
SZÉPIÍRÁS

Lélekemberek
cs. VAAGAISTVÁN tanúságtétele

1946-ban született Kapu
váron. Irodalomtörténész,
azELTE Tanár1<épzö Föis
kolai Karának tanára

Kritika A kísérletező

emberről

lFiatal Magyarság,
1935. 4. sz. 78-79.

2Magyar Kultúra, 1939.
szept. 5. 100-102.

3Új írás, 1964. 2. sz.
242-249., Új írás,

1964. 5. sz. 625-626.

4Az olvasó naplója.
Vigilia, 1969. 3. sz.

197-199. Ua.: Olvasás
közben. Magvetö,

Budapest, 1971 ,
118-124.

SVigilia, 1975. 8. sz.
547-550.

Németh László, Rónay György és Pilinszky János

Rónay György már 1935-ben írt Németh Lászlóról (1901-1975),1
majd pedig a Kisebbségbenről Babits szellemében szigorú bírálatot
publikált.I De Németh László és Rónay György között mégis csak
később alakult ki feszültség és sértettség - akkor, amikor Rónay A
kísérletez6 ember. Jegyzetek Németh úíszló új könyvér61 címmel vitát
kiváltó kritikát közölt az Új írásban (bírálatára Hölvényi György
reflekt áln.é Később Az én katedrámról Rónay lényeglátóan és igen
csak méltányosan írt,4 majd pedig Egy levelesládából címen közölte
a Vigiliában Németh László Levél Raffaelli Raffaela n6vérhez (Sajkod,
1968. június 10.) cím ű írását."

Rónay György kritikai gondolatokban és szempontokban bő

velkedő, sokrétű bírálatának elején arra utal, hogy különösen ne
héz föladatot vállalt, amely "nehéz is, kényes is, nem annyira a
könyv, mint inkább az író miatt", aki "beteg, sőt gyógyíthatatlan,
s állapotát leginkább épp a »bosszantó« bírálgatások rontj ák", A
"bosszan tók" és főképpen az "üldözők" számát nem szeretné sza
porítani, így is megvan a veszélye, hogy "egy-kettőre bevonulhat
egy pszichózis terhelő tényezői közé. Besoroltatása pedig annál
kínosabban érintené, mert hiszen nagyon jól tudja, mit köszönhet
Németh Lászlónak".

Rónay arról is szól, hogy bár kitűnő tanárai, mesterei voltak,
mégis: "kap tam valamit Németh Lászlótól, ami az ő tanításukat
kiegészítette. Ez a »valami« elsősorban szellemi nyugtalanság és
igényesség serkentő és termékenyítő oltása volt. Hirtelen fölcsapó,
magas lázzal járt, hatalmas mozgást idézett elő a szervezetben:
edzette, erősítette, bizonyos fokig immunizálta - magával Né
meth Lászlóval szemben is" . Meg állap ítja: "És a tájékozódás nem
egyszeruen szellemi, hanem több: vitális, egzisztenciális igényét
keltette föl bennem, s talán mondhatom, hogy bennünk, sokunk
ban." Rónay kritikai ítéleteiben sem tartja magát csalhatatlannak.
Többször utal a tisztelet és a bírálat ambivalenciájára: "Akár az
volt, akár nem: kétségtelen, hogy életünknek talán legfogéko
nyabb esztendőiben sokunkat tanított és ösztökélt tájékozódásra
az ő példája. Olyan adósság ez, melyet öröm és kötelesség elis
merni, még ha utóbb, saját tájékozódásunk törvényeit követve, az
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6Vigilia, 1975. 7. sz.
454-455.

Ő tájékoztatását, részben vagy egészben, már nem is tudtuk elfo
gadni, még kevésbé követni."

A kritika ismétlődő, sérelmet okozó ominózus szava, a "pa
naszkodik", sértette Németh László felfokozott érzékenységét. Ró
nay szerint az általános gyakorlatban Németh pedagógiai straté
giája "néhány kivételtől eltekintve, kiművelt emberfők helyett,
félő, hogy csak zsúfolt agyú emberfőket teremtene".

Hölvényi György válaszolt Rónay György kritikájára, Jellemző,

hogy Rónay nem reflektált Hölvényi reflexiójára. amint írásban
Németh László sem reagált Rónay bírálatára. Hölvényi válaszát
Németh László önjellemző módon köszönte meg: "Nem író vé
dett meg, hanem egy tanár."

Összefoglalásként elmondhatjuk a vitáról: Rónay György meg
rótta Németh Lászlót, hogy az író "panaszkodik" sok baja, beteg
sége, az őt ért méltatlanságok miatt, holott másoknak is bőven ki
jutott a bajból és mellőzésből, megaláztatásból. (Rónay László sze
rint: .Egyiküknek sem volt igaza. Apámnak nem kellett volna
olyat írnia, hogy Németh László »panaszkodik«, Németh László
nak meg nem kellett volna ezen a kritikán annyira megsértőd

nie.") Irodalomtörténeti tény, Rónay György a harmadik nemze
dék tagjaként ténylegesen sok szempontból különbözött Németh
Lászlótól és nemzedékétől. Rónay tudta azt is, hogy "a legegysze
rűbb életigazságokat mindig magunknak kell fölfedeznünk a ma
gunk számára, s az esetek nagy többségében későn fedezzük fel
őket". Tudta azt is, hogy "egy szép napon minden dokumentum
má válik". A Rónay-kritika nyomán Németh Lászlóban keletke
zett sértettség szerencsére egyszerűen megszűnt, amikor a Nyugat
második generációjához tartozó, ma már méltatlanul elfeledett
írónő, Bohuniczky Szefi temetésén Németh László és Rónay
György példamutató gesztussal kibékült egymással.

Németh László halálát követően Rónay György két tanulságo
san szép verset közölt a Vigiliában," Az N. L. régi lujza a Rózsa
dombon 1973 őszén címűben kapcsolatuk történetéből felidézi az
1943. májusi találkozásukat, amikor "egy egész holdas éjszakát"
átvitatkoztak. Az N. L. régi háza a Rózsadombon 1975 tavaszán című

versében pedig, 32 évvel az emlékezetes, éjszakába nyúló találko
zás után, az emlékekből kérdésekkel eleveníti-jeleníti élménnyé a
tanulságot: "Mi mindenre jó / harminckét év az ember életében?
/ Érésre vagy fogyatkozásra, folytonos / vitára másokkal vagy
önmagukkal (mint azon / a régi éjszakán), kinyílásra, bezárulás
ra, / s minden másnál inkább elérni, menthetetlenül, / mindegy,
a magányos vagy kölcsönös / keresztrefeszítés küszöbéíg. / De
vajon ki feszít keresztre? Mi magunkat? / Mások minket? Mi má
sokat? Akarva, vagy / csak mert kimondjuk. mi mondjuk ki, amit
egyedül / ő mondhatott (vagy mondott is) magáról?"

Rónay tudatosítja, hogy a szándék és akarat nélküli bántás kö
vetkezménye is lehet megbántódás, súlyos sérelem: "A szöghe-
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"hány grammot
nyomnak mázsás

pöreink"?

Pilinszky üzenete

lyek mindenesetre ott maradtak, I noha már vér folyt belőlük,

amikor I egy sír fölött, a Farkasréti temetőben I fáradtan felém
nyújtotta kezét." A kései tanulság a túlélő számára a katartikus
kiengesztelődés ellenére is a keresztény lélek szűnni nem akaró
lelkiismereti terhét hagyta örökül: "Igazam volt? Igaza volt? Egy
örök honi pör I részeseiként olykor szembeszállnak I egymással
is az egyet akarók. I S hogy kinek volt igaza, és kinek milyen I
igazságot oszt az Idő: oly egyre megy már, I ha az egyik fél ak
tájára visszavonhatatlan I pont tétetett, s a másik itt marad, a
másik I pörös fél igazával és sebeivel, I elmarasztalva vagy föl
mentve - mindegy. I Ki pöröl síron túlról, vagy a síron túlra át,
I ha már kezet se nyújthat, hogy a sebnek, I amit ütött (nem üt
ve) legalább a melegét I még egyszer érezhesse? I Van, akin a
szüntelen I kapott sebektől vértté edződik a bőr, I hogy nem
érez ütést, köpés t - sebezhetetlen; I s van, kit a sérelem (vélt
vagy valódi) csak I még sajgóbban érzékennyé stigmatizál; I de
hogy egy stigma mitől stigma: mindegy, I ha egyszer fáj (s aki
érezte máson, annak I a másik sírontúljáról is visszafáj)." A leg
szebb tanúságtételt fejezi ki a gesztuson túlmutató eszmeiség, a
lélektiszta számvetés az emberi és művészi igazság szolgálatában:
"Vagy már akkor is, negyvenhárom májusában I ott lüktetett a
tenyerén a stigma, csak I nem vettük volna észre? (meglehet,
hogy I stigmatizáltnak született?)"

Németh László életében volt olyan, mégpedig Hatvany Lajos
hoz fűződő barátság is, amely haraggal kezdődött, ádáz vitákkal,
ellentétekkel folytatódott, végül mégis a megértés, tisztelet, sőt a
baráti szeretet akkordjaival végződött.

Németh László számos vádra válaszul írta: "Arra, hogy kivel
mint bántak, mennyire ismerték félre, van objektív mérték: az,
amit egy életen át összeírtak róla. Én sosem kívántam más emlék
művet, mint ezt: a rólam írtak összegyűjtését, kiadását. Nem
azért, hogy támadóimat pellengérre állítsam; mentségül inkább,
hogy művemet milyen közegellenállással szemben kellett a világ
ba nyomnom." A napjainkban is fel-felparázsló, Németh László
ellenes támadásokra, újra és újra fe1hevített vádakra, indulatokra,
vitákra tanulságul Benjámin László szavai érvényesek: "Elcsitul
nak a szertelen indulatok, I düheinket felfalja a föld; I s az utó
dok lemérik: I hány grammot nyomnak mázsás pöreink."

A Németh László és Rónay György közötti példaértékű kien
gesztelődés katartikus szépségű tanulsága korunk legfontosabb
követelményét példázza. Napjainkban korparancs a kiengesztelő

dés önmagunkkal, egymás iránt, a világ iránt, egyéni, közösségi,
nemzeti, felekezeti és emberiség méretekben, nem a felszínen, ha
nem lelkünk mélyén - életünk és üdvösségünk érdekében.

A Németh Lászlónak ajánlott versek közül tömörségével. egye-
temes költői minőségével emelkedik ki Pilinszky János Ama kései
című négysorosa, amelyet a költő a Nagyvárosi ikonokban (1970)
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.....jobb és értőbb

utókort remélt"

Az. írás Németh László
születésének centenáriu
ma alkalmából született.

nyomtatásban is íróbarátjának dedikált. Ebben a miniatűr remek
lésben hitelesen, a legmagasabb művészi fokon - mint Hölderlin
döbbenetes kétsorosaiban - prófétikus erővel őrződött meg vala
mi maradandó Németh László háromnegyed századot átívelő éle
téről, szellemi örökségének sorsáról: "Ama kései, tékozló remény,
/ az utolsó, már nem a földet lakja, / mint viharokra emelt nyár
derű, / felköltözik a halálos magasba."

Ezt a verset, Németh László és Pilinszky "báty és öcs" kapcso
latát, barátságát, kölcsönös nagyrabecsülését elsőként Vekerdi
László értelmezte, rámutatva arra is, hogy a vers sugárzó köz
pontja, a .viharokra emelt nyárderű": Erdély-metafora. Pilinszky
Németh Lászlótól kölcsönözte az Erdélyaranykorára utaló poéti
kus képet, és verses dedikációval adta vissza eredeti szerzőjének

a fenséges gondolatot. A záró sorban a ,,felköltözik" ige és a der
mesztő "halálos magasba" ellentéte egyszerre fennkölt és rémisz
tő; a halál egzisztenciális kérdését érinti, a szellemi örökség sorsát
sejteti. Pilinszky szerint Németh László íróí-gondolkodói elnérnu
lásával, a halálával valami végérvényesen megszűnik: a "tékozló
remény" felköltözik a halálos magasba.

Azoknak pedig, akik szeretik kijátszani egymás ellen az írókat,
a figyelmébe ajánlom Németh László és Pilinszky János levelezé
séből a költő két vallomását: "De ha valakit szeretek a magyar
irodalomban, az ma is Te vagy. (... ) erkölcsben és művészetben a
magam módján változatlan példaképnek tekintelek, s ezt a meg
győződésemet soha senkivel szemben egy pillanatra se árultam
el. Örök hálával: János." Egy másik idézet pedig felülmúlhatatla
nul megerősíti az előzöt: "Öreg fejjel is »kritikátlanul- és csodá
lattal tudok viszonyulni csak Hozzád. Kőszönőm mindazt, amit
akarva s akaratlanul életre szóló ajándékként kaptam Tőled. Örök
hálával és szeretettel: János."

Napjaink régtől veszedelmes szellemi állapotát ismerve, félő,

hogy kettéhasadt, majd sokfelé szakadt szellemi-irodalmi életünk
képviselői későn ismerik fel Németh László örökségének fontos
ságát és mindenkori időszerűségét, Fodor Andrással szólva: "a
közös ügy szavát". Ma is időszerű a Homloka égöve alatt költőjé

nek kardinális kérdése: "S most újra nézem, / nézem csak a ké
pét. / Homloka égövét. Alatta / elfértűrik volna mennyien! / S
kérdem veletek együtt: / amíg élt, / megérdemeltük-e?"

Nagy Gáspár Ejszakáimban lámpafény című, Németh László hal
hatatlan szellemének ajánlott költeménye az igazságot tudatosítja.
"A szív meg leszámolt eleitől fogva, / idővel, bajjal, üldözőkkel.

/ a férfi a halál suhogó árnyékában élt, / bár igazán sose halt
meg, / de azért jobb és értőbb utókort remélt."
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