
Vannak lírikusok, akiknek költészetét aligha érthetjük meg emberségük ismerete nélkül. Bárdosi
Németh János is közéjük tartoeott, A pontos, feladatait mindig komolyan ellátó hivatalnok a gyer
mek egyszerűségévelés áthatolhatáságávalszemlélte a világot. Kedvességéről és segítők~szségéről

legendák szóltak. Nem véletlen, hogy irodalomszervezőnek talán jelentékenyebb volt, mint poétá
nak, s ha az úgynevezett dunántúli líra térképét rajzoljuk. állandóan az ő nevével találkozunk, mint
otthonteremtőével, folyáiratalapuáéval, irányítóéval.

Életének nagy része is dunántúli városokban pergett le: Szombathelyen, szűldvárosában városi
tisztviselő és a Közművelődési Egyesületfőtitkára, lelkes munkása különféle irodalmi és kulturális
csoportosulásoknak. Egyik alapító szerkesztője a szombathelyi írott kő cimű folyóiratnak. Nagy
vágya volt, hogy pezsgő irodalmi életet teremt a duántúli végeken .. így hát előadósokat, műsoros es
teket szervezett, Szombathelyre hívta a kor jelentékeny íróit. S amiről meglehető'sen szerény képet
rajzolt Utak és útitársak című emlékezéseiben, azt az. irodalom története mint izgalmas kulturális
mozgalmat tartja stámon. 1943-ban költözik Pécsre, s itt is rögtön otthonra talál a Janus Pannoni
us Társaságban. Egyik szerkesztőjea Sorsunknak, s idős korában is szívesen gondozza a Jelenkor
versravatát.

Más talán kihasználta volna e pozíciókat, tőkét kovácsolt volna magának ismeretségeiből, Bár
dosi Németh János azonban megmaradt szolid, visszahúzódó, szemérmesen egyszerű embernek.
Részben ezért is hallgatott el hosszú időre .. már a címével is árulkodó Szegény ország (1942) című

kötetét megkésetten, majdnem húsz esztendő múlva követte a Carmina Hungarica (1960), mely
egyben elégtételt is szolgáltatott neki, a korszak jeles költői és irodalmárai méltatták elismeréssel.
Ettől kezdve több-kevesebb rendszerességgel jelentek meg újabb gyűjteményei, verseivel pedig szin
te mindegyikfolyóirat-szerkesztőségajtaján kopogtatott. Újabb kötetei a nyomdában várták meg
jelenésűket, amikor arrolértesúltűnk, hogy már csak posztumusz kiadványok lehetnek: Bárdosi
Németh János életének nyolcvanadik évében elhunyt.

Egyik utolsó fontos vállalkozásaként meg akarta írni a dunántúli irodalom történetét. Ennek
részletmunkáját lapunk publikálta. A tőle megszokott finomsággal és tapintattal, bölcs megértéssel
idézte vissza kor- és nemzedéktársait, azokat az írókcq, költőket, irodalomszervezőkét, akiknek ne
véről és működésérőljórészt megfeledkezett a hálátlan utókor. De ki is érthette volna meg őket mé-

'lyebben,jobban, mint éppen Bárdosi Németh János! Hiszen az ő költészete is'hasonló irodalmi kör
nyezetben. ugyanilyen poétikai elvek alapján bontakozott ki. Ő is a vers egyszerűségét, áttekinthe
tőségét, a mondanivalá kristálytiszta egyértelműségéttartotta 'vezérlőelvének. Neki is ars poeticája
volt, hogy a műnek lehetőleg visszhangoznia kell az emberi érzésekre és valamiképp segítőnkké kell
válnia az életben. E feladatát - melyet a költészet kűldetésénekérzett - csak úgy töltheti be, ha a lí
ra érzésvilága nem bonyolult, haformája áttetsző, s ha beilleszkedik azokba a hagyományokba. me
lyek ősforrását Arany János költészetében fedezte fel Bárdosi Németh János.

Lapunk egyik segítőkés;,önzetlen munkatársát is gyászolja személyében. Aki nemcsak költésze
tével és irodalomtörténeti tudásával támogatta munkánkat, hanem emberi szeretetével is, melegét
mindenki érezhette, belőle mindenki táplálkozhatott, aki csak találkozott vele. A költő és ember
emlékét így együn őrizni fájdalmas és szép kdtelességűnk,

Egy esztendővel ezelőtt, 1980 márciusában távozott körűnkből Bárdosi Németh János
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