Érdemes idézni itt magának 
a szerzőnek a kommentárját, melyet az 1969-es kiadás elé írt : „Vannak olva-
sóim s épp az igényesek között, akik makacsul a Gyász-1 tartják, ha nem is 
a legjelentősebb, de a legtökéletesebb regényemnek." De az 1965-ös Negyven 
év-ben is így nyilatkozott Németh László: „A Gyász-1 sokan legtökéletesebb 
regényemnek tartják; az biztos, hogy jóslatszerűségében (bár vannak verseny-
társai) mindet felülmúlja; a Kurátor Zsófi lelke (hiába írtam Égető Eszte-
reket, Kertész Ágneseket) halálig erősebb maradt." A szerzői kommentáro-
kat a szakirodalom sem cáfolja meg, sőt, inkább megerősíti, persze azzal a 
kiegészítéssel, hogy felsorakoztatja mellé az Iszonyt is. Előzetesen annyi 
bizonyosan megállapítható, hogy Németh László szépprózai munkásságában 
valóban e két regény a meghatározó — abban az értelemben mindenképpen, 
hogy e kettőben kísérletezett ki olyan epikusi formát, amely nemcsak gondol-
kodói céljainak felelt meg, de adekvát volt a kor s az életmű adott szakaszának 
kérdéseivel is. Sőt, e helyi értéket annyiban túl is szárnyalta — mindkét műben 
—, amennyiben esztétikai/poétikai értelemben értékesebb, mert az időben 
követő nemzedékek számára hasznosíthatóbb — epikai alakzatot hozott létre. 
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Mármost az a kérdés, hogy a szerzői önkommentárnak, illetve a recepciónak 
valóban igaza van-e?! Az elemzés valójában csak erre a kérdésre próbál aiíten-
tikus magyarázatot, illetve választ adni. 

A megközelítő teljesség kedvéért nem tekinthetek el attól, hogy néhány 
szóban vázoljam a keletkezés-körülményeket. A Gyász 1930—31-ben szüle-
tett, de csak 1935-ben jelent meg. Tartalmi alapját, mint köztudomású, két 
forrásból eredeztethetjük, elsősorban az író egyéb művei alapján: a forrás 
részben saját kislánya halála, részben egy távolabbi rokon életsorsa. Amiért 
fontos ezt a tényt megjegyezni, az az, hogy a mű kiindulási alapja tehát rea-
lisztikusnak nevezhető. S realisztikus a mű abból a szempontból is, hogy 
Németh László rengeteg részlet-realista betétet, leírást foglalt bele a műbe. 
A Gyász azonban minden realisztikus vonása ellenére sem nevezhető a hagyo-
mányos módon realistának, ha a fogalmat a 19. századi értelemben használjuk. 

A Gyász mindenképpen átmenetet jelez, nemcsak Németh László pályáján, 
hanem az életmű és a magyar irodalom összefüggésének kérdésében is. Három 
szempontból vizsgálom meg éppen ezért a Gyászt: részben a szerkezeti 
felépítésére vagyok kíváncsi, részben az időkezelésére, és részben, de talán 
a leginkább, az elbeszélésmódokra, melyek a regényben szót kapnak. E három 
tényezőből, úgy gondolom, arra is választ kaphatunk, hogy miért és jogosan 
tartják-e a Gyászt a Németh László-i életmű legalábbis egyik csúcspontjának. 

Köztudomású, hogy Németh László mennyire érzékenyen reagált a világ-
irodalmi jelenségekre, de az is, hogy az újabb magyar prózai kísérletekre is. 
Joyce, Proust vagy éppen Szentkuthy Miklós nem kerülte el figyelmét. Ő 
maga azonban nem kívánta követni e formaújítók útját, mint ezt többször is 
kifejtette elméleti írásaiban. Tagadhatatlan azonban — ő maga se cáfolta soha, 
sőt! —, hogy e jelenségek nagy hatással voltak rá. Hogy mennyire, azt éppen 
a Gyász jelzi. Németh László, miközben egy sajátos magyar, illetve közép-
-európai regénytípus kialakításán fáradozott, valójában a világirodalmi és 
szórványos magyar irodalmi jelenségek asszimilációjáról tesz tanúságot. Első-
sorban a tekintetben, hogy a Gyászban megváltozik az elbeszélésmód, az 
elbeszélő viszonya a történethez, legalábbis, a korábbi tendenciákhoz, külö-
nösen Móriczhoz képest. Első pillantásra a Gyászban alig fedezhető ez fel, 
hagyományos regénynek tűnik, főleg az előbbi viszonyításrendben. Az ala-
posabb vizsgálat azonban kiderítheti, hogy a 19. századi s a magyar irodalom-
ban a 20. században is uralkodó regénytípushoz képest jelentős fordulatnak, 
de legalábbis módosulásnak lehetünk tanúi. A Gyász háromféle elbeszélés-
típus ötvözetéből jön létre. Részben auktoriális, részben perszonális elbeszé-
lésmód szervezi a regényfikciót -— ezek azonban tulajdonképpen a meg-
szokott típusokba tartoznak. A regény világa e szerint szerzői leírásokból, 
illetve megjelenítésekből, valamint a szereplők külső monológjaiból, illetve 
dialógjaiból épül föl. A Gyász struktúrájában azonban ez a kétféle elbeszé-
léstípus igencsak szegényes. A regény döntő hányadát az auktoriális és perszo-
nális elbeszélés ötvözete adja, ami arra utal különösen, hogy a Gyász esetében 
a szerzői pozíció megváltozásával állunk szemben. Az elbeszélés menete csak 
látszólag hasonlít a mgszokott múlt századi elbeszélői magatartásra. Ha köze-
lebbről tekintünk rá, észrevehető, hogy a Gyász elsősorban a kétféle elbe-
szélésmódból létrejövő különös tudatábrázoló technikát alkalmazza. Külö-
nösnek azért nevezhető ez az eljárásmód, mert Németh László megtartja a 
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múlt századi regénytípus külsőleges megjelenését, azaz, a szerzői grammatikát. 
A szerzői pozíció azonban jelentősen módosul. Amit Kurátor Zsófiról meg-
tudhatunk, az elsősorban ilyen leíró jellegű, szerzői elbeszélésű szövegből 
származik; ezek a szövegek azonban mégiscsak egy tudat idejét és terét állítják 
elénk. E tudat tárgyiasulása főként egyes szám harmadik személyben tör-
ténik, s csak igen ritkán perszonális, azaz igazi belső monológként. Csak 
egyszer-kétszer fordul elő a szövegben — a párbeszédeken túl — tényleges 
első személyü előadásmód, illetve belsőbeszédszerű önmegszólítás. Németh 
László e módszerrel igazából egy átmeneti formát hoz létre: eltávolodik a 
móriczi típusú, alapvetően auktoriális, mert a szerző omnipotens nézőpor tját 
nem feladó elbeszéléstől, de csak éppen közeledik e nézőpont teljes föladásához. 
Az átmenetiséget olyan mozzanatok is erősítik, melyekben ezt a különös 
dualitást vehetjük észre. Például, az ilyen típusú mondatokban, illetve mon-
datkezdésekben, mint: „Mondják, úgy v ise lkedet t . . . " , vagy: „mondják, 
hogy a szolgalegények el is verték egy külsősori lány m i a t t . . . " a szerzői 
pozíció mindentudásának föloldódását láthatjuk; ugyanakkor, bár kétség-
telenül csak egy-két esetben, ilyen, kifejezetten a 19. századi regényre emlé-
keztető fordulatot is tapasztalhatunk' a regényben, mint: „Csakhogy azok-
nak a színes ruháknak nem az volt a sorsuk, hogy Zsófi még egyszer fölvegye 
őket." Ez utóbbi kifejezetten a szerzői kommentár illetve felkiáltás körébe 
esik, azaz az elbeszélés menetéből való kilépést, külsőleges elbeszélést sejtet. 
A regény •— egyéb ilyen irányba mutató jelenségeitől most még eltekintve 
— feszültségét többek közt ez az eljárásmód, elbeszélésmód is erősíti. A mód 
jellegét a regény nyelvi grammatikája is jelzi: a szubjektív, egyéni tudatra 
koncentráló megjelenítés különös objektív formát ölt azzal, hogy az epikus 
nyelvet elsősorban a függőbeszéd uralja. Az eljárásnak kettős nyeresége is 
van általában, de konkrétan a Gyászban is. Ugyanis mind az objektív, mind 
a szubjektív szférát hitelesebben képes ábrázolni Németh László, valamint, 
s ez a döntőbb, a két szféra sem világképileg, sem stilisztikailag nem válik 
el egymástól, sőt, éppen ez által fonódik szorosan össze. 

Az elbeszélésmód eme különleges szerepe nemcsak a főhőst illeti; a 
regény összes, kitüntetettebb szerephez jutó alakját is hasonló módszerrel 
jeleníti meg Németh László. így az anya, az apa, a húg, a gyermek, Kisze-
láné figurája nem egyszerűen a külső ábrázolás „többletét" jelenti, hanem 
valójában nézőpontot is, ahonnét a valóságos főszereplő személye mindig 
más és újabb szemszögtől látszik. Ha innét tekintjük, akkor a Gyász tulaj-
donképpen tudatábrázolások összessége. A köztes leírások így igazából el is 
hanyagolhatók az értelmezésben és értékelésben. A regény szerkezete e sze-
rint is alakul. A szerkezetben elenyészővé válik a kontinuált eseménysor, a 
fabula, s helyét átveszi a drámai szituációsorozat. Drámai jelenetekből épül 
föl valójában a regény egész struktúrája, s így értelemszerűen szorul ki belőle 
a külső ábrázolás, a szociológiai referencia. Németh László szépprózai mono-
gráfusa a regényt geometrikus rendszer szerint vázolja: három nagyobb egy-
ségből tizenegy képben épülne föl e szerint a szerkezet. Úgy tűnik azonban, 
hogy e klasszikus építkezésmód a Gyászban mégsem ennyire „matematikai". 
A drámai ábrázolásmód ennek mindenképpen ellene mond annyiban, hogy a 
szituációsorok nem „alkalmazkodnak" az írói technikai elválasztásokhoz. Iga-
zából csak néhány nagyobb egységre bontható a regény szerkezete: az első 
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a gyász a férj után, majd következik a gyermekhalál, és végül a lezárás. A 
regénynek igen sovány a történeti, fabuláris része. A szerkezet is azt erősíti, 
hogy itt nem mesét kapunk, hanem bensőséges történetet. Az a kérdés már 
most, hogy e történetet milyen formában állítja elénk Németh László. Egyál-
talán, történetet mond-e el? A válasz erre eléggé egyszerű: hiszen nem tör-
ténetet látunk, legalábbis nem a megszokott értelemben. Egy lélek története 
az, amely a Gyászban elénk vetül, s természetesen ez a történet egyáltalán 
nem fabuláris. A fabulát most abban az értelemben használva, hogy cselek-
ményes, történet-mozdító lenne. Valójában a Gyásznak nincs is története 
ebben az értelemben, bár időszerkezete lineárisnak vagy legalábbis mozgásos-
nak nevezhető. Itt is a már említett dualizmust vehetjük szemügyre. A regény 
alapvetően lineáris időszerkezetre épül, ám ezt a szerkezetet minduntalan 
fölbontja a szerző. Részben időbontással, részben az idő egyéni kezelésével. 
A Gyász ideje tulajdonképpen megállapítható, körülbelül három évet fog 
át, mégis időszerkezetére a legjellemzőbb, hogy meghatározatlan lebegésű. 
A furcsa kettősséget ott vehetjük észre, hogy miközben •— bár eléggé nehezen, 
de — észlelhető az idő múlása, a regény világát ténylegesen meghatározó 
időbeliség valójában „megállt"; egyfajta időtlenséggel állunk szemben. A 
Gyász belső, drámai feszültségét is erősíti ez az időszerkezet. Az egyik oldalon 
a regény ideje elsősorban metaforikus megjelenítésben áll össze, amennyiben 
- 7 mint erre többen rámutattak már •— a természet, az évszakok váltogatá-
sának képeiből építkezik Németh László. Valójában ezek a legkonkrétabb 
időbeliséget szimbolizálják, a tél, a nyár, tavasz és az ősz múlásával. A regény-
ben az összes egyéb időmeghatározás tulajdonképpen ennél jóval bizonyta-
lanabb: szembetűnő, hogy mennyire dominánsak az olyan megfogalmazások, 
mint „egyik vasárnap", „ekkor", ^ilyenkor", „olyankor", „mostanában" stb., 
melyek éppen a regény időtlenség-képzetét erősítik tovább. 

E sajátos időkezeléshez járul egy másik, ábrázolásbeli tényező, mely 
megintcsak -— az idő problémájához hasonlóan — kettősségen alapul. Úgy 
fogalmazhatnám meg ezt, hogy: a részletek valószerűsége és az egész szerkezet 
nem-külsőleges felépítése. Első pillantásra talán nem is annyira feltűnő, 
hogy Németh László a Gyászba mennyi kisebb-nagyobb szociológiai részle-
tet, apró realisztikus képet, betétet épített bele. Az „életben bennegázolódók" 
megannyi valószerű képének dinamikája — ugyanúgy, mint az előbb az idő-
nél láttuk — ellentétben áll az egész regény voltaképpen statikus szerkeze-
tével, állóképszerű metaforikus világával. E dualizmus alakbeli változata a 
tulajdonképpeni főhős, Kurátor Zsófi alakjának az ábrázolása is. Jellemraj-
zolásában Németh László kétféle megközelítést tár elénk: egy szociológiait 
és egy pszichológiait. Előbbin azt érthetjük, hogy a „szent szörnyeteggé" 
váló nőalak jellemfejlődésében a háttérben mindig megtalálhatjuk az ok-
-okozati magyarázatot is. Ugyanakkor Kurátor Zsófi alakjában Németh László 
egy sajátos alkatot is megragad, amely mintegy eleve elrendeltetetten követi 
végzetszerű sorsának kijelölt irányát. A feszültséget itt a „jellemfejlődés" 
kauzális s az eleve elrendelés metaforákban megnyilvánuló ellentételezése 
hordozza. Mert kétségtelen, hogy ezt a sorsot befolyásolja a falu világa, s 
ezért költözik Zsófi, például, önálló házba, de már előtte úgy gondol e házra, 
mint „egy fellegvárra"; „a mitologikus Kiszeláné" (Németh László szavai 
a regényből) pedig minden, az eseménysorban kauzális értelmezhetőség mellett 
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is úgy jelenik meg, „mint kegyetlen, földöntúli hatalom, akinek mindenét 
oda kell dobnia, csakhogy árnyékából büszkén nézhessen a világ szemébe. 
A Lakó volt az erény, aki mindörökre ráteszi az ő zavaros özvegységére a 
csontos kezét, s az igazán erényes emberek makacs elszánásával követelte, 
hogy minél előbb rávesse az árnyékát, megfojtsa, tönkretegye." A Gyász 
így egyszerre sorsmetafora, mitologikus elrendezésű tragédia, alkatregény, és 
szűkített, de a hagyományos értelemben is fölfogható társadalomrajz. A 
szűkítés teljesen egyértelmű, már csak azért is, mert túl azon, hogy le-
mond bármiféle extenzivitásról is, maga a falusi, parasztivilág is inkább csak 
háttérrajzként szerepel. 

Az előbbiekben igen vázlatosan jelzett dualitások —• az alapvető lineáris 
időkezelés és a „lebegtetett" meghatározatlan időbeliség; a részletek való-
szerűségének dinamikája és az egész szerkezet statikussága; a kauzalitás és 
mitologikus sorsmetafora; (azaz, „jellemfejlődés" és alkati predesztináció); - p 
mind azt jelzik, hogy a Gyász a hagyományos realistának nevezhető regény-
típustól sok tekintetben eltérő változatot képvisel, de sok tekintetben kötő-
dik is e regényfórmához. Valójában átmenetet testesít meg a joyce-i, prousti 
regényformákhoz képest. Jelzi az átmenetet az a tény is, hogy — akár a 
későbbi regényekhez képest is (Égető Eszter, Irgalom) — sokkal szegényesebb 
a külső szcenikai elrendezése a regénynek, és mérhetetlenül gazdagabb a belső 
ábrázolás. Ami a Gyászt (az Iszonnyal együtt) az életműben is, de az irodalom-
történetben is sajátos helyzetűvé, regénytipológiai szempontból is fontossá 
teszi, az éppen ez az átmenetisége, köztes léte a hagyományos és a teljesen 
formaújító formák között. Különös rétegezettséget hozott így létre ugyanis 
Németh László, tág teret biztosítva a recepció számára. Nem véletlen, hogy 
a Gyásznak annyira különféle, olykor egymásnak is ellentmondó interpretá-
ciója van, kiindulva onnét, mely szerint a Gyász a magyar gazdag parasztság 
mikro-realista társadalomrajza, egészen odáig, mely szerint patologikus pszi-
chikai rajz. A Gyász szerkezeti megoldásai, valamint különös elbeszélésmódja, 
epikus perspektívája — az említett auktoriális pozíció jelentős mértékben 
való feladása, de grammatikájának megtartása •— azt eredményezi, hogy bár-
mennyire is drámaszerűen zárt rendszerű a regény, struktúrája a jelentés és 
a befogadás szempontjából meglehetősen nyitott, jelentésrétegezett. (Záró-
jelben jegyzem meg, hogy csak sajnálni lehet azt a módosulást a regénytí-
pusban, mely a Gyász és az Iszony után az Égető Eszterben és az Irgalomban 
született meg, ahol is Németh László sokkal inkább a már általa is meghala-
dott hagyományos regénytípushoz közeledik, mintegy „megfeledkezve" ko-
rábbi eredményeiről e téren.) Jellemző, hogy a Németh László-művekben •— 
akár regényben, akár drámában •— sokszor kísértő intellektuális tételesség 
éppen a Gycks-típusú regényekben szorul háttérbe, ugyanakkor mégis képes 
az előretételezett gondolat •— ember és szerep viszonya, egyén és közösség 
viszonya — érzéki megvalósítására. A Németh László munkásságában hol 
explicit, hol burkolt formában mindig ott rejlő magányos küzdelem, az indi-
viduális erőfeszítés heroizmusa, az alkat és a szociologikum kettőssége szorí-
tásában élés tragikuma, a vonzódás az „életben gázolódók" emberi melegsége 
és a föloldódni képtelenség hideg elzárkózásának „szent szörnyetegsége" 
kapott adekvát formát a Gyászban, s még egyszer az életműben, az Iszonyban. 
A Gyászban bizonyos fokig végletesebben is, mint az Iszonyban, hiszen 
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előbbi katasztrofizmusa teljesebb, önmagába záródóbb, mint az Iszonyé, ahol, 
mint Kulcsár Szabó Ernő jegyzi meg, inkább krízistörténettel van dolgunk, 
s bizonyos mértékig az élet egyensúlya is helyreáll. A Gyászban az élethez 
való viszony, az életbeni lehetőségekhez való viszony sokkal kategorikusabb, 
lezártságában tragikusabb. Mégis a Gyász polifonikus szerkezetét, jelentéses-
ségét dicséri, hogy Németh László •— úgymond — szívének legkedvesebb 
hősnőjében végül — a regénybeli elbeszéléshez, a formai megoldásokhoz 
következetesen, s utólag értelmezve, a későbbi életműhöz is, Kurátor Zsófi 
alakjában egyszerre láttatta világképének „szörnyűséges" vonásait, ameny-
nyiben a mű, a szerep szoborszerűsége maga alá temeti az élet törmelékeit, 
de amennyiben éppen a szerep nagyságának etikája teremti meg e különös 
életmű belső szépségeit is. A Gyász éppen ezért válhatott ezen életmű egyik 
releváns darabjává, példa- és mintaregénnyé, mely évtizedeken keresztül kísér-
tett az író gondolataiban. Hagyomány és újítás mezsgyéjén állva, olyan regény-
formát teremtett benne Németh László, mely a 30-as évek, de a későbbi 
évtizedek epikáját is jelentősen befolyásolhatta volna, ha a magyar irodalom 
és irodalomtörténet nem a korábbi, móriczi típusú prózára lett volna inkább 
érzékeny és felkészült. Különösen, ha arra gondolunk, hogy az 50-es évek 
milyen epikát preferált a Németh László-i regénytípussal szemben, akkor 
már az Iszony tanulságainak is a birtokában. 
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