
A MÍTOSZ MÍTOSZA. IN MEMORIAM
SZENTKUTHY MIKLÓS

Jóllehet Szentkuthy írásművészetének fogadta
tása nem nélkülözi az elemző jellegű, értő és
mérlegelő megnyilatkozásokat, írói jelentőségé

ről inkább kinyilvánító gesztusok, semmint ala
pos értelmezések sora látszik tanúskodni. Az In
memoriam-sorozat legújabb köteteként napvilá
got látott szöveggyűjteménycímében is eltávo
lodást jelez e gyakori fogadtatástörténeti jelen
ségtől. Az életművet behatóan ismerő Rugási
Gyula munkája nyomán összeálló kötet - el
lentétben a második és a harmadik fejezet címé
ből (Önarcképek álarcban. Harmonikus, tépett lélek)
kiolvasható olvasási ajánlattal - elsődlegesen

nem egyfajta írói portré megrajzolására. hanem
Szentkuthy kritikai fogadtatásának széleskörű

és megbízható bemutatására törekszik. A kötet
arányai és fölépítése tekintetében nem a beszél
getések és visszaemlékezések, hanem a bírála
tok és tanulmányok mondhatók meghatározó
nak; így műfaja leginkább a readeréhez közelít.
A könyv szerkesztése lehetőséget ad a sokszor
egymáshoz kapcsolódó vagy egymással vitázó
írások összefüggéseinek nyomon követésére.

Az első tömb Szentkuthy műveinek1945 előt

ti fogadtatását, valamint a Szentkuthy Kerényi
kritikája körül kibontakozott vitát dokumentálja,
a második és a harmadik az 1945 utáni évtizedek
és a legutóbbi évek fejleményeirőlad képet. Az
első fejezetben többek között Németh László, Ba
bits Mihály, Szerb Antal és Halász Gábor nevé
vel találkozunk; a másodikban és a harmadikban
az avantgárd és a neoavantgárd felól érkező írók
és irodalomtörténészek mellett főként Vas István
tanulmánya emelhető ki. Határ Győző, Tandori
Dezső vagy Nagy Pál írása Szentkuthy harmin
cas évekbeli epikájának évtizedekkel később is
érzékelhető hatásáról tanúskodik, itt viszont
olyan befogadói kultúra érzékenysége és nyitott
sága mutatkozik meg (Szentkuthy hivatalos fo
gadtatásának legsivárabb időszakában), mely
teljesítőképességételsősorban annak köszönheti,
hogy nem vesztette el kapcsolatát az 1947 előtti

magyar irodalom hagyományaival.
A második és harmadik fejezet több írásából,

így például Kabdebó Lóránt, Rugási Gyula
vagy Balogh Endre tanulmányából az utóbbi
időben valamelyest föllendülő Szentkuthv
recepció több lehetséges iránya is kirajzolódik.
E kísérletek elevenségét elsősorban az adja,
hogy többségükben nyitott, a magyar próza ala
kulásának átfogó problémáit is érintő kérdések
kel néznek szembe. (Nap Kiadó, Budapest, 2001)
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A NÉMETH LÁSZLÓ-ÉVFORDULÓ
MÉRLEGE

A múlt század magyar irodalmában kétségkívül
Németh László keltette a legnagyobb viharokat,
s ezek máig sem csillapultak le, aminek részben
az a magyarázata, hogy hatalmas életművéból

nem nehéz egymásnak ellentmondó megnyilat
kozásokat találni, s ez természetes, hiszen az iga
zán jelentékeny művészek folytonos őnkorrekci

ók révén haladnak pályájukon. Ráadásul hihetet
len érzékenysége nyomán fellobbanó sértettségei
is olyan megfogalmazásokra késztették. amelyek
egyhamar érvényüket veszítették. Erdemes vol
na egyszer számba venni, hányszor jelentette ki:
nem ír többet, bevégezte írói működését.

Igénye, melyet önmagával szemben támasz
tott, hatalmas tudása, izgékony szelleme a leg
nagyobbakéhoz mérhető. Irodalomfelfogását át
hatotta a szolgálat igénye, tanulmányai és isme
retei nemcsak műveiben csapódtak le, hanem
társadalmi elképzeléseiben is, amelyek közül
talán - a legnagyobb visszhanggal - a kis nép
naggyá tevésének esélyeit kereste, s mutatta
meg - több változatban is. Érthető, hogya Tri
anon utáni fiatalságra kivételes hatást tett, s az
is, hogya nála idősebbeket, akik racionális
pesszimizmussal szemlélték a magyarság esé
Iyeit, gyakran késztette ellentmondásra. Társa
dalomfelfogásában néhol érzékelhető, hogy
nem tudósi elmélyültséggel, hanem patetikus
indulattal kutatta a kibontakozás esélyeit.

Életében megosztotta az irodalmat, az olva
sókat, gyakran heves ellentmondásra késztette
a diktatórikus politika képviselőit,akik az egyé
ni vélemény kimondásában és a szuverén gon
dolkodásban - okkal - veszélyt szimatolnak.
Érthető, hogy jobbról és balról is igyekeztek
megnyerni, s ezzel nem is egyszer harapófogó
ba szorították, hiszen azt a látszatot keltették.
hogya hatalommal kokettál. Kedélyállapotának
kilengéseit ezek a látszatok néha tragikussá nö
velték, kivált az 50-es évek végén tett szovjet
unióbeli útja körül, amikor nézeteit itthon szél
sőséges hangnemben támadták, miközben oda
kint a konszolidálás jelképeként. a nagy író t
megillető tisztelettel fogadták. Ez is jelzi, hogy
életművének értékelésébe mindvégig politikai
meggondolások is belejátszottak.

Németh László születésének századik évfor
dulója jó alkalom volt a számvetésre. Szöveg
gyűjtemények, monográfia (Füzi László hatal
mas esszéje), meggondolkodtató tanulmányok
sora jelent meg róla, s egy impozáns emlék
könyv szerzői összegezték a különböző műne

mekben született alkotásait.



Ami talán a legszembetünöbb. az írások és
előadások apologetikus hangneme. Ez annak
bizonysága, hogy a "Németh László-kérdés"
máig sem jutott nyugvópontjára, akár azt is le
hetne mondani: élő klasszikus, műve és gondo
latai itt és most is indulatokat keltenek, egyetér
tésre vagy ellentmondásra késztetnek. Hasznos,
ha megpróbálunk elgondokodni kérdésein. s
nem soroljuk olvasatlanul a nagyok közé. Per
sze a "teljes" Németh László nagyon kevesek
birtoka, az életmű terjedelme, sokfélesége több
nyire arra adhat alkalmat, hogy regényei mel
lett néhány drámáját vagy tanulmányát ismer
jük meg alaposabban, a mélyelemzésekre csak a
kérdéskörők avatott szakemberei vállalkozhat
nak, ők sem mindig az író felkészültségével, tu
dásával adekvát módon. Az Emlékkönyv nagy
fejezeteiből mindenesetre nyilvánvaló, mennyi
re szerteágazó volt az életmű, s milyen gazda
gok az író gondolatai.

Melyek is azok a neuralgikus pontok, ame
lyek ma is indulatoktól, ellentmondásoktól iz
zanak? Mindenekelőtt a Kisebbségben körül
csapnak össze gyakran szögesen ellentétes né
zetek. Németh László 1956 utáni szovjetunióbe
li útjának dokumentumait igen alaposan, egy
hosszabb és egy rövidebb tanulmányban dol
gozta föl Babus Antal. Irása talán azokat is
némi önkorrekcióra készteti, akik az író árulá
sának vagy felajánlkozásának tekintik útját. Az
már más kérdés, hogya történelem váratlan
fordulatának ismeretében némi kétkedéssel ol
vassuk az írónak a világ várható fejlődéséről

hangoztatott véleményét. S ha egyszer valahol
megvalósulna az általa becsült "igazi szocializ
mus", talán annak emberközpontúsága is köve
tendő példa lehetne. De hol volt akkor ilyen
igazi szocializmus, amely a társadalom javát s
nem egy vezető réteg erőszakos uralmát kon
zerválta? Babus Antalnak igazat kell adnunk:
az író elhatározásai és megnyilatkozásai ez
esetben csak a korba illesztve érthetők. Ez per
sze a Kisebbségbenre is érvényes, ezt a művet

sem árt születése korába helyeznünk. Hogy va
lójában milyen jelentése lehetett ott és akkor,
arra nézve Vas István ön életírása az egyik per
döntő adalék, de érdemes mérlegelni azokat a
korjellemző elemzéseket is, amelyek Juhász
Gyula vagy Laczkó Miklós idevágó könyveiben
szerepelnek. Megvallom. nehezen szabadulok
attól a sejtelmemtől. hogy Németh László e mű
vében olyan jelenségekkel is foglalkozott, ame
lyek nem tartoztak kompetenciájába.

Másik nyitott s csak a gyakorlatban eldönt
hető kérdés: milyen értéket képviselnek Né
meth drámái. beletartoznak-e a kánonba. A
gyakorlaton azt értem, hogy csak előadásunk
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adhatja meg a választ e kérdésre. Az égető társa
dalmi kérdésekkel foglalkozó, az író reformgon
dolatait megfogalmazó színművek, a politikai
felhangokat is tartalmazó, valamint az önelemző

drámáknak egy-egy bemutatója fergeteges sikert
hozott írójuknak. de a befogadói ízlés módosulá
sa, amelyre Szegedy-Maszák Mihály utal érde
kes tanulmányában, az aktualizáló gondolatok
elhalványulása után nyilvánvalóan egy másfajta
értékelés esélyét rejti, de ennek méltatása csak a
színpadi művek feltámasztása után lehetséges.

Német László kora egyik kitűnő kritikusa
volt, bár természetesen ízlése és érdeklődése

meghatározta bírálatait. s neki is megvoltak az
elfogultságai (melyik kritikusnak nincsenek?).
Remek megfigyelései nyomán látjuk egységes
nemzedéknek kortársainak ráját, József Attilát
azonban nem becsülte, a fiatalabbakról pedig
elvétve írt, rendszerint akkor sem kritikát, in
kább futó, találó benyomásait mondta el. (Bírá
lói elveinek kitűnő összefoglalása Bányai János
tanulmányában olvasható.)

Kiváló méltatások sora tárgyalja az író "gö
rögnek" nevezett korszakát (Ritoók Zsigmond:
Németh László és a görögség; Monostori Imre
Németh László és Kerényi Károly kapcsolatát),
igen tanulságos Láng Gusztáv tanulmánya a
Némethet ért német filozófiai hatásokról, illetve
az író ezekhez kapcsolható benyomásairól. Élve
zetes írás Vekerdi Lászlóé, tanulságos Olasz Sán
dor elemzése a Németh-regények műfaji előzrné

nyeiról. izgalmas esztétikai megfontolásokat tar
talmaz Kulcsár Szabó Ernő Arc és kanon című ta
nulmánya, amelyben az ember és szerep önértel
mezésének "nyelvi eseményeit" vizsgálja, szen
vedélyes igazságtevés jellemzi Domokos Mátyás
tanulmányát, messzire mutató párhuzamok sej
lenek föl Poszler György esszéjében.

Nyilván még sokáig vitatéma lesz Németh
László vallásossága. Már csak azért is, mert az
író megnyilatkozásai e vonatkozásban sem egy
értelműek. Ifj. Fekete Károly Németh László és a
protestantizmus című tanulmánya fontos fogód
zókat ad e kérdéskörben, mint ahogy Cs. Varga
István megfigyelései is továbbgondolásra érde
mesek. Németh Lászlóban valóban érezni azt a
mondatokon túli lelket, amelyró1 Nagy Gáspár
szól Éjszakáimban lámpafény című versében,
amelynek lelkiismeret-ébresztőberekesztése ne
künk is szól: "A szív meg leszámolt eleitől fog
va, / idővel, bajjal, üldözőkkel: / a férfi a halál
suhogó árnyékában élt, / bár igazán sose halt
meg, / de azért jobb és értöbb utókort remélt!"
(Németh László emlékkönyv. Tiszatáj Alapítvány,
Szeged, 2001)
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