A hetvenéves Németh G. Béla köszöntése

Nemzedékeknek mestere. Nemcsak testközelből, az egyetem adta véletlenen
keresztül - ú g y is persze! - , d e a szakma egésze számára példát adó alkotói
módszerességgel. Úgy lett példát teremtő, hogy sohasem akarta a maga
módszereit senkire rákényszeríteni. Olyan mester, aki n e m iskolát teremtett,
h a n e m különböző utakra felszabadított. Amikor saját eredményeit felmutatja, egyben azt is hangsúlyozza, hogy ez a maga elgondolása; feltehetőleg
másfajta megközelítési m ó d o k is lehetségesek, mindenki válassza ki a maga
számára leginkább alkalmasat. És tette ezt akkor, amikor egyetlen módszer
volt kötelező érvényű, és mindegyik témában egyetlen, végső megoldásra
törekedtek a vezető kutatók is. Vállalkozása a legegyszerűbb, mégis a legveszélyesebb volt: megmutatta, hogy van másik - és sokadik - járható út
is. Nemzedékeknek segített és - legújabb írásait olvasva, legutóbbi előadásait
meghallgatva mondhatom - segít most is a legnehezebben: elindulni. És sohasem akar valamilyen előre kigondolt célba elérkezni. A legideálisabb konferenciairányító: megóv m i n d e n esetben attól, hogy valamilyen végkövetkeztetést erőszakoljunk egymásra. Megtanított ismét az egyes szám első
személyű beszédre.
Egyetlen számot terveztünk, amellyel köszönteni kívántuk születésnapja
alkalmából. De nem lehetett meglepetés számomra, hogy a megkérdezettek
legtöbbje tanulmánnyal válaszolt, nem egy kollega előre jelezte, hallott az
előkészületről, okvetlenül szeretné ily m ó d o n is köszönteni.
Semmilyen tematikai megkötést nem alkalmaztunk. Kérésem csak egy
volt: ha lehet, mindenki élete legjobb tanulmányát adja. Az eredmény: legalább három számnyi írás. Összevont s z á m helyett ezúttal közöljük a köszöntők névsorát, majd p e d i g tematikai sorrendben (elméleti jellegű írások,
kitekintés, régebbi és huszadik századi magyar irodalom) az év folyamán
publikáljuk a dolgozatokat.
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