
DOKUMENTUM
Ceruzavonás Németh László portréjához
Egyetlen vonás csupán annak az arcképéhez, aki a jövő számára könyvet állított
— mint írta — „Magam helyett"; akinek az élete „szenvedéssel és gondolko-
dással kivívott átlátszóság", aki alig negyvenéves korában odaállt „a maga letett
élete mellé, hogy ezt a kadavert az emberi gondolkodás javára felbontsa". Ehhez
az átlátszó élet jelenséghez teszem hozzá a magam bizonyságát.

A pedagógusról fogok szólani, aki az említett „élveboncolásával" „minden
embert" akart „gazdagítani", s aki 1967. április 26-án kelt levelében így ír:
„Mégiscsak el kellett tévesztenem a pályámat, hogy most a végén csak tanári
éveimre gondolok szeretettel, — s ami kedves életjel ér hozzám a világból, mind
pedagógusi csatornákon jön." „Énnekem legnagyobb örömem volt ebben az
életben: szép, sikerült órákat tartani, Mikor tizennyolc éve az utolsó órámról
a padokra borult lányosztályból kijöttem, tudtam, hogy életem legszebb, legön-
zetlenebb passziójának mondtam búcsút."

A levél keltezésének évében két harmadik gimnazista tanítványom tanul-
mányi versenydolgozata témájául Németh László drámaírói munkásságának
elemzését választotta.

Az egyik a legszűkösebb körülmények között élő munkáscsalád gyermeke,
a másik vidékről járt be naponta iskolába. Színházi élményt számukra csak
a megyeszékhely színtársulatának sok megalkuvással összeállított programja
nyújtott. De Németh László drámáinak olvasásakor megfogta őket az adottságok
korlátai közül sem kitörni, sem vele megbirkózni nem tudó hősök vergődése,
s megsejtették az író átizzó líraiságát is. Fiatalos lelkesedéssel nekivágtak hát
a feladatnak, amelynek méreteiről fogalmuk sem volt. A művek tanulmányozása
olyan közel hozta hozzájuk az embert, hogy a két kis gimnazistalány engedélyt
kért az írótól, hogy otthonában felkereshesse.

Tudtuk, hogy kisgyermekéveit Szolnokon töltötte.
Az akkor M. Kir. Állami Főgimnázium Értesítője az 1092—1903. tanévtől

az 1905—1906. tanévig említi a tanárok névsorában Németh Józsefet. Sokoldalú,
kiváló pedagógus lehetett az Értesítő bizonysága szerint is, aki szaktantárgyain,
a történelmen és földrajzon kívül tanított magyart és görögpótló irodalmat meg
testnevelést, játékdélutánokat vezetett, júniálist rendezett. Az 1904—1905. év-
folyam „A lángész méltatása a történelmi oktatásban" című tanulmányát közli.
Benne a nagy egyéniségek lélektanának és történelmi szerepének a tudományos
világot Európa-szerte izgató kérdései irodalmában átfogó jártasságról tesz bi-
zonyságot. Az 1906—1907-es Értesítő a következő méltató szavak kíséretében
emlékezik meg áthelyezéséről: „a nevelés és tanítás ügyét az ifjúság iránt tanú-
sított szeretettel, odaadó és eredményt biztosító munkával, tiszteletet és szerete-
tet keltő eljárással szolgálta."

Az író csak „felvillanó képekben" emlékszik a szolnoki évekre. A „por-
elvásta" házra, anyja képére a verandán, magános játékokra, esti sétákra a
Tisza-parton a rajongva szeretett apával.

Telefonon jött a kedves válasz a kérő levélre, s a Szörnyeteg megte-
kintése után a színházi élménytől is még terhesen — hinni akartuk, hogy
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a diáklány-hősnő lakóhelyéül választott Tószegben is a Szolnok melletti Tószeg
kisközség neve villant fel az író gyermekélményei mélyéről — léptünk be Né-
meth László otthonába.

„ . . . korunk egyik betegsége az emberi kapcsolatok sorvadása" — mondatja
ki a Szörnyeteg-gel, Sárkány professzorral a keserű diagnózist a XX. század
emberének érzelmi életéről. Vendégszeretete, segítő jósága, a vázlat, amelyet
beszélgetésünk közben maga készített a lányok számára, az egész lényéből
sugárzó humanitás saját diagnózisának tagadását tartalmazza.

Műveinek és életének összefonódó hitelessége, a megtisztelő közvetlenség,
ahogy ifjú rajongóit kor és műveltségszint szakadékán keresztül magához emelte
— kivételesen gazdag emberek bőkezű gesztusa volt, s nekem, az élményeket
szótlanul, füllel és szemmel kortyoló pedagógusnak szívszorító ünnepélyesség.

Két körülbelül átlagos képességű, de tanulmányait az átlagnál jóval nehe-
zebb körülmények között végző fiatal számára vált egész életre emlékké az ő
vonzáskörében töltött óra, s sokéves tanári munkánknál kényszerítőbb hatással
tette irodalompártossá őket. Mindkettő a pedagóguspályát választotta élethiva-
tásul. „Tán ez az óratartó ösztön támadt föl az öreg tanárban: valamit komolyan,
a gyökerétől kiindulva megmagyarázni, megszerettetni". — Emlékezett vissza
levelében Németh László. „A nyereség az, — ha egyetlen író alaposabb megis-
merése közben — olvasgató diákokból igazi olvasókká lettek, akik a kulcsát
akarják látni annak, amit olvasnak, s a kulccsal kinyitottat a maguk építésére
tudják felhasználni."

A Magam helyett-ben olvastam: „Tavaly átutaztam a városon: harmincöt
év után még fölismertem a vasút útján a porelvásta házat, amelynek udvarán
a háziasszonyék Rózsikájával a téglákat cepeltük". A sokemeletes lakótelep
környékén ma már csak a szél hordja ugyanazt a port, de az élete csúcsán álló
író a gyermekkori emlékek mellé letette Szolnok számára két diáklányon ke-
resztül egész „átlátszó" önmagát.

Dr. Bartha Lászlóné
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