
Irodalmi házak" Nagybányán 
Semmi különös nincs ezen a fényképen. Föld-

szintes ház, három nagy ablak, magas kapualj. 
Polgárlakás, nem túl módos, a század elejéről. A 
járda szélén jóval fiatalabb fák. A ház mögött mai 
toronyépület, szokatlan kiképzésű erkélyekkel. Az 
már nagyváros. Érdekes lehetne a felvétel akkor is, 
ha csak a hajdani kisváros és a helyébe nőtt 
nagyváros találkozását fogná egybe képe. A járdán 
két fiatal, leány és fiú, kezükben táska. Iskolából 
hazatérő diákok? Vagy idősebbek, csak én vélem 
diákoknak őket? Kíváncsian néznek bele a fényké-
pezőgép lencséjébe, a kicsi házzal nem törődnek. 
Valamikor, a század elején az erre járó diákok a 
kapura figyeltek volna: nem lép-e ki rajta Németh 
József tanár úr, akit köszönteniük illik? 

A látvány megismételhetetlen. A fényképész a 
ház utolsó pillanatait örökítette meg. Zavarta ez a 
kicsinnyé lett ház az új utcaképet, a hódító nagyvá-
rost, hát lebontották. A fényképen még háttérben 
álló toronyépület előrelépett: a megyei közigazga-
tási palota része. A fotós azért figyelt a hajdani 
családi házra, mert 1901. április 18-án itt született 
Németh László. 

Gyermeki emlékei sem lehettek szülővárosáról, 
Nagybányáról, hiszen édesapját már a következő 
évben Szolnokra helyezik át. A serdülő Németh 
László nagyszüleinél, Szilason tölti a nyarakat; a 
Medve utcai elemiben és a Toldy reálban eszmél a 
világra. De hetedik gimnazista korában egy nyara-
lásra eljön Bányára. A Morgó oldalában, apja egyik 
tanártársának a szőlőjében tanyázik. Nagyon ritkán megy le a városba, el-elsétál a bányához, de inkább a 
tájban gyönyörködik és gyümölcsöt szed. „Az alma kilenc változata versengett benne, pármenek, 
kormosok, valamennyi nemes f a j " - írja egy elképzelt nagybányai kertről, A botanikus révbe ér című 
novellájában. Talán ez a nyaralás ihlette ifjúkori zsengéjét, nyomtatásra nem került verses drámáját, 
amelynek címe: Nagybánya. Németh László a maga írói fejlődésében fontosnak tartotta ezt a nyaralást, itt 
ismerte meg — Elek Artúr antológiájából az új magyar irodalmat, vagy öt-hat Ady-verset, Babits-költe-
ményeket. „Közvetlenül eljövetelük előtt bált rendeztek Nagybányán, ahol ők, legényecskék pótolták a 
harctéren levő korosztályokat." (Vekerdi László) 

Eltűnt a szülőház; ki ismerné a szőlőhegyen a hajdani nyaralót? Németh László megfoghatatlanná vált 
emléke itt van mégis. Hivatkoznak reá, számon tartják a város szülöttei között. így, testetlen hagyomány-
ként, vagy talán éppen ezért. A Bányavidék hűséges fia, Máriás József pedig szatmári krónikás jelenleg -
buzgón kutat minden nyomot Nagybányán, amely Németh Lászlóhoz elvezetheti. Ébren tartja a nagy író 
szülőhelyi emlékezetét. 

Másik író-fia már tudatos polgára volt Bányának, és kellő elfogultsággal „a világ legbűbájosabb 
városának" nevezte. Tersánszky Józsi Jenő számára „meseváros" volt Nagybánya. „A piactere . . . kettős 
fedelű, öreg házaival, köztük azzal, amelynek erkélyéről Mátyás anyja, Erzsébet etette szelíd galamb-
jait . . . valami hasonlíthatatlanul kedves benyomást keltett ." 

Távolabb a régi főtértől , ha a Felsőbányára vivő útról az ortodox templomnál balra letérek, ódon 
utcában még ódonabb hangulatú házra találok. Recseg a padló a talpam alatt. Az előszobából nyíló ajtón 
lakat. A lakó bizalmatlan. Hol van ebből a házból Kakuk Marci derűs, kihívó bizalma? Innen szökött 
volna ki a kölyök Józsi Jenő csatangolni utcagyerekekkel, harangozni a toronyban, bolyongani a Zazar 
partján? Ide járt volna a tréfamester jó barát, Toncsi, aki éppen úgy értett a pajzán tréfákhoz és a 
karácsonyi betlehemezéshez, mint a dorombhoz, amelynek tudományát Józsi Jenő eltanulta, s egy életen 
át muzsikált rajta? Tersánszky életében a fiatalság színtere volt Nagybánya, egészen az érettségiig, 
tizennyolc esztendőn át. Történelemre Németh József tanította, jelesekkel jutalmazta, amiért értelmesen 
összefoglalta a tanári magyarázatot . . . Ezt a várost nagyon szerette volna viszontlátni (több évtizedes 
távollét után) a halálba készülő író. Nem jutot t el a Zazar partjára. A „szabálytalan klasszikus" helyett 
Kakuk Marci maradt meg szabálytalan regényhősként a város emlékezetében, s az egész irodalmában. 

Németh László szülőháza 
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„Kakuk Marci és társai fellázadtak a polgári társadalom törvényei ellen, semmibe vették a kényszerű 
viselkedési normákat, a képmutató morá l t" - rajzolta meg a hajdani Nagybánya jellegzetes írójának 
alakját Pomogáts Béla. „Tersánszky életműve mégsem maradt morál nélküli, a regényekben és elbeszélé-
sekben alakot öltő lázadás nem az erkölcs ellen támad, ellenkezőleg, egy hamis etika és illem helyett 
próbál valóban humánus morált teremteni. Tersánszky hősei ennek a természetesebb erkölcsnek a 
törvényeit keresik: az őszinteség, a szerelem, az emberi függetlenség szép erejét példázzák." 

Még egy jelöletlen „irodalmi ház", közel Tersánszky hajdani otthonához, a Felsőbányai utcában, az 
evangélikus templom szomszédságában: Révai Károly egykori lakása. Abrudbányán született, az Érchegy-
ség határozta meg a sorsát: bányahivatalnok lett és a román költészet fordítója. Egyik első magyar 
tolmácsolója Eminescunak, Cosbucnak. Költői, fordítói, lapszerkesztői tevékenysége már Nagybányához 
kötődik, egészen haláláig, 1923-ig. Fordításai - németből Heinét magyarította - és publicisztikai 
munkássága a híd-emberek között őrzi meg a nevét. 

Révai Károly itt kiadott verskötetei és itt készült Heine-, Eminescu- és Cosbuc-fordításai bizonyítanak; 
nem volt jelentéktelen kisváros, egyszerű járási székhely, szürke bányatelep a hajdani Nagybánya a 
művelődésben sem. Még ama földszintes családi házak idején sem. 

Beke György 

Gy. Szabó Béla 
metszete 
Tamási Áron 
szülőházáról 
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