
Irodalom

Önmagunk kiteljesítése:
kötelesség!

- Egy képeskönyv" margójára -

Talán nincs még egy írója a huszadik
századnak, akinek műveiből ilyen egyértel
műen hallhatnók ki a végzet, az elmúlás
szárnysuhogását. Németh László -mert hi
szen róla van szó -- különösen fogékony
volt az emberlét tragikuma iránt, művei

ben modern környezetben, mai köntösben
a görög sorstragédiák hősei keltek új élet
re. Ő maga is tragikus alkatnak mutatta
magát, újra és újra vérző - sebeit tárja
elénk, jóllehet ebben a gesztusában nyil
ván van stilizáció is: ahogy regényhőseinek

sorsába a maga életének és gondolatvilágá
nak elemeit vetítette bele, úgy élte újra
azok végzetét önmagában is. Alighanem sú
lyos tévedés volna azonban egybekeverni
személyiségét azzal a gondolkodóéval, akit
írásaiból és jegyzeteiből ismerhetünk meg.
A végzet, a kollektív és az egyéni, mégis
alapvető meghatározója szemléletmódjá
nak. A magyar gondolkodásmód kollektív
tragédiáját ezért ábrázolta már-már végle
tesen - némiképp szerencsétlen tipológiá
val - a Kisebbségben lapjain, s ha végig
tekintünk hatalmas drámaírói munkás
ságán, abban az egyéni sors végzetszerúsé
gének bemutatását legalább oly meghatáro
zónak és fontosnak látjuk, mint a történeti
és társadalmi léptékben való tanító szán
dékot.

Mi lehet az egyedi ember és a társada
lom orvosszere a végzettel és az elmúlással

* Németh László élete képekben (Gondolat,
Budapest 1985.)
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szemben? Ezt a gondolkodás történetében
is újra meg újra, századunkban pedig szo
katlan élességgel felvetődő kérdést Né
meth László életműve egyetlen, de kimerít
hetetlenül gazdag jelentésű szóval vála
szolta meg: a minőség fogalmával. Az ő szá
mára ez a kezdetben, a Tanú korszakában
kicsit bizonytalanabb, szétfolyóbb jelenté
sű szó mind egyértelműbb lett, azonos a
teljességgel. A gondolkodástörténetben ka
landozva egyre nyilvánvalóbb lett számára.
hogy a nemzet és az egyén ügyét csak a tel
jességre orientált szemléletmód szolgálhat
ja, s bár nem egyszer és nyomatékosan
hangsúlyozta a maga személyes létének
korlátozott voltát, mégis példaadó és meg
termékenyítő lett az a mód, ahogy a tizen
kllencedik századnak a részjelenségekre
összpontosító érdeklődése után ő ismét a
boldogító egészet akarta birtokába venni.
Részben e szándékából fakad bámulatos is"
meretszomja, tudása és műfaji sokoldalú
sága, mely e birtokolt és birtokolni vágyott
teljesség továbbadásának egy-egy lehetősé

gét jelképezte számára. A teljesség az ő

szemléletmódjában csak akkor és csak úgy
valósulhat meg, ha szakít az arc nélküli fe
lelőtlenséggel, s minden egyes emberben
megteremti a minőség szolgálatának és ki
fejlesztésének a lélekből fakadó igényét.

Németh Lászlót gyakran éri a vád: iro
dalmi író volt, hiányzott belőle a hétköz
napiság, teoretikus hajlandósága elfödte
előle a mindennapok valóságát. Hadd vála
szoljunk erre a Levelek a túlvilágról akár
személyes életelveiként is értelmezhető

soraival: "A lélek természetesen nemcsak
múvekböl gazdagszik, sőt baj, ha már abból
gazdagszik elsősorban. Az emberi lélek ter
mészetes gyökerei: a kapcsolatok, a társa
dalmiak s a kozrnikusak, hiszen a társada-



lom s a világ gyermekei vagyunk. Könyvek
csak arra valók, hogy ezeket a kapcsolato
kat megértessék. s ahol hiányoznak, vala
melyest pótolják: a napról napra horzsolt
emberi fauna mögött a volt és ma lévő em
beriség teljességét éreztessék. De az em
ber a legtöbbet mégis a természettől s még
inkább él másik embertől tanulja: nem ait,
amire szándékosan tanítják, hanem ami az
érintkezés, küzdelem közben kibontakozik
benne."

A léleknek, hogy kiteljesedhessék, meg
kell küzdenie kora normáival. "Tágnak és
magasnak az olyan kor normáit tartom 
írta -, amelyben a legkülönfélébb alkatú
ember is igazoltnak érezhette a létét, nem
kellett a nonnák tükrében szörnyetegnek
tartania magát, s kora kultúrájában Illeg is
találta rá a módot, hogya maga speciális,
esetleg szélsőséges természetét különös
nyírbálasok nélkül valami magas, általáno
san tisztelt eszmény szerint növessze."
Hogy ez nem közönséges kívánalom, épp
Németh László regényhősei bizonyítják,
akik majd mind "szélsőséges természe
tűek", s épp az a végzetük, hogy az adott
normák között nem teljesithetik ki önma
gukat, mert el kell bukniuk. Nem adatik
meg számukra az a lehetőség, hogy bevé
gezzék, méghozzá győzelmesen végezzék be
a hazugnak ítélt normák elleni lázadá
sukat.

A minőség iránti nyitottság, mint a mu
landóság egyík orvosszere, azt is jelképezte
Németh László számára, hogy el kell utasí
tanunk mindent, ami olcsó, amiért nem
küzdünk meg, ami "hamis mennyország".
Az emberi léleknek készségesnek kell len
nie - s ha talán nem az, e készséget ki kell
fejlesztenie magában - "a tisztább, maga
sabb érzések hívása" iránt. Ezek felé akart
mindenkit elindítani. Olyan útra hívott és
tanácsolt, melyet csak az járhat végig, aki
teljes életével halad rajta.

Regényeiben gyakran feltűnnek - hogy
az ő szóhasználatával éljünk -"a hétközna
pok szentjei", akik nem a vallásosság ter
mínológiáival élve emelkednek a példakép
magasáig, győzelmük vagy bukásuk mégis a
vallásos szemléletmód lényegét "menti át a
»vallástalan ernberek« számára". Harcuk-

ban olyan nemes eszközökkel igyekeznek
élni, mint a szeretet, a megértés és az
egész életmű végkiesengését is magába rej
tő: irgalom. Akiből ezek a készségek és ké
pességek hiányoznak, annak lehetősége

sincs arra, hogy szembesüljön kora nor
máival, az nem méretheti meg magát.

Németh László ösztönös zsenialitással
megsejtette annak a jelenségnek a tragi
kumát, amit elidegenedésnek nevezünk,
vagy amit a kultúrtörténet "szekundér
emóció"-ként nevez meg. Újra meg újra fi
gyelmeztetett arra, hogy a gondolkodás hi
tele nem a gondolatban, hanem a közérzet
ben van. Ezzel a felismerésével voltaképp
karunk életfilozófiáihoz csatlakozott, s ezt
azzal is igazolni lehet, hogy számára az
élet, az emberi, .a jól és hitelesen megélt
élet volt az egyik legfontosabb eszmény,
amit a minőség fogalmával nevezett meg.

Mit adhat hozzá az egyén, mit adhatnak
a kis népek a folyvást haladó történelem
hez? Mivel gazdagíthatjuk parányvoltunk
kal a lét egyetemét? Ezek a kérdések min
den emberben felvetődnek.Németh László
a maga módján válaszolt rájuk, amikor
megírta a Négy prófétát. Ennek bevezető

tanulmányaként közölte az 1954-ben írt 'Az
Ószövetség olvasása közben-t, melynek záró
gondolata nemcsak személyes élettervének
összefoglalása, hanem a végzetével szem
benálló, az elmúlásra nyitott mindenkori
ember számára is alkalmas életprogram:
"Az a civilizáció, mely a kereszténységet
megnemesítette. a természettudományt föl
dajkálta, Illost csap végig egy világon,
melyben az ószövetség vadsága, ha fékező

dött is, épp az átalakulás következtében
mindenfelé újra előbukkan. A mi felada
tunk ebben az átalakulásban nem lehet az,
hogy erkölcsiségünk miatt önmagunkon
kétségbeessünk, hanem hogy a világ nyers
erőinek a szelídség s belátás zabláit szájá
ba vessük. S ne attól féljünk, hogy túlságo
san meg találjuk fékezni őket, hanem hogy
még mélyebbre ne merítsenek, mint ahon
nét az ószövetség prófétái kiemeltek: - a
mozgástalan vadságba, a renddé dermedt
kegyetlenségbe,"

Rónay László
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